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1800-1899
1816   V Vzhodni Angliji izbruhnejo nemiri zaradi hrane. Delavci so zahtevali 

minimalno plačo in določitev maksimalnih cen hrane
1835 V zvezni državi Filadelfija (ZDA) izbruhne stavka mizarjev, kiparjev in 

delavcev v kamnolomih, ki je bila del "Deset urnega gibanja". Izdelali so 
letak "Bostonska okrožnica", ki je povzročila širše stavkovno, ki je zahtevalo 
krajši delovni čas in višje plače. 

1842 V ZDA je vrhovno sodišče v Massachusettsu odločilo v sodbi 
Commonwealth v. Hunt, da so sindikati legalne organizacije in imajo 
pravico do organiziranja in stavke. Pred to odločitvijo so sindikati, ki so 
želeli organizirati organizirali delavce v tovarnah lahko bili otoženi zarote. 

1847 Na Škotskem je bil ustanovljen najstarejši sindikat učiteljev na svetu - 
Educational Institute of Scotland.

1847 V ZDA postane zvezna država New Hampshire prva, ki uzakoni deseturni 
delavnik. 

1848 V ZDA v zvezni državi Philadelphia sprejmejo zakon o delu otrok, ki uzakoni 
12 let kot minimalno starost otrok da lahko delajo, vendar samo v 
komercialnih poklicih. 

1856 V Avstraliji so delavci v kamnolomih in gradbinci v Melbournu dosegli 
osemurni delavnik. Bili so prvi delavci na svetu, ki so dosegli osemurni 
delavnik brez zmanjšane plače. 

1864 V Evropi je ustanovljena prva internacionala - International Workingmen's 
Association.

1866 V ZDA je bila ustanovljena prva sindikalna zveza  - National Labor Union 
1868 V Nemčiji je ustanovljena zveza sindikatov - Allgemeiner Deutscher  

Gewerkschaftsbund (ADGB) in je predstavljala 142.000 delavcev. 
1868 V ZDA je bil sprejet zvezni zakon o osemurnem delavniku, ki pa je veljal 

samo za uslužbence zvezne vlade. 
1870 V ZDA je bila podpisana prva pisna pogodba med rudarji in upravljalci 

rudnikov. 
1877 Izbruhne veliko stavkovno gibanje v ZDA, ki so ga začeli delavci na 

Ameriških železnicah. na koncu je bilo veliko delavcev mrtvih in ranjenih. 
1881 V ZDA in Kanadi je ustanovljena zveza sindikatov  - Federation of Organized 

Trades and Labor Unions (FOTLU), ki je predhodnica Ameriške delavske 
zveze (American federation of Labor - AFL)

5. september 
1882

V ZDA, v New Yorku je 30.000 delavcev korakalo na prvi paradi za dan dela 
(Labor Day)

1884 V ZDA je zveza sindikatov, predhodnica AFL, sprejela resolucijo, ki govori, 
da: "osem ur bo zakonita dolžina delovnega dne od 1. maja 1886"

1. maj 1886 V ZDA je po vsej državi več kot pol milijona delavcev protestiralo na ulicah 
in zahtevalo sprejetje oseurnega delovnega dne. 4. maja v Chicagu 
(Illinois), se je na začetku miren spremenil v nasilni protest, kjer je nekdo v 
policijski odred vrgel dinamit, kar je rezultiralo v nekaj mrtvih in veliko 



ranjenih. ta dogodek je znan kot Haymarket Riot. Ti nemiri so postavili 
temelj za mednarodni dan delavcev ali tudi ponekod znan kot May Day. 

1886 V ZDA je ustanovljena sindikalna centrala AFL, katere prvi predsednik je bil 
Samuel Gompers (umrl 1924).

1889 V Evropi je ustanovljena druga internacionala. 1. maj je razglašen kot 
mednarodni dan delavcev. 

1894 V Združenem Kraljestvu izide zelo vplivna knjiga z naslovom Zgodovina 
sindikalizma. Napisala sta jo Sidney in Beatrice Webb. Beatrice Webb je bila
tista, ki si je izmislila izraz "kolektivno dogovarjanje" in je bila 
soustanoviteljica elitne londonske fakultete - London School of Economics 
and Political Science. Bila je tudi avtorice krajšega poročila, ki je opisal idejo
o socialni državi, ki bi »zavarovala nacionalni minimum civiliziranega 
življenja ... odprt za vse enako, obeh spolov in vseh razredov, s katero 
mislimo na  zadostno prehrano in usposabljanja za mlade, dohodek, ki 
zagotavlja preživetje za dela zmožne, zdravljenje za bolne, in skromno, 
vendar varno preživetje, za neznožne dela in ostarele. "

1895 V Franciji ustanovijo Konfederacijo dela (Confederation Generale du Travail 
- CGT), ki je najstarejša še vedno delujoča sindikalna centrala.  

1900-1999

1903 V ZDA je sindikalna aktivistka Mary Harris "Mother" Jones organizirala 
pohod otrok delavcev v protest za 55-urni delovni teden od Philadelphije 
do doma takratnega predsednika Theodorja Roosevelta v New Yorku. Leta 
1902 je bila imenovana za"najbolj nevarno žensko v Ameriki" zaradi 
njenega uspeha v organiziranju rudarjev in njihovih družinam proti 
lastnikom rudnikov. 

1913 V ZDA je vzpostavljeno Ministrstvo za delo (U.S. Department of Labor)
1914 Tovarna avtomobilov Ford je dvognila osnovne plače iz $2.40 za deveturni 

delovni dan na $5 za osemurni delovni dan. 
1914 V ZDA se je zgodil "Ludlow Massacre". Med stavko rudarjev v Colorado's 

Ludlow Mine Field, so varnostniki, najeti od Johna D. Rockefellerja ml. in 
ostali upravniki rudnikov združeni z džavno policijo, napadli sindikalni tabor
1.200 stavkajočih delavcev z brzostrelkami in ga požgali. Umrlo okoli 20 
ljudi med njimi dve ženski in enajst otrok. Zgodovinar Howard Zinn je 
opisal Ludlow Massacre kot "zaključno dejanje morda najbolj nasilnega 
boja med korporacijskimi močmi in delavci v ameriški zgodovini". Kongres 
se je odzval na javni poziv in zahteval preiskavo. Leta 1915 objavljeno 
poročilo je močno vplivalo pri spodbujanju spremeb delovne zakonodaje 
glede dela otrok in osem-urnega delovnika.

1915 V Salt Lake Cityju, ZDA, je bil po krivem aretiran in kasneje obsojen na smrt 
sindikalni aktivist, orgnizator in pisec pesmi z delvsko vsebino, Joe Hill. 
Njegove najbolj znane pesmi so: "The Preacher and the Slave", "The 
Tramp", "There is Power in a Union", "The Rebel Girl", and "Casey Jones—
the Union Scab.

1916 V ZDA je Vrhovno sodišče odobrilo Akt o osemurnem delavniku (Eight-hour
Act). 



1919 V evropi je ustanovljena mednarodna sindikalna zveza (International 
federation of Trade Unions - IFTU)

1919 Z Versajsko pogodbo je bil oblikovana Mednarodna organizacija dela 
(International Labour Organization)

1920 Ustanovljena je bila IFCTU, kasneje Svetovna konfederacija dela (World 
Confederation of Labour)

1926 V ZDA je bil sprejet Railway Labor act, ki je od delodajalcev zahteval, da se 
morajo vključiti v kolektivna pogajanja in ne smejo diskriminirati zaposlene,
če se ti včlanijo v sindikat. 

1935 V ZDA je bil sprejet nacionalni zakon o delovnih razmerjih (znan tudi kot 
Wagner Act). Uzakonil je pravico vseh delavcev do organiziranja in pravico 
so volitev predstavnikov v procesih kolektivnega dogovarjanja. 

1935 V ZDA je bila ustanovljena druga velika sindikalna centrala Committee for 
Industrial Organizations (CIO).

1938 V ZDA je bil sprejet zakon, ki je prepovedal delo otrok in vzpostavil 40- urni 
delovni teden. 

1950 V veljavo je stopila mednarodna konvencija št. 87 (Svoboda organiziranja)
1951 V veljavo je stopila mednarodna konvencija št. 98 (Pravica do kolektivnega 

pogajanja)
1955 V ZDA sta se združili dve največji sindikalni centrali AFL in CIO v AFL-CIO.
1963 V ZDA so sprejeli zakon o enakosti plačila (Equal Pay Act)
1968 V Franciji je iz študentskih protestov izbruhnila velika splošna nacilnalna 

stavka. 
1980 Na Polskem je bil ustanovljen sindikat Solidarnošč.
1989 Na Polskem so na demokratičnih volitvah izvolili predsednika, voditelja 

Solidarnošči, Lech Walesa.
2000-2099
2006 Združili sta se dve mednarodni sindikalni konfederaciji, WCF in ICFTU ter 

osem ostalih. Združili so se v mednarodno konfederacijo sindikatov - ITUC.

V petdesetih letih 20. stoletja je bilo 36% delovne sile v ZDA sindikalizirane, kar je bil višek
organiziranosti  delavstva v ZDA.  Do leta 1989 je  to število  padlo na 16%.  V tem času je
sindikaliziranost  na  Švedskem  in  Danskem  bila  95%,  na  Finskem  85%,  okoli  60%
organiziranega delavstva je bilo na Norveškem, v Avstriji, Avstraliji, Irskem in v Združenem
Kraljestvu. Zadnja leta je sindikaliziranost v ZDA okoli 12,4 %, v Evropski uniji pa je povprečje
okoli 26%. 
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