
Ženske med prvo svetovno vojno 

Med prvo svetovno vojno, ko so moške vpoklicali v vojsko, so ženske 

ostajale doma in nemalokrat prevzele (takratno) vlogo moških. Tako so 

delale v tovarnah, na polju in še vzgajale otroke. Nekatere so skrbele za 

ranjence med vojno, druge (redke) so se celo prebile na univerze. Seveda je 

nekatere tradicionaliste to motilo, saj so menili, da je to rušenje ustaljenega 

reda in atentat na moralnost. Prav tako po koncu vojne politiki niso hoteli 

dovoliti volilnih pravic tudi ženskam, saj so menili da bi potem morali dati 

pravico tudi otrokom, skrbelo jih je pa tudi da bi zaradi različnih političnih 

pogledov prihajalo do sporov med možem in ženo. 

Vseeno so se nekatere prebile daleč, mnoge mlade učiteljice so 

poučevale otroke tudi v begunskih taboriščih. Ko se je prva svetovna vojna 

končala so mnoge vdovele, mnoge so izgubile otroke, doživele duševni in 

čustveni zlom. 

Po koncu vojne so bile spet prisiljene narediti korak nazaj, saj so se 

moški vrnili in spet so bile potisnjene na prejšnje mesto. Delo ki so ga 

opravljale med leti 1914-1918 je bilo zahtevno, poleg tega pa so morale še 

prati perilo za mnogo otrok (takrat so bile družine veliko večje) in skrbeti 

za ostarele člane družine. 

           



Še eno področje, na katerem so bile med prvo svetovno vojno ženske 

zelo aktivne, je bilo področje socialnega skrbstva, tako tistega s katoliškim 

kot tistega z laičnim predznakom. Organizirale so centre, kjer so se 

srečevale, da bi spodbujale pobude v podporo vojni kot na primer nabiranje 

denarja in materiala za družine vojakov, ki so bili na fronti ali pa so 

poskrbele za organizacijo obiskov vojakov na dopustu ali v zaledju. 

Kot bolniške sestre so se ženske še najbolj približale bojiščem (če 

izvzamemo denimo slavno dunajsko vojno dopisnico Alico Schalek), sicer 

pa so bile umaknjene v zaledje, ki pa ga krut čas vojne ni zaobšel. 

 

Zanimivo je, da so ženske med 1. svetovno vojno služile kot policistke.  

 

Eno izmed glavnih področij zaposlovanja za ženske je bilo v prometu. Delo 

so dobile kot sprevodnice na avtobusih, zbiralke vozovnic, čistilke vagonov 

in voznice avtobusov. 

 

Po industrijski revoluciji vojni so moški začeli doživljati naraščanje 

standarda v življenju skupaj z večjo politično močjo preko skupin, kot so 

Chartist gibanja. Po delu v 1. svetovni vojni so ženske  jemali veliko bolj 

resno in večkrat so zahtevale volilne pravice, v čemer so bile uspešne-kot 

prvi narodi, ki so ženskam podelili volilno pravico so bili ZDA, Nemčija, 

Velika Britanija in Švedska. 

Ne glede na to, kako dolgo po vojni so se ženske borile za pravice, da bi jih 

imeli za enakopravne in dolgo niso imele pravice do tega, da bi volile, ne 

smemo podcenjevati njihovega dela v 1. svetovni vojni.  

 

 

 


