PROSLAVA MALO DRUGAČE
Čeprav malo drugače, je vseeno prav, da se spomnimo dveh pomembnih praznikov,
ki ju bomo praznovali naslednji teden. Ta dva praznika sta Dan upora proti
okupatorju in praznik dela oz. 1. maj.

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
Že v ponedeljek, 27. aprila, bomo obeležili Dan upora proti okupatorju.
Ta dan je gotovo eden najpomembnejših praznikov v zgodovini
Slovencev.
Na ta dan so v vili književnika Josipa Vidmarja ustanovili
Protiimperialistično fronto oz. Osvobodilno fronto, ki simbolizira idejo
združevanja različnosti v enem uporu.

Da boš lažje razumel/a, predlagam, da si ogledaš spodnja posnetka:
https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=BenxAUePQB4

Slovenija se je združila v boju proti Nemškemu imperializmu, predvsem
pa proti njenemu fašizmu in okupaciji in začela s pripravami na aktiven
odpor. Po Hitlerjevem napadu na Sovjetsko zvezo dne 22. junija 1941 se
je Protiimperialistična fronta preimenovala v Osvobodilno fronto
slovenskega naroda (OF) in pozvala k vsesplošnemu oboroženemu
odporu.

Praznik pod tem imenom praznujemo od leta 1992, prej pa smo ga
praznovali kot dan OF (Osvobodilne fronte). Zgodovinar Jože Pirjevec
vidi pomen praznika kot spomin na dan, ko smo se Slovenci uprli in
postali zgodovinski narod.
Slovenci smo postali zgodovinski narod z uporom v drugi svetovni
vojni, v trenutku, ko smo se odločili, da bomo vzeli orožje v svoje roke in se za
svojo svobodo borili.

Za razliko od Dneva upora proti okupatorju, ki je slovenski praznik, je
praznik dela (znan tudi kot prvi maj) mednarodni praznik delavstva, ki
ga 1. maja vsako leto praznujejo v večini držav sveta, redka izjema
so ZDA.
Praznik je izvorno spomin na krvave demonstracije v
ameriškem Chicagu v teh dneh leta 1886, pa tudi največje
praznovanje socialnih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja.
Trume upornih delavcev so zahtevale več delavskih pravic, med njimi
predvsem uzakonjen 8 urni delavnik. Po teh dogodkih se je ta majski dan
v delavskih krogih imel za praznik dela, ki so ga ljudje obeleževali z
različnimi rituali, med drugim v množici dežel s kurjenjem kresov v
spomin na dogodke leta 1886. V 20. stoletju je prvi maj pridobil uraden
status praznika dela, začenši v Sovjetski zvezi.

Ker je naša dežela res lepa in smo ponosni, da živimo v njej, za kar pa se
imamo v veliki meri zahvaliti Osvobodilni fronti slovenskega naroda, pa
zaključimo z eno res lepo domoljubno pesmijo našega premierja Janeza
Janše:
https://www.youtube.com/watch?v=i8Y6JxvtI9E

Izobesimo slovenske zastave.

