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OZADJE:  
 
Praznik dela je mednarodni praznik delavstva, ki ga vsako leto praznujemo v večini držav sveta. Praznik 
je spomin na demonstracije v ameriškem Chicagu leta 1886, znane tudi pod imenom Haymarketski 
izgred. Prvi maj je hkrati tudi največje praznovanje dosežkov mednarodnega delavskega gibanja. Danes 
smo soočeni s številnimi spremembami, ki zadevajo vprašanja prihodnosti dela: prekarnost, delo na 
daljavo, zmanjševanje socialne varnosti, robotizacija, digitalizacija, pravica do odklopa in druge 
tehnološke spremembe, porast brezposelnosti, izkoriščanje zaposlenih, spreminjanje poslovnih 
modelov, platformsko delo, usoda vrste gospodarskih sektorjev in kriza sindikaliziranosti.  
 
Globalna delovna sila se avtomatizira hitreje, kot smo pričakovali, poroča Svetovni gospodarski forum 
v letošnji izdaji poročila The Future of Jobs Report 2020. V poročilu zagotovo najbolj izstopa podatek, 
da število delovnih mest, ki izginja, raste hitreje, kot število novo nastalih delovnih mest. Raziskava 
Svetovnega gospodarskega foruma ugotavlja, da bo do leta 2025 avtomatizacija in nova razdelitev dela 
med ljudmi in stroji vplivala na 85 milijonov delovnih mest po svetu, znotraj 15-ih področij. “V 
prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo najbolj konkurenčna podjetja tista, ki bodo, ali so že, največ 
vlagala v človeški kapital – veščine in kompetence zaposlenih,” napoveduje izvršna direktorica 
Svetovnega gospodarskega foruma, Saadia Zahidi. Prvi maj zato ni spomin na pretekle zmage 
delavskega gibanja, ampak opomnik, da se moramo ponovno vsi, ki živimo od svojega znanja in dela 
povezati in organizirati, da dosežemo novo generacijo delavskih pravic.  
 
Socialni demokrati želijo s prvomajskim plakatom opozoriti na socialni in ekonomski položaj delavk in 
delavcev v Sloveniji danes in v prihodnje. Na družbenokritični način želijo predstaviti izzive prihodnosti 
dela, spodbuditi k ponovnemu organiziranju tradicionalnih in novodobnih delavcev v sindikate kot 
kolektivne oblike zaščite ter delavskega dogovarjanja k kolektivni akciji. Delavske pravice so bile skozi 
čas vedno izborjene in ne podeljene.  
 
 

 
 
ZAKAJ OGLAŠUJEMO? 
 
Na eni strani želimo obuditi tradicijo prvomajskega plakata in z njim spodbuditi posameznike k 
ponovnemu organiziranju v sindikate, ki opozarjajo na izzive, probleme in vprašanja s katerim se na 
področju prihodnosti dela soočamo delavci v 21. stoletju kot skupnost. Kolektivna akcija za izboljšanje 
položaja in vrednote dela v družbi je nujna.  
 

 

http://tam-tam.si/
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
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KOGA NAGOVARJAMO? 
 
Primarno nagovarjamo tradicionalne delavce, prekarce; ljudi, ki živijo od svojega dela in tiste, ki dela 
žal nimajo. Vsi ti se zavedajo erozije delavskih pravic in položaja, saj se na trgu ves čas soočajo s 
sodobnimi izzivi, a ne najdejo prave volje k ponovnemu organiziranju v sindikate. 
 
Sekundarno pa želimo nagovoriti lastnike podjetij in državne odločevalce, ki pogosto branijo svoje 
ekonomske interese za ceno pravic delavcev.  
 

 
  
KREATIVNI IZZIV  
 
Kakšen svet nas čaka, če delavske pravice ne bodo ponovno izborjene? Večja mera delavskega 
soodločanja in sooblikovanja posledično pelje v večjo inovativnost in zadovoljstvo delavcev. Poišči 
način, da zaradi individualizacije družbe presežemo pomanjkanje kolektivne zavesti delavk in 
delavcev za kolektivno akcijo.   
 
 

 
INSIGHT 

Globalizacija je prinesla prekarizacijo dela (predvsem za mlajšo generacijo), epidemija koronavirusa je 
spremenila način kako delamo (na daljavo, skrajšan delovnik, delavci na čakanju,…), gospodarska kriza, 
ki prihaja ogroža obstoječa delovna mesta, ki jih hkrati izrivajo tudi digitalizacija in robotizacija. Delo je 
in bi morala biti vrednota. Za delavske pravice se moramo boriti in jih na novo ovrednotiti.  
 
 

 
 
ZAHTEVANI OKVIRI: 
 
Pri snovanju kreativne rešitve upoštevajte format in kontekst TAM-TAM mestnih plakatov. Ob izdelavi 
mestnega plakata mora biti izbrana rešitev biti aplikativna tudi na plakatne formate B1 in B2 ter mora 
omogočati implementacijo za spletno uporabo v obliki grafik.  
 
Plakat mora vsebovati logotip organizatorja natečaja Socialnih demokratov, čigar širina, naj ne bo 
manjša 10 % širine plakata. 
 
Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati umeščeni v javni prostor, zato vaš plakat oblikujte tako, 
da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj 
pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov, približamo pa se jim 
kasneje, koliko besedila prenesejo, kako pritegniti pozornost itd.  
 
Več koristnih napotkov za kakovostno oblikovanje lahko najdete na: 
https://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/. 
 
Ljubljana, 2. 4. 2021 

https://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/

