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Moško in žensko prebivalstvo
v Jugoslaviji
Tale proučitev je bila izvršena v Geografskem institutu univerze v Ljubljani, in sicer kot skupno delo tovarišic slušateljic geografije Olge Šenk, Zvezdane Knez ter Velene Bulog.

pričujočem sestavku bomo obravnavali številčno razmerje
med moškimi in ženskami po okrajih v FLRJ. Podatke za ta
pregled smo povzeli po ljudskem štetju 15. marca 1948.,1 ki zajema
stalno prebivalstvo. Na podlagi številčnih podatkov smo izračunali
odstotke moških in ženskih prebivalcev za vsak okraj. Dobljene
rezultate smo ponazorili na karti tako, da smo v okraje vnesli odstotke moških.
Za primerjavo s sedanjim stanjem smo izdelali še pomožno
karto, ki prikazuje številčno razmerje med moškimi in ženskami
po srezih po štetju iz 1. 1931.2 Takrat so v razliko od objavljenih
rezultatov štetja 1. 1948. upoštevali prisotno prebivalstvo. Za Slovensko Primorje in Istro nam je služila italijanska statistika 3 iz
štetja 1. 1931. po občinah, katere smo združili v današnje okraje.
Ob pogledu na karto iz 1. 1948. nam vzbudi pozornost velika
pestrost v neenakomerni razporedbi deleža moškega prebivalstva.
Vendar pa se pokaže, da imamo opravka s tremi ločenimi pasovi,
katerih prvi ima zelo izrazito prevlado ženskih, drugi izrazito prevlado moških, tretji pa predstavlja prehod med obema.
Področje z zelo nizkimi odstotki moškega prebivalstva od
44—47.5% zavzema velik del osrednje Slovenije, Gorski kotar,
Liko, Kordun, južno Istro s Kvarnerskimi otoki, južni del Dalmacije z otoki, Hercegovino in Črno goro, pa Banijo, ter vso Slavonijo
z nadaljevanjem v Sremu. Odkrijemo jih raztreseno tudi v drugih
jugoslovanskih pokrajinah, tako v vzhodni Sloveniji (v Slovenskih
gonicah in Halozah), v Vojvodini (v osredju Banata in v vzhodnem Sremu), in v Srbiji (v okrajih Kosmaj, Ključ in Toplica). Med
opisanimi ptfedeli je delež moškega prebivalstva najnižji v območju Kozare v okraju Bosanska Dubica (40.6%), v hrvatskem
1
Prethodni rezultati popisa stanovništva u federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji od 15. marta 1948., Beograd, 1948.
' Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. III. 1931. Knjiga I., Beo.
grad 1937.
3
VII. Consimento generale della popolazione 21. Aprile 1931. Vol II.,
Parte la:' Italia Settentrionale. Roma 1933.
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Primorju v Crikvenici (41.3%), v okraju Čapljina ob spodnji Neretvi (42.9%), v Baniji v okraju Glina (43.2%), na otokih Cresu in
Lošinju (43.4%), v Makarskem primorju (43.5%) in v južnovzhodni
Istri v okraju Pulju (43.7%).
Če primerjamo današnje stanje v opisanih predelih s stanjem
iz 1. 1931., opazimo znatne razlike. V Sloveniji in Slavoniji je bil
1. 1931. delež moškega prebivalstva dokaj višji (t. j. od 47.5—50%).
Podobno se je spremenilo številčno razmerje v Pulju, Hercegovini
in Črni gori, kjer je 1. 1931. odstotek moškega prebivalstva ponekod celo presegal 50%. V hrvatskem Primorju, Liki, na Kvarnerskih otokih in v južn; Dalmaciji z bližnjimi otoki se številčno razmerje od 1. 1931. do 1. 1948. ni prav veliko izpremenilo, kar je morda
v zvezi z izseljevanjem iz teh predelov v tujino za zaslužkom.
Izredno nizek odstotek moških se je 1. 1931. pokazal ob albanski meji, v srezih Gora (43.9%) in Galičnik (40.9%). Statistika
iz 1. 1931. je upoštevala samo prisotno prebivalstvo in velja razliko z današnjim stanjem pripisovati nemara dejstvu, da so odhajali pečalbari na delo. Za razliko od 1. 1931. danes v tem področju
moško prebivalstvo deloma celo prevladuje, vendar je delež moškega prebivalstva tu še vedno manjši nego v ostali Makedoniji.
Velike spremembe v Sloveniji, Slavoniji, Kordunu, Baniji ter
Hercegovini in Črni gori je povzročila nemara druga svetovna
vojna. V koliki meri imamo opravka še z drugimi faktorji, morejo
pokazati šele podrobnejša proučevanja, v katera pa se mi ne spuščamo, ker podajamo v glavnem le konstatacijo današnjega številčnega razmerja med obema spoloma.
V nasprotju z nizkimi odstotki moškega prebivalstva se javljajo razmeroma visoki odstotki moških (nad 50%) v osrednji
Bosni, v Sandžaku, v vsem Kosmetu in skoraj v vsej Makedoniji,
t. j. ravno v onih pokrajinah, kjer je mnogo muslimanskega življa. Tako Bosna, kot Sandžak, Kosmet in Makedonija so dolgo
tičale pod turško-fevdalnim jarmom, ki je zapustil dediščino tako
v zaostali materijalni kot duhovni kulturi. Današnji muslimanski
živelj pod vplivom religioznih predsodkov prezira ženo. Zapostavljena muslimanka živi v težkih življenjskih in higijenskih pogojih
in zato je v primeri z bolj cenjenim moškim njih umrljivost večja.
Karta iz 1. 1931. nam potrjujie prav tako kot karta iz 1. 1948. te
ugotovitve, saj se je odstotek moških v omenjenih predelih v obeh
dobah dokaj ujemal. V kolikor se je delež moškega prebivalstva
danes v Bosni znižal, je pripisovati nemara posledicam II. svetovne
vojne.
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Ves ostali del Jugoslavije med predeli z nižjimi in višjimi odstotki zavzemajo pokrajine, kjer se giblje odstotek moških med
47.5 in 50%, t. j. v razmerjih, kjer je vključen tudi jugoslovanski
povpreček (48.1%). Sem prištevamo Slov. Primorje z večjim delom
Istre, Hrvatsko Zagorje, vso ostalo Bosno razen preje omenjene,
Srbijo v ožjem smislu in avtonomno pokrajino Vojvodino. Značilno za Vojvodino in Srbijo je, da
okraji z enakimi odstotki moških ne
nastopajo sklenjeno, ampak so raz-
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treseni v vsem področju. V JV Srbiji, v JZ Srbiji, v Podrinju, v
srbski Posavini in v pretežnem delu Banata je delež moških višji
(in sicer med 48.5 in 50%) kot v drugih področjih Srbije in Vojvodine, kjer je odstotek moških za 1—1,50/» nižji. V Bosni se v obrobnih področjih t. j. ob vsej Posavini, ob Kordunu, Dalmaciji in
Podrinju odstotek moških zniža do 47.5°/*.
Karta iz 1. 1931. nam v primerjavi z današnjim stanjem pokaže v teh predelih znatne razlike. V vsej Bosni je 1. 1931. povsod
prevladovalo moško prebivalstvo, kar si lahko razlagamo z že opi-
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sanimi posledicami turške dobe. Podobno kakor v osredju so tudi
v obrobju Bosne razmere podobne in so razlike med obema dobama
velike in sicer v škodo moškega prebivalstva, čemur moremo iskati
vzroki prav tako v posledicah zadnje vojne. Za Srbijo in Vojvodino velja, da se je do 1. 1948. delež moških na splošno znižal, ponekod prav izdatno (tako v srezih Nišu, Boljevcu in Banji), kjer
je 1. 1931. celo presegal 52°/o, le v nekaterih srezih zasledimo nižje
odstotke od današnjih.
Mesta kažejo v odnosu do svoje okolice različne odstotke. V
vseh republikah je v mestih delež moških ponekod višji od okolice,
ponekod nižji, ponekod pa se ujema z njo. Razlaganje vzrokov, da
so ponekod odstotki v mestih višji od okolice, in ponekod nižji od
okolice in to v istih področjih, prepuščamo podrobni proučitvi, rečemo pa lahko, da se dvigne odstotek moških v onih mestih, kjer
je skoncentrirano več industrije. Opazimo pa, da so odstotki moških na splošno nekoliko nižji od okolice v Bosni, Kosmetu in Makedoniji, kar je morda pripisovati višji stopnji civilizacije v mestih.
Мужское и женское население в КЈгославии
(Краткое содержание)
Ha основании статистических д а н н в к 1931 и 1948 гг. составленнои картвг,
видно процентное соогношение мужчин и жешцин в отделвннх округах Ф. Н. Р.,К).
{ФедеративноА: Народнои Республики КЗгославии). Наименвшии процент мужчин
достигает в гентралвнои Словении, Славонии, Горском Котаре, Лике, Кордуну,
Хорватском Приморве, Герцеговине и Черногории; причиноА чему нвлнготсл
наверно огромнне жертввв второЕ мирово0 b o ë h h i Наиболвшии процент мужчин
в Боснии, Космете и Макединии, где составллгот муоулвманские жители значителвнуго частв населенил. В Сербии и Ввеводине соогношение приблизителвно
©динаково с гогославским средним числом, которое равннетсл 48,1%.
Булог — Кнез — Шенк
La proportion des hommes et des femmes dans la population de la Yougoslavie
(Résumé)
Les deux cartes représentent, par arrondissements, la proportion des
hommes et des femmes dans la population yougoslave, d'après les recensements
de 1931 et 1948. La proportion des hommes est la plus faible dans la Slovénie
centrale, en Slovénie, dans le Gorski Kotar, le Kordun, le Littoral Croate, en
Herzégovine et dans la Crna Gora. La cause principale en sont probablament
les énormes pertes de la deuxième guerre mondiale. La plus forte proportion des
hommes on a noté en Bosnie, en Macédoine et dans le Kosmet où l'élément
musulman est très fort. En Serbie et dans la Vojvodina, la proportion se rapp r o c h e de la moyenne yougoslave, étant celle-ci de 48.1%.
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