
 

V okviru ITS družboslovje sva izvedli raziskavo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad 

ženskami. Izvedeti sva želeli, koliko so naši dijaki in dijakinje ozaveščeni o nasilju nad ženskami. 

Pripravili sva anketo, ki jo je skupaj izpolnilo 31 dijakinj in 7 dijakov naše šole.  

 

 

1.   21. novembra obeležujemo mednarodni 

dan boja proti nasilju nad ženskami. Zakaj 

je bil izbran prav ta dan?  

 

Na ta dan so bile leta 1960 umorjene sestre 

Mirabal, ki so bile politične aktivistke iz 

Dominikanske republike. Na to vprašanje je 

pravilno odgovorilo 86 % anketirancev.  

 

 

2. Od katerega leta naprej obeležujemo ta 

dan? 

OZN ga je razglasil za mednarodni dan leta 

1981, kar je pravilno sklepalo 68 % 

anketirancev.  

 

 

 

 

3. Koliko žensk je v Evropski uniji po 

raziskavi Agencije EU za temeljne pravice 

(2012) doživelo spolno ali fizično nasilje?  

Spolno ali fizično nasilje je po raziskavi 

doživelo 62 milijonov žensk v Evropski uniji. 

Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 58 % 

anketirancev. 

Ob mednarodnem 

dnevu boja proti 

nasilju nad ženskami 



4. Koliko žensk v Evropski uniji po raziskavi Agencije EU za temeljne pravice (2012) nasilja 

ni prijavilo, temveč ga je zadržalo zase? 

 

Po raziskavi nasilja ni prijavilo 67 % žensk. 

Ženske upajo, da se bo nasilnež spremenil, 

in zato prevzamejo krivdo nase. Toda nasilje 

se samo od sebe brez kakršnih koli 

sprememb ne bo rešilo.  

Velika večina dijakov (74 %) je na vprašanje 

odgovorila pravilno. 

 

 

5. V letu 2020 je bilo veliko več žensk klicalo na telefonske številke za nujne primere zaradi 

nasilja v družini. Za koliko se je po vašem mnenju v času krize zaradi koronavirusa 

povečalo žensko iskanje pomoči pred 

nasiljem v družini? 

Znano je, da se v času najrazličnejših kriz 

nasilje nad ženskami poveča. Tudi letos je v 

času omejitve gibanja zaradi zajezitve 

širjenja koronavirusa prišlo do velikega 

porasta nasilja v družinah. Aprila 2020 je kar 

60 % več žensk klicalo na pomoč na 

telefonske številke za nujne primere zaradi 

nasilja v družini kot aprila prejšnjega leta. 

Anketirancem se je zdela ta številka precej 

visoka, zato večina ni odgovorila pravilno. Večinoma so izbrali odgovor, da se je število klicev 

povečalo za 42 %. 

 

 

 

V drugem delu ankete sva postavili šest trditev. Dijakinje in dijake sva vprašali, ali po 

njihovem mnenju trditve držijo ali ne držijo. 

 

1. Že na prvi pogled lahko prepoznamo 

povzročitelja in žrtev nasilja.  

Veliko ljudi misli, da obstaja tipičen povzročitelj 

ali tipična žrtev nasilja, da ga lahko prepoznamo 

že na prvi pogled, kar pa ni res. Nasilje se 

lahko dogaja ljudem v vseh družbenih slojih.  

Pravilen odgovor je torej NE DRŽI, kar je bilo 

mnenje kar 89 % anketirancev.  

 



2. Zloraba alkohola je vzrok za nasilje.  

Zloraba alkohola je lahko dejavnik povzročanja 

nasilja, nikakor pa ni vzrok, saj večina ljudi 

pod vplivom alkohola ni nasilnih in večina 

povzročiteljev nasilje povzroča v treznem 

stanju. Vsak človek lahko na svoj način odloča, 

kako bo reagiral v določenih situacijah. 

Večina dijakov je trdila, da ta trditev DRŽI (59 

%), kar je napačno. 

 

3. Če bi ženski bilo v zvezi res hudo, bi 

moškega že zapustila. 

86 % anketirancev je pravilno odgovorilo, da ta 

trditev NE DRŽI.  

Pomembno je, da se zavedamo, da za ostajanje 

v nasilnem odnosu obstaja več razlogov, kot 

npr. strah pred še večjih stopnjevanjem nasilja, 

žrtev se boji pritiska okolice, se počuti 

soodgovorno ali jo je sram, morda ne ve, da 

obstaja pomoč … Vsekakor pa razlog, da nasilje 

ni dovolj huda izkušnja, da bi prekinili zvezo, ni pravi. Žrtve nikoli ne smemo obsojati ali jo kriviti za 

nastalo situacijo.  

 

4. Vedno sta dve plati iste zgodbe. 

77 % odstotkov dijakov je odgovorilo, da trditev 

DRŽI, kar je napačno.  

Nasilje ima samo eno plat. Gre za nedopustno, 

škodljivo in nevarno vedenje, ki je tudi kaznivo. 

Nevarno je nasilje zanikati, ga minimalizirati ali 

opravičevati, kar pogosto počnejo povzročitelji/-ce. 

Za nasilje je vedno odgovorna oseba, ki nasilje 

povzroča, ne glede na to, kaj je žrtev rekla ali 

storila. 

 

5. Na svetu je vsaka druga ženska doživela 

spolno nadlegovanje. 

Ta podatek je tudi naju presenetil, saj raziskave 

kažejo, da je na svetu 55 % žensk že doživelo 

spolno nadlegovanje. Tudi anketiranci si verjetno 

niso predstavljali, da je ta številka tako visoka, 

zato jih je večina  (57 %) odgovorila, da trditev NE 

DRŽI. 

 

 



6. Posilstvo največkrat povzroči neznana 

oseba.  

Žal je veliko žensk najbolj ogroženih tam, kjer bi 

se morale počutiti najbolj varno – doma. Znano je, 

da spolno nasilje največkrat povzroča oseba, ki jo 

žrtev pozna. 

Večina dijakov (71 %) je odgovorila pravilno, da 

trditev NE DRŽI. 

 

 

 

Na koncu sva anketirance prosili, naj pomislijo, na kakšen način lahko sami pripomorejo k 

temu, da bi bilo na svetu manj nasilja.  

Velika večina anketirancev meni, da bi se o tej temi morali več pogovarjati in biti o nasilju po svetu 

bolj ozaveščeni. Pomembno je, da nasilja ne izvajamo, ga ne podpiramo, in če ga opazimo, žrtvi 

poskusimo pomagati (s pogovorom, z njenim dovoljenjem pokličemo strokovno pomoč ali prijavimo 

nasilje namesto nje …).  

 

 

 

 

Tina Morel in Špela Bezjak Zupančič, ITS družboslovje 
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