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Czym się różni 1 Maja

Ten duński tylko 
nieco przypomina ten 
pamiętany z dzieciństwa 
w Polsce. W Kopenhadze 
odbyło się kilka lub 
kilkanaście spontanicznie 

zorganizowanych 
pochodów, które 
wszystkie spotkały się na 
kilkunastohektarowych 
błoniach Fælledparken. 
Pochód w którym brali 

udział członkowie Klubu 
Polskiego przy Związkach 
Zawodowych 3F prowadził 
z siedziby związku na 
Trekronergade i jego trasa 
liczyła 6 kilometrów. 
 Na Trekronergade, przy 
akompaniamencie zespołu 
muzycznego i piosenek, 
posililiśmy się kanapkami 
i piwem. Muzyka się 
podobała i stanowiła 
pożądane tło, lecz gdy 
Polacy nie bez kszty 
psotnej ironii,  podrzucili 
zespołowi pierwszych kilka 
dźwięków dobrze znanej 
rosyjskiej Kalinki a ten 
je podchwycił, muzyka 
zapanowała nad salą, 
zabrzmiał gromki śpiew a 
emocje narastały i opadały 
wraz ze zmiennym tempem 
pieśni. Towarzystwo się 
rozgrzało, rozochociło 
i wylało na ulicę by 
sformować pochód.   
 Pochód otwierał poczet 
sześciu krwistoczerwonych 
związkowych sztandarów 
na okutych mosiądzem 
drzewcach i z nieco 
szokującą jak na polską 
wrażliwość historyczną 
ilością sierpów i młotów. 
Duńczyce jednakże nie  
mają traumatycznych 
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wspomnień związanych 
z tymi symbolami, my 
natomiast pamiętamy czasy 
gdy, zgodnie z popularnym 
dowcipem, mieliśmy sierp 
pod szyją, młot nad głową i 
gwiazdy w oczach. 
 Były też transparenty 
przypominające o 
pogarszającej się sytuacji 
pracujących. W naszej 
kolumnie znalazły się: 
kilkuosobowa kapela z 
ogromnym, pogiętym i 
saśniedziałym helikonem, 
większy zespół muzyczny 
wieziony na umajonej 
platformie, rodziny z 
dziećmi, transparenty 
protestujące przeciwko 

pogarszającej się sytuacji 
pracowników, baloniki na 
druciku, flagi, a wszystko 
to poruszało się bynajmniej 
bez marszowego ordynku, 
dość leniwie i spacerowo z 
licznymi przystankami na 
skrzyżowaniach.    

Szczypta historii
Współczesna tradycja 
obchodzenia święta 1 
Maja wbrew pozorom 
nie wywodzi się w 
rzadnej mierze ze 
Związku Sowieckiego 
a z USA. W 1886 roku, 
podczas robotniczej 
manifestacji domagającej 
się ustanowienia 

ośmiogodzinnego dnia 
pracy policja próbowała 
rozproszyć demonstrantów 
gdy niezidentyfikowana 
osoba rzuciła w 
policjatów bombę. Policja 
odpowiedziała ogniem 
zabijając dziesiątki 
demonstrantów. To 
wydarzenie pociągnęło za 
sobą inne demonstracje 
i uchwały organizacji 
robotniczych oraz partii 
lewicowych na świecie co w 
rezultacie doprowadziło do 
ostatecznie do ustanowienia 
1 Maja świętem 
robotniczym.

Maciej Slezak

Klub bezrobotnych w 3F BJMF zaprosił minister zatrudnienia na spotkanie

Przyjdź do oddziału zwiazku zawodowego i zadaj minister zatrudnienia Mette Frederiksen 
swoje pytanie.

Spotkanie odbędzie sie we wtorek 19 czerwca o godz. 16 na Trekronergade 26, 2500 Valby na 
parterze budynku. Klub bezrobotnych zaprasza wszystkich zainteresowanych bez wzgledu na 

przynależność związkową.

Negocjacje Rząd – Związki Zawodowe – Związki Pracodawców

Czy 3F ma zgodzić się na dłuższy czas pracy, czy opóścić negocjacje? To było głównym 
tematem spotkania na które zaprosił przewodniczący 3F Poul Erik Skov Christensen w 
dniu 29 maja. Celem negocjacji jest poparcie rządu w znalezieniu 4 miliardów koron. 
 Niektórzy uczestnicy spotkania zadawali pytania i komentowali słowa przewodniczącego 
– Gdzie jest granica? Ile razy zwiazki i pracownicy mają płacic za kryzys? Co organizacje 
związkowe otrzymają w zamian? Trzy miesiące temu zgodziliśmy się na najmniejsze 
podwyżki płac w całej histori negocjacji porozumien zbiorowych!
 Ponadto uczestnicy spotkania szukali i zaprezentowali takie alternatywy na znalezienie 
pieniędzy w kasie państwowej jak renowacja klimatyczno – ekologiczna budynków, 
wprowadzanie zielonych technologii produkcji energii i lepsze BHP co zmiejszy ilość dni 
chorobowych pracowników.
Przewodniczący w swojej odpowiedzi podkreślił: „Mogę opóścić negocjacje już teraz i nie 
ponieść odpowiedzialności. Lecz ja wybieram udział w spotkaniach trójkąta ażeby uzyskać 
korzystne rezultaty dla członków 3F bo to jest moje zadanie.


