
OB MEDNARODNEM DNEVU 

BOJA PROTI REVŠČINI  

Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini sva 

v okviru ITS družboslovje dijakinji drugega 

letnika izvedli raziskavo na temo revščine v 

svetu in v Sloveniji.  

Dijake sva povprašali o njihovih mnenjih in 

pogledih na revščino v današnjem svetu. 

Anketo je reševalo skupaj 40 dijakov naše šole. 

 

1. Svetovi dan boja proti revščini se praznuje 17. oktobra in to že od leta... 

 

S tem vprašanjem sva poskušali ugotoviti, kakšen občutek imajo naši 

dijaki o samem časovnem okviru, od kdaj torej praznujemo mednarodni 

dan boja proti revščini. Hoteli sva ugotoviti, koliko časa mislijo, da se o 

tem problemu govori tako obširno, da so zato proglasili mednarodni dan. 

Pravilna odgovora sta dva: 1987 in 1992. Leta 1987 so zabeležili prvo 

obeleževanje dneva, leta 1992 pa so ga uradno proglasili za mednarodni 

dan boja proti revščini. Večina dijakov se je odločila za letnico 1992. 

 

 

2. Čemu je namenjen ta dan? 

 

Pri temu vprašanju je bilo možnih več odgovorov.  

Dijaki so najpogosteje izbrali naslednja dva odgovora:  

 Namenjen je opozarjanju na problem revščine v svetu. 

 Namenjen je spodbujanju aktivnosti za zmanjševanje revščine. 

 Oba odgovora predstavljata točno opredelitev samega dneva in 

tematike, ki jo dan obeležuje.  

Presenetilo pa naju je, da je kar 10 dijakov označilo tudi naslednji         

odgovor: 

 Namenjen je promocijam organizacij, da bi ljudje čim več podarjali 

dobrodelnim organizacijam.  



 
 

 

3. Kdo je zate človek, ki je reven? 

 

S tem vprašanjem sva hoteli preveriti razmišljanje dijakov o tem, kdo je 

reven in kdo ne. Večina dijakov je izbrala dva odgovora:   

 
 

 

4. Koliko ljudi na svetu je revnih? (prebivalstvo celega sveta šteje 7 

milijard ljudi) 

 

Pravilen odgovor je 689 milijonov ljudi. Naju je pa presenetilo, da večina 

dijakov misli, da je delež revnih še večji. 
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Namenjen je promocijam organizacij, da bi
ljudje čim več podarjali dobrodelnim…

Namenjen je opozarjanju na problem revščine v
svetu.

Namenjen je spodbujanju aktivnosti za
zmanjševanje revščine.

Revni želijo opozoriti nase.

Čemu je namenjen mednarodni dan boja proti 
revščini?



 

 

 

5. Ali spada Slovenija med revnejše ali bogatejše države sveta? 

 

Slovenija seveda spada med bogatejše države sveta, kar so menili tudi vsi 

dijaki.  

 

6. Ali meniš, da so v Sloveniji ljudje, ki nimajo denarja za osnovne 

življenjske potrebe? 

 

Pri tem vprašanju sva preverjali ali se naši dijaki zavedajo, da so tudi 

okrog nas ljudje, ki nimajo denarja za osnovne življenjske potrebe. Vsi 

vprašani menijo, da je temu res tako.  

 

7. Zaradi česa se ljudje znajdejo v revščini? 

 

Dijaki imajo 

različna mnenja, 

kot je razvidno iz 

zgornjega prikaza. 

Da človek postane 

reven, je veliko 

razlogov in vsak 

posameznik ima 

svojo zgodbo… 

Koliko ljudi na svetu je revnih? (prebivalstvo 
celega sveta šteje 7 milijard ljudi) 

1 milijarda  689 milijonov 567 milijonov

izguba službe neizobraženost

izkoriščanje s strani delodajalca slab zdravstveni sistem

ker ljudje porabijo preveč denarja lenoba posameznika



8. Ali si že kdaj daroval za revne? 

 

Na to vprašanje so dijaki lahko odgovarjali samo z DA ali NE.  

Večina dijakov je potrdilo, da so že darovali za revne.  

S tem vprašanjem sva hoteli preveriti dobrodelnost dijakov.  

 

 

9. Kako bi mladi lahko prispevali k zmanjšanju revščine? 

 

To vprašanje je bilo odprtega tipa, saj sva hoteli dijakom pustiti prosto 

pot pri pisanju novih idej. Nekaj najbolj pogostih odgovorov: 

 Darovanje. 

 Prostovoljstvo pri dobrodelnih organizacijah. 

 Obveščanje o tej problematiki. 

 Darovanje oblačil, ki jih je nosimo več.  

 

 

 

Sofija Lisjak in Maja Goričan 


