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svetlobo. Ljudje so drug drugemu trgali 
iz rok dnevni časopis.«
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Čas pred prvo svetovno vojno je bil čas modernizacije in postopne demokratiza-
cije. V družbi, ki je prevzemala meščanske vzorce in vrednote, so ženske postale 
konstitutivni del naroda. Njihova dejavnost je postajala čedalje pomembnejša 
na socialnem in kulturnem področju. Povsod v Evropi se je povečalo število 
izobraženih in šolanih žensk. Boj za žensko emancipacijo in pridobitev ženske 
volilne pravice se je iz elitnih krogov britanskih sufražistk širil po kontinentalni 
Evropi in segel tudi v slovenske dežele. 

Izbruh vojne po sarajevskem atentatu na avstrijskega prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda je močno zamajal dotedanje družbene temelje. Vojna, ki se je 
najavljala kot kratkotrajna, je zaradi svoje vseobsežnosti in množičnosti kmalu 
obveljala za splošno. Njena uničevalnost je segla daleč v zaledje front, kjer so 
se začele kazati materialne in nematerialne posledice vojnega stanja. Splošna 
mobilizacija za vojsko sposobnih moških, ki je bila v Avstro-Ogrski oklicana z 
dnem 31. 7. 1914, ni ostala brez posledic za milijone žensk, tudi tiste, ki so živele 
na današnjem ozemlju Republike Slovenije. Množični odhod moških na bojišča 
jih je prisilil, da so prevzele nove odgovornosti in zadolžitve tako v domačem 
kot v poklicnem in javnem okolju. Kot družinske matere in hčere so si mora-
le poiskati nove vire preživetja zunaj doma ali pa prevzeti vodstvo domačih 
podjetij in kmetij. V neposredni bližini bojišč so se kot vojne begunke umikale 
z ostarelimi in otroki v varnejše kraje monarhije. Daleč od bojišč pa so delovale 
tudi kot vojne agitatorke, navdušene podpornice lastne vojske, a tudi vohunke 
in protestnice, predvsem pa kot dobrodelne vojne dame.
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