
Raziskava ob mednarodnem dnevu žensk 

Pri ITS družboslovje sva dijakinji 3. letnika izvedli anketo, ki se nanaša na mednarodni dan žensk. 
Vprašalnik je izpolnilo 40 dijakinj in dijakov.  

Pravilni odgovori so odebeljeni. 

1. Kdaj praznujemo dan žensk? Odgovori dijakov (v %) 

a) 27. aprila 0 % 

b) 8. marca 97,5 % 

c) 25. marca 2,5 % 

d) 8. februar 0 % 

 
Mednarodni dan žensk praznujemo v približno 100 državah 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, 
politične in socialne enakopravnosti žensk. 8. marec je bil izbran, ker so na ta dan ženske zaposlene v 
tekstilni industriji prvič stavkale. 

2. Kako se je »originalno« imenoval dan 
žensk? 

Odgovori dijakov (v %) 

a) Dan vseh žena 30 % 

b) Dan žensk 15 % 

c) Dan delovnih žena 55 % 

 

3. Kdaj se je dan žensk prvič praznoval kot 
mednarodni dan? 

Odgovori dijakov (v %) 

a) 1855 7,5 % 

b) 1917 45 % 

c) 1945 47,5 % 

  
Prvi dan žensk, ki takrat še ni bil mednaroden, so praznovali v Združenih državah Amerike 28. 
februarja 1909. Evropi naj bi bil prvič obeležen na konferenci v Københavnu leta 1910, ker pa ni bil 
določen točen datum, so ga praznovali tako marca kot tudi maja.  

Od leta 1917 se mednarodni dan žensk praznuje 8. marca. Praznik je nastal tudi v spomin na vse 
ženske, bilo jih je več kot 140, ki so umrle v požaru v newyorški tovarni Triangle leta 1911. 

4. Dan žena je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne 
enakopravnosti in dosežkov žensk. Ali meniš, da je ta 
mednarodni praznik še vedno smiselno praznovati? 

Odgovori dijakov 
(v %) 

a) Da 90 % 

b) Ne vem 5 % 

c) Ne 5 % 

 

5. Pomemben del boja za enakopravnost je uzakonjena splošna 
volilna pravica. Kdaj so ženske na Slovenskem dobile možnost 
voliti? 

Odgovori dijakov  
(v %) 

a) 1843 12,5% 

b) 1914 15% 

c) 1945 72,5% 

 



Splošna volilna pravica je bila uveljavljena že od leta 1942, saj je narodnoosvobodilno gibanje v letih 
1942-1944 nekajkrat pripravilo volitve, na katerih so imele ženske prvič pravico voliti, pravno pa so jo 
uzakonili 11. avgusta 1945. 

Zanimivost: Ženske so si volilno pravico v Švici izborile šele 1971 v Liechtenstein pa komaj 1984. 
 

6. V boju za pravice žensk so odigrale pomembno vlogo tudi 
sufražetke. Kdo so bile sufražetke? 

Odgovori dijakov (v %) 

a) Prva skupina znanstvenic, ki so se zavzemale za pravice žensk 12,5 % 

b) Članice organizacij, ki so se borile za pravice žensk 77,5 % 

c) Prva ženska bojna enota med 2. svetovno vojno 10 % 

 
Leta 1900 je Nacionalna zveza društev za žensko volilno pravico, ki jo je vodila Millicent Garrett 
Fawcent, postala največja organizacija v Veliki Britaniji za ženske pravice. Njene članice so se 
imenovale sufražetke in so se borile za ženske pravice na miroljuben način.  

Leta 1903 je bilo ustanovljeno novo združenje sufražetk pod vodstvom Emmeline Pankhurst. Imele so 
bojevitejše metode, razbijale so šipe in prirejale gladovne stavke. 

7. V kateri veroizpovedi lahko ženske vodijo 
verske obrede? 

Odgovori dijakov (v %) 

a) Protestantski 52,5 % 

b) Pravoslavni 12,5 % 

c) Anglikanski 35 % 

 
Ženske lahko vodijo verske obrede v protestantski in anglikanski veroizpovedi. Posvečevanje žensk za 
opravljanje duhovniške službe je anglikanska cerkev sprejela 1992. 

8. Katera država je v vesolje poslala največ 
žensk? 

Odgovori dijakov (v %) 

a) Rusija 40 % 

b) ZDA 40 % 

c) Kanada 20 % 

 
Največ žensk so v vesolje poslale ZDA (okoli 50), Rusija (Sovjetska zveza) je poslala v vesolje prvo 
žensko Valentino Tereshkovo. V vesolje je ženske poslalo tudi nekaj drugih držav in sicer: Kanada, 
Japonska, Kitajska. 
 

9. Ali je bila kdaj v RS ženska ministrica za 
obrambo? 

Odgovori dijakov (v %) 

a) Da 55 % 

b) Ne 7,5% 

c) Ne vem 37,5% 

 
Ministrica za obrambo je bila Ljubica Jelušič. Leta 1985 je diplomirala na mednarodnih odnosih in 
obramboslovju. Magistrirala je leta 1988 in štiri leta kasneje doktorirala iz vojaške sociologije. 
Gimnazijo je zaključila v Sežani. 

10. Navedi tri Slovenke, ki so v našem prostoru pustile pomemben pečat (na katerem koli področju 
- v umetnosti, znanosti ...). 

Na to vprašanje je bilo možnih več odgovorov. Dijaki so kot najpomembnejše izbrali: Ivana Kobilca, 
Tina Maze in Svetlana Makarovič. 


