
OBDELAVA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami 2015 

 

V času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, torej med 25. 11. 2015 in 10. 12. 

2015, nam je uspelo pridobiti 278 anket, med katerimi je bilo 246 veljavnih in 32 neveljavnih 

oziroma nepopolno rešenih anket. V raziskavo smo zajeli le popolno rešene ankete. Ankete 

smo izvajali ves čas trajanja Mednarodnih dni, zajeli pa smo različne populacije – izvajali 

smo jih na Jesenicah, v Kranju in Škofji Loki.  

 

Tabela 1: Število zajetih v raziskavo: 

Zajeti v raziskavo Število anketirancev v % 

 Mladoletni 42 % 

Odrasli 58 % 

Skupaj 100 % 

 

Tabela 1 prikazuje število zajetih v raziskavo. Med 246 anketiranimi je bilo 58 % odraslih 

anketiranih, večinoma so bili to mimoidoči ter zaposleni na področju nasilja (policisti, upravni 

delavci, zdravstveni delavci, socialni delavci) ter 42 % mladoletnih oseb (dijaki zdravstvene 

šole, gimnazije in nižje poklicnih izobraževalnih programov).  

V raziskavo smo zajeli raznoliko starostno populacijo. Najmlajši anketiranec je imel 14 let, 

najstarejši pa 60 let. Povprečna starost je bila 30 let.  

 

 

Starost anketirancev 

Mladoletni 

Odrasli 



Tabela 2: Spol anketirancev: 

Zajeti v raziskavo Število anketirancev v % 

 Ženske 70 % 

Moški 30 % 

Skupaj 100 % 

 

Tabela 2 prikazuje, da je bilo 70 % vseh anketirancev žensk, 30 % pa moških.  

 

 

Glede stopnje izobrazbe odraslih anketirancev smo dobili naslednje podatke (mlajših 

anketirancev v to kategorijo raziskave nismo zajeli).  

 

Tabela 3: Stopnja izobrazbe odraslih anketirancev:  

Stopnja izobrazbe odraslih anketirancev Število anketirancev v % 

4. stopnja 1,40 % 

5. stopnja 25,17 % 

6. stopnja 19,58 % 

7. stopnja 51,75 % 

8. stopnja 2,10 % 

Skupaj 100 % 

Tabela 3 prikazuje, da je več kot polovica anketirancev imela 7. stopnjo izobrazbe. Četrtina 

vseh je imela dokončano srednjo šolo oz. 5. stopnjo izobrazbe, sledila je dosežena 6. stopnja. 

Manjša deleža sta pripadala 4. in 8. stopnji izobrazbe.  

Spol anketirancev 

Ženske 

Moški 



 

 

1. S prvim vprašanjem smo anketirance vprašali po mnenju, v koliko odstotkih je 

ženska, ki postane žrtev nasilja, za to odgovorna sama. Dobili smo širok spekter 

odgovorov, zato smo jih zajeli v 6 skupin. V tabeli 4 so razvidni rezultati. 

Tabela 4: V koliko odstotkih menite, da je ženska sama odgovorna za to, da postane žrtev 

nasilja? 

Odstotki, v katerih je ženska sama 

odgovorna, da postane žrtev nasilja 

 

Število odgovorov v % 

0 % 31 % 

0 – 5 % 

6 – 25 % 

26 – 49 % 

50 – 99 % 

100 % 

8,5 % 

30 % 

11 % 

18 % 

1,5 % 

Skupaj 100 % 

 

Tabela 4 prikazuje, da 31 % vseh vprašanih meni, da ženska ni odgovorna za nasilje, 69 % 

anketirancev pa meni, da je ženska v različnih deležih odgovorna za to, da postane žrtev 

nasilja. 1,5 % anketirancev je mnenja, da je ženska popolnoma odgovorna za to, da postane 

žrtev nasilja. Med temi anketiranci so bili 3 moški dijaki in 1 ženska s 7. stopnjo izobrazbe, ki 

je obrazložila, da je ženska popolnoma odgovorna za nasilje, če le-tega ne prijavi.  

Stopnja izobrazbe anketirancev 

IV. Stopnja 

V. stopnja 

VI. Stopnja 

VII. stopnja 

VIII. stopnja 



 

 

V Društvu za pomoč, ki deluje na področju pomoči žrtvam družinskega nasilja, menimo, da 

ženska NI ODGOVORNA za nasilje. Pomembno je, da tako strokovna kot laična javnost loči 

med nasiljem kot dolgotrajnim procesom, katerega glavna značilnost je NADVLADA MOČI 

NAD ŠIBKEJŠIM in med konfliktom, pri katerem ne pride do nikakršne prevlade (fizične, 

psihične, ekonomske, spolne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali je ženska sama odgovorna za nasilje, ki se ji je zgodilo? 

je sama odgovorna 

ni sama odgovorna 



Vprašanje 2: Katera/katere ženska/ženske je/so po vašem mnenju potencialna žrtev nasilja? 

 

Glede tega, katera ženska lahko postane žrtev nasilja, obstajajo številni stereotipi, velja pa, da 

JE LAHKO VSAKA ŽENSKA ŽRTEV NASILJA ne glede na starost, narodnost, 

veroizpoved, izobrazbo, zaposlenost, kraj bivanja itd. Na videz ne moremo predvidevati, 

katera izmed žensk na zgornjih fotografijah je lahko potencialna žrtev – katerakoli je lahko.  
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Najpogostejše navedeni razlogi 
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59 % 

 

Podredljivo okolje 

Starost  

Neizobraženost 

Revščina 

Videz (prestrašena, vajena trpljenja) 

Vera 

B 

 

 

 

 

43 % 

 

Videz (nepristen, prisiljen nasmeh) 

Zrelost 

Privlačnost je povod za ljubosumje 

Lepota 

C 

 

 

 

 

49 % 

 

 

Starost (mlajša) 

Zapeljivost  

Privlačnost  

Nemoč 
 

D 

 

 

 

 

62 % 

 

Kot otrok fizično šibkejša 

Podredljivo okolje 

Videz 

Ekonomsko odvisna 

Izraz na obrazu (prestrašena in nemočna) 

 

E 

 

 

 

 

50 % 

 

 

Starost (starejša) 

Videz (prisiljen nasmeh, nemoč, slabotnost) 



Tabela 5: Katera ženska je potencialna žrtev nasilja? Možnih je bilo več odgovorov.  

Tabela 5 prikazuje, da je 33 % anketirancev odgovorilo, da je lahko vsaka med ženskami na 

fotografijah potencialna žrtev nasilja. Ostalih 67 % anketirancev je svoje mnenje specificiralo 

in za potencialno žrtev določilo eno ali več žensk, ne pa vseh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žrtev nasilja Število anketirancev v % 

Vse  33 % 

Ena ali več 67 % 

Skupaj 100 % 



Vprašanje 3: Kateri moški je/so po vašem mnenju potencialni izvajalec/izvajalci nasilja? 

 

Enako kot pri žrtvah nasilja, tudi glede izvajalcev nasilja obstajajo številni stereotipi. Na videz 

ne moremo predvidevati, kateri izmed moških na zgornjih fotografijah je lahko potencialni 

izvajalec nasilja – katerikoli je lahko, ne glede na starost, narodnost, veroizpoved, izobrazbo, 

zaposlenost, kraj bivanja itd. 

 

 

 

 Število anketirancev, 
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Najpogostejše navedeni razlogi 
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Videz (izraz na obrazu, deluje jezen, želi 

nadvladati, zbujanje superiornosti) 

Versko prepričanje 

Terorist 

Okolje  

 

B 

 

 

 

 

39 % 

 

 

Videz (aroganten, hladen pogled) 

Starost  

 

C 

 

 

 

 

47 % 

 

 

Videz (»čuden« pogled, deluje mačistično, 

vzvišeno) 

D 

 

 

 

 

41 % 

 

 

Je sam izpostavljen nasilju 

Izvaja nasilje nad sošolci 

E 

 

 

 

 

71 % 

 

Videz (hladen pogled, drža, nagla jeza) 

Odvisnost, alkoholizem 

Vpliv otroštva (sam žrtev zlorab) 



Tabela 6: Kateri moški je potencialni izvajalec nasilja? Možnih je bilo več odgovorov.  

Izvajalec nasilja Število anketirancev v % 

Vsi 26 % 

Eden ali več 74 % 

Skupaj 100 % 

  

Tabela 6 prikazuje, da je 26 % anketirancev odgovorilo, da je lahko vsak med moškimi na 

fotografijah potencialni izvajalec nasilja. Ostalih 74 % anketirancev je svoje mnenje 

specificiralo in za potencialnega izvajalca določilo enega ali več moških, ne pa vseh 

 

Glede nasilja obstajajo številni stereotipi, ki so v obliki sodb posplošene trditve družbenih 

pojavov, skupin in posameznikov.   

STAROST NI KRITERIJ ZA NASILJE. Med žrtvami nasilja so tako mlajše kot starejše 

ženske, med izvajalci nasilja pa so tako mlajši kot starejši izvajalci.  

OKOLJE (NARODNOST, RASA, POLITIČNA USMERITEV, VEROIZPOVED) NI 

KRITERIJ ZA NASILJE. Nasilje obstaja v vseh okoljih, tako najbolj razvitih državah kot 

tudi v deželah t.i. tretjega sveta. Nasilje obstaja v vseh političnih ureditvah, tako v 

demokracijah kot v vseh ostalih državnih oblikah. Nasilje obstaja v vseh družbah, ne glede na 

večinsko veroizpoved – krščanska, islamistična, budistična itd.  

ZAPOSLENOST NI KRITERIJ ZA NASILJE. Med žrtvami nasilja so ženske z različnih 

zaposlitvenih področij, nezaposlene, študentke, zaposlene, upokojene itd. Enako je tudi z 

izvajalci nasilje.  

IZOBRAŽENOST NI KRITERIJ ZA NASILJE. Med žrtvami nasilja so tako neizobražene 

kot visoko izobražene ženske. Enako je pri izvajalcih nasilja.  

DUŠEVNO STANJE NI KRITERIJ ZA NASILJE. Žrtve nasilje so lahko tudi duševno 

šibkejše in invalidne osebe, enako velja za izvajalce nasilja. Alkoholizem, droge in druge 

oblike odvisnosti niso vzrok nasilja.  

 

Med razlogi, zakaj ženska postane žrtev nasilja in zakaj moški postane izvajalec nasilja, je 

večinoma potrebno raziskati družinske razmere v otroštvu. Tako ženske žrtve nasilja kot 

moški izvajalci nasilja so večinoma v otroštvu živeli v družinskem okolju, v katerem je bilo 

prisotno nasilje. Vedno je med razlogi prisotna tudi notranja dinamika osebe, stanje 

samopodobe, samozavesti.  

Šele uspešno delo na sebi, večinoma s terapevtsko pomočjo in široko podporo znancev ter z 

uvidi v lastno dinamiko je možen izstop iz nasilnega odnosa, v katerem se je žrtev znašla. 

Enako je možno tudi za izvajalca nasilja, kateri lahko s prevzemanjem odgovornosti za svoje 

nasilno ravnanje, izstopi iz vloge nasilneža.  



4. vprašanje: Zanimalo nas je tudi, ali ima po mnenju anketirancev hujše posledice 

psihično ali fizično nasilje.  

Polovica anketirancev je mnenja, da je težje psihično nasilje, 26 % pa jih meni, da sta obe 

obliki nasilja enakovredni glede na posledice. Naj omenimo, da poleg psihičnega in fizičnega 

nasilja obstajajo tudi druge oblike nasilja, npr. spolno, ekonomsko, zanemarjanje itd. Žrtve 

nasilja povedo, da je psihično nasilje hujše od fizičnega.  

 

 

 

5. vprašanje: Kaj bi se na svetu spremenilo, če bi vzpostavili ničelno toleranco do 

nasilja? Pri tem vprašanju smo dobili številne odgovore, med njimi so bili odgovori 

večinoma pozitivistični, in sicer olajšanje za veliko ljudi, manj bi bilo trpljenja, več bi bilo 

ohranjenih družin in želenih otrok, manj bi bilo stresa, samomorov in depresije, spremenil bi 

se odnos do sebe, sočloveka in okolja, večja splošna varnost ljudi, bil bi mir na svetu, manj 

nesrečnih ljudi, več strpnosti in samokontrole, manj nasilja v osnovnih šolah, bil bi prelep 

svet, družba bi bila odgovornejša, življenje v slogi in prijateljstvu, ne bi bilo nič lakote,…  

Pojavljali so se tudi odgovori, ki dvomijo v možnost ničelne tolerance do nasilja, menijo da je 

to utopija in da današnja družba ne more preživeti brez nasilja. Nekaj anketirancev pa je 

pojem ničelna toleranca razumelo narobe, nekaj pa jih je bilo tudi mnenja, da se ne bi 

spremenilo nič.  

 

6. vprašanje je bilo namenjeno vpogledu vase, anketirance smo namreč vprašali, na kakšen 

način oni sami pripomorejo k temu, da bi bilo na svetu manj nasilja. Najpogostejši 

odgovori so bili, da v primeru, da opazijo nasilje, primerno reagirajo, torej ga poskusijo 

preprečiti, če se zgodi, ga prijavijo, o nasilju govorijo glasno, osveščajo ostale glede nasilja, v 

duhu nenasilja vzgajajo svoje otroke. S svojim zgledom in dejanji lahko prispevamo k 

oblikovanju sveta z manj nasilja. Veliko medsebojne strpnosti in spoštovanja sebe in drugih. 

Anketiranci so navedli tudi, da pri zmanjševanju nasilja vpliva tudi komunikacija, osebno 

prepričanje in izogibanje nasilnim situacijam. Pri zmanjševanju nasilja je pomembno tudi 

sprejemanje različnosti in drugačnosti.  

Katera oblika nasilja ima hujše posledice, psihično ali fizično? 

psihično 

fizično 

oba enako 

odvisno od posameznika 


