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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
Diplomska naloga obravnava vlogo ţenske v druţini, ter usklajevanje le-te s kariero.
Ţenskam je bila od nekdaj predpisana vloga matere in gospodinje. V diplomi se sprehodim
skozi različna časovna obdobja in natančneje pregledam, kako se je to v določenem obdobju
odraţalo. V preteklosti je bila ţenska s kariero nekaj nedoumljivega in skoraj
nesprejemljivega. Od indistrualizacije naprej pa ima vse več ţensk poleg druţine tudi kariero,
med obema pa mora čim bolj uspešno krmariti in najti pravo razmerje. Ponekod je ţenska še
vedno nerazumljena in nima podpore v okolici pri izgradnji svoje kariere. Vidimo lahko, da je
prispevek moških pri gospodinjskih opravilih in vzgoji otrok še vedno bistveno manjši od
ţenskega.
V empiričnem delu skozi 4 intervjuje pogledam, kako v praksi zgleda delitev dela v
druţini, sodelovanje moţa pri delu z otroki, ter usklajevanje dela in druţine v sodobnem
času. Intervjuvala sem dve predstavnici starejše in dve mlajše generacije, ter primerjala
razliko med trenutnim stanjem, ter kako je bilo 50 let nazaj. Ugotovila sem, da v mojih
primerih ni bistvene razlike med nekoč in danes, saj so ţenske še vedno tiste, ki v večini
skrbijo za gospodinjstvo in otroke.
Ključne besede: ţenska, kariera, gospodinja, druţina, materinstvo

SUMMARY AND KEYWORDS

The thesis addresses the role of women in the family, and the coordination of the latter's
career. Women has always been prescribed role of mother and housewife. The graduation
walk you through different periods of time and you can took a closer look at how this is
reflected in the given period. In the past, a woman with a career was something unfathomable
and almost unacceptable. From industrialization more and more women has family and career
and they have to find the right balance between that. In some cases, the woman is still
misunderstood and has no support in the area to build their careers. We can see that the
contribution of men in housework and child-rearing is still significantly smaller than the
female.
In the empirical part I made 4 interviews. Through their analysis I looked how it looks in
practice work-sharing within the family, husband participation in child labor, and the
reconciliation of work and family in modern times. I interviewed two representatives of older
and two of younger generations, and compared the difference between the current situation
and how it was 50 years ago. I found that in my case there is no significant difference between
the past and today, women are still the ones who take care of most household and children.
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UVOD
Skozi tisočletja je bil poloţaj ţenske v druţbi izrazito manjvreden. Njena vloga je bila
omejena na gospodinjstvo in skrb za otroke. Moški so sodelovali v druţbenem ţivljenju, ki je
bilo za ţenske nedosegljivo. Njihovo druţabno ţivljenje je bilo omejeno na njihov dom.
V zadnjih stoletjih pa se je ta vloga začela počasi spreminjati. Ţenske so postajale vedno
bolj enakovredne moškim. Počasi so prišle do poloţaja, ko jim je bil dovoljen vpis na
univerzo, začele so se mnoţično zaposlovati in do danes so dosegle poloţaj, ko naj bi bile
moškim popolnoma enakovredne. Pa je to res?
Ţenska vloga je bila vedno vloga gospodinje in matere. Delo v druţini je bilo razdeljeno
tako, da je ţenska ostala doma, moţ pa je skrbel za finančni priliv, da je bila druţina
preskrbljena. Z izobraţevanjem ţensk je prišlo tudi do mnoţičnega zaposlovanja ţensk. S tem
so postale samostojnejše, saj so imele svoje finančno zaledje. A glede delitve dela v druţini se
ni spremenilo nič. Še vedno so bile ţenske tiste, ki so skrbele za druţinske člane in
gospodinjstvo, kar je pripeljalo do dvojne obremenjenosti ţensk. Nekatere so morale trg
delovne sile zaradi nesodelovanja partnerja tudi zapustiti in so se v sluţbo vrnile šele, ko so
otroci zrasli. Počasi pa se tudi na tem področju stvari spreminjajo na bolje in si partnerji med
seboj vedno bolj enakovredno delijo gospodinjsko delo, ter delo, ki ga s seboj prinesejo
otroci.
Moja diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu bom s pregledom teorije
raziskala, kako se je spreminjala reproduktivna in produktivna vloga ţenske v različnih
časovnih obdobjih, ter kako se ţenske v sedanjem času spopadajo z usklajevanjem dela in
druţine. V drugem delu diplomskega dela bom s pomočjo analize štirih intervjujev pogledala,
kako so si ţenske včasih delile delo s svojimi partnerji in kako to počnejo ţenske danes, ter
kako usklajujejo svojo kariero z druţinskim ţivljenjem.
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TEORETIČNI DEL
RAZLAGA POJMOV
V Prvi Mojzesovi knjigi je Bog dejal: »Prav mnogo ti bom dal teţav pri tvoji nosečnosti; v
bolečinah boš rodila otroke; in vendar boš po svojem moţu hrepenela, on pa bo tebi
gospodoval.« (Haralambos, Holborn, 1999, str. 589) Ta citat se zdi kot mitološko opravičilo
za poloţaj ţensk v druţbi. Mnoge ţenske naj bi v njem videle povzetek lastnega odnosa s
svojimi partnerji oz. natančen opis poloţaja ţensk v zgodovini. Skozi vsa zgodovinska
obdobja je ţenska imela iste naloge in vlogo v druţini:


ţenske rojevajo otroke,



ţenske so matere in ţene,



ţenske kuhajo pospravljajo, šivajo in perejo,



skrbijo za moške in so podloţne moški oblasti (prav tam).

Bila je torej skrbnica druţine, mati in gospodinja. V sodobnem času pa se tem vlogam
pridruţuje še vloga ţenske s kariero. Kaj pa ti pojmi pomenijo?

DRUŢINA
Druţina tvori osnovno enoto druţbene organizacije in teţko si je predstavljati, kako bi
lahko človeška druţba delovala brez nje. Čeprav je lahko sestava druţine različna – v mnogih
druţbah veljata dve ali več ţena za idealno ureditev - lahko takšne razlike obravnavamo kot
različice istega pojava. Zato obravnavamo druţino kot univerzalno druţbeno institucijo,
neizbeţen del človeške druţbe. Velja za nekaj dobrega, tako za posameznika, kot za druţbo
kot celoto (Haralambos, Holborn 1999). Sociološko gledano je »druţina ţivljenjska skupnost
in hkrati druţbena institucija, ki je vsaj dvogeneracijska. Ključni konstitutivni element, je
obstoj starševskega razmerja kot socialnega razmerja. Druţina je sankcionirana socialna
institucija oziroma totalen socialni fenomen, ki ga ni mogoče deliti, ne da bi pri tem tvegali
izgubo relevantnih segmentov.« (Rener v Švab, 2001, str. 45). Kanduč (1997) pravi, da je
druţina protislovna tvorba. V njej se prepletajo in preţemajo ljubezen in sovraštvo,
tekmovalnost in sodelovanje, varnost in nasilje, pomoč in zatiranje/izkoriščanje, nesebično
predajanje in lastniško posedovanje (z obveznim dodatkom ljubosumnosti), odvisnost in
neodvisnost, zasebnost in prisilna (nadzirana) zasebnost. Čačinovič Vogrinčičeva (1992)
meni, da druţino tvorita dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in
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cilje, povezujejo jih skupna merila in pravila ter imajo skupne norme in vrednote. Odnose v
njej določa in odraţa relativno trajna struktura moči in način vodenja. Izoblikuje se relativno
trajna mreţa komunikacij. Izoblikujejo se statusi in vloge posameznih druţinskih članov in
definirajo se vloge glede na delitev dela. Med druţinskimi člani se razločijo čustveni odnosi.
Musek (1995) vidi druţino kot temeljnega posrednika človeškega obstoja, v biološkem
naravnem, druţbenem svetu in v svetu duha in kulture. Druţina je po njegovem svet,
človeštvo in druţba v malem. V njej se prepletajo temeljne človeške spolne in
medgeneracijske vloge - vloga moškega in ţenske, vloga staršev in otrok. Človekov
osebnostni razvoj je razvoj individualnosti in sobivanja obenem, druţina pa je prizorišče tega
razvoja.
V oţjem smislu druţino definiramo kot jedrno druţino. To sta dve ali več oseb, ki ţivijo v
skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali
starševskim razmerjem (Keilman, 2003 v Rener, 2006). Murdock (v Haralambos, Holborn,
1999) druţino opredeljuje kot druţbeno skupino, za katero je značilno skupno bivanje,
ekonomsko sodelovanje in reprodukcija. Vključuje odrasle obeh spolov, med katerimi
najmanj dva vzdrţujeta druţbeno priznano seksualno razmerje, in enega ali več otrok, lastnih
ali posvojenih, ki ţivijo skupaj. Kot moderno druţino se navaja nuklearno druţino. Murdock
(prav tam) jo opredeli kot univerzalno človeško druţbeno skupino. Kot izključna prevladujoča
oblika druţine ali kot osnovna enota, iz katere so sestavljene bolj kompleksne oblike, obstaja
kot posebna in močno funkcionalna skupina v vsaki poznani druţbi.
Druţina je pomemben okvir moralnega oblikovanja posameznikove osebnosti (Jogan,
1986), v njej se oblikuje večina za ljudi pomembnih socialnih odnosov (Ule, Kuhar, 2003). Ţe
v obdobju starih Rimljanov je vsa izobrazba in vzgoja potekala v druţinskem okolju.
Druţinska tradicija je bila osnova za vzgojo in oblikovanje posameznika (Vojmer Gojkovič,
1998). Lahko rečemo, da je to univerzalna funkcija druţine (Jogan, 1986). Danes se mora
druţina stalno prilagajati spremembam in izzivom, ki se dogajajo v širši druţbi. Tako lahko
danes govorimo o učeči se druţini, ki za svojo učinkovito delovanje potrebuje nenehno učenje
svojih članov. Druţina ustvarja svojo druţinsko kulturo, svojo učno klimo in lahko
predstavlja pomembno učno okolje. Učenje in izobraţevanje sta del socialnega in čustvenega
druţinskega okolja, v katerem se vzgajajo otroci in odrasli. Učenje v druţini se prepleta v
različnih odnosih. Vertikalno se posamezniki povezujejo s predniki: starimi starši, prastarimi
starši, starimi strici in tetami. Horizontalno se druţina povezuje s svojo generacijo
sogovornikov (Ličen, 2006).
5

Funkcija druţine pa je tudi blaţitev napetosti v posamezniku. S tem posameznika pomirja
in s tem prispeva k blaţitvi širših druţbenih napetosti (prav tam). Parsons (v Haralambos,
Holborn, 1999) navaja dve glavni funkciji druţine: socializacijo otrok in stabilizacijo odraslih
osebnosti. Murdock (prav tam) pa govori o štirih funkcijah, ki naj bi jih imela druţina:
seksualna, reproduktivna, ekonomska in vzgojna.
Skozi zgodovino se je večkrat govorilo o krizi druţine, predvsem v obdobju političnih in
gospodarskih, ter kadar smo priča upadanju natalitete (Rener, Kozmik, Potočnik, 1995). Ali
kot pravi Kanduč (1997), da je kriza druţine le odsev splošne druţbene krize. Takrat se začne
govoriti, da druţina ţe popolnoma izgublja svojo funkcijo in da ne bo potrebno dolgo čakati,
da bo popolnoma zamrla (Rener v Rener, Kozmik, Potočnik, 1995). Konservativni kritiki
pravijo, da kriza druţina izhaja iz tega, ker je druţina prešibka. Moti jih kopica raznovrstnih
pojavov: osvobajanje ţensk (za ceno zanemarjanja njihovega ekspresivnega poslanstva),
slabitev starševske identitete, pretirano poudarjanje grešnih spolnih uţitkov, upadanje rojstev,
upadajoč ugled religije/cerkve (Kanduč, 1997).
Druţina pa je vse krize preţivela. Še več, v sedanjem času se druţina kot vrednota zelo
poudarja, sploh vračanje k tradicionalni, jedrni druţini.

MATERINSTVO
Definicijo materinstva najdemo v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika. Ta materinstvo
opredeljuje kot »dejstvo, da je ţenska mati« (SSKJ).
Pri definiranju materinstva je treba poznati razliko med druţbenim in biološkim
materinstvom. Biološko materinstvo je sposobnost ţenske, da zanosi, rodi otroka in ga doji,
druţbeno materinstvo pa je vloga, ki jo je ţenskam pripisala druţba, zaradi njihove biološke
zmoţnosti. Materinstvo je v druţbi namreč pričakovano in 'normativno' (Švab, 2001).
Drglinova (2002) ravno tako razdeli materinstvo na biološko in druţbeno. Pravi, da je
potrebno gledati obe vlogi, če ţelimo upoštevali različne vidike. Ţenske namreč ne definira le
biološki vidik materinstva, se pravi nosečnost, porod in dojenje, temveč je potrebno gledati
tudi ţensko kot negovalko in vzgojiteljico. Avtorica (prav tam) opozarja, kako druţba glede
na biološka dejstva prisoja stvarem nek druţben in kulturni pomen. Zaradi biološke
sposobnosti ţenske je tako materinstvo dojeto kot naravna danost, nekaj normalnega in
pričakovanega. Tako je materinstvo postalo del tega kar ţenska je in ne del tega kar ţenska
počne. Postalo je druţbena konstrukcija, ki zaradi vsesplošne sprejetosti daje videz
6

samoumevnosti. Kljub temu pa danes materinstvo ni več ekskluzivna ţenska identiteta in
prioriteta. Vedno več ţensk se ne odloča za materinstvo in s tem ideologija obveznega
materinstva izgublja pomembnost (Rener, 2006). De Beauvoirjeva (2000) pravi, da je
materinstvo ţenska funkcija, ki jo je še vedno skoraj nemogoče prepoznati kot svobodno. Po
zaslugi razširjenosti kontracepcije jo lahko ţenska vsaj po lastni volji zavrne, vendar se še
vedno zgodi, da rodi otroka, ki ga ni hotela in ji ta uniči poklicno ţivljenje.
Danes ţenska pogosto teţko zdruţuje poklic, zaradi katerega mora biti dolge ure z doma in
ki izčrpava vse njene moči, z interesi svojih otrok. Po eni strani zato, ker je ţensko delo še
vedno suţenjstvo, po drugi strani pa zato, ker ni nobenih prizadevanj, da bi nego in varstvo za
otroke zagotovili izven njenega doma. V tem se kaţe nesposobnost druţbe. To nesposobnost
poskušajo upravičiti z zatrjevanjem, da je na nebu in v zemljini skorji zapisan zakon, po
katerem morata mati in otrok pripadati izključno eden drugemu. Takšna medsebojna
pripadnost pa v resnici prinaša samo obojestransko in pogubno zatiranje (De Beauvoir, 2000).
To poudarja tudi Brajša (1987), ki govori, da je materinsko ljubezen potrebno detabuizirati in
demistificirati. Materinska ljubezen ni nekaj svetega, nedotakljivega, vzvišenega, vedno samo
nekaj dobrega, kar se ţrtvuje. Takšna idealizirana popolnost bremeni otroka in bega mater. Če
mora mati ljubiti otroka na način, kot ji ga pripisuje okolje, potem duši najlepše in najbolj
vredno v pravi ljubezni. Ne smemo govoriti o premalo, preveč, dovolj materinske ljubezni,
ampak o njeni kvaliteti, ki se kaţe kako sta zadovoljna tako mati kot otrok. Brajša (prav tam)
tudi trdi, da je preveč materinske ljubezni za otroka bolj škodljivo kot premalo le te.
Ideologija materinstva nas prepričuje, da je materinstvo časovno in prostorsko univerzalno
(Švab, 2001), in da je materinska vloga ţenske nenadomestljiva (Oakley, 2000). Vendar
materinstvo danes ni več ekskluzivna ţenska identiteta in prioriteta v ţenskem ţivljenjskem
poteku (Duvander, Andersson, 2005, v Švab, 2006), prav tako materinstvo ne sme biti
izključna vloga ţenske za vse ţivljenje (Brajša, 1987). Vedno več ţensk se po lastni volji ne
odloča za materinstvo. Ideologija obveznega materinstva izgublja pomembnost, čeprav je
teţko določiti, koliko ţensk v mlajših letih bo dejansko brez otrok, saj se starostna meja
odločanja za prvega otroka dviga (Duvander, Andersson, 2005, v Švab, 2006). Zdi se, da se
dviga tudi prag druţbene tolerance, vendar bi to za današnjo druţbo teţko trdili. Ţenske brez
otrok se stigmatizira, saj je materinstvo, kot smo ţe rekli, druţbeno pričakovana vloga za
ţenske (Švab, 2001).
Oakleyeva (2000) našteva tri trditve mita o materinstvu: otrok potrebuje mater, mati
potrebuje otroka, in da je materinstvo največ, kar lahko ţenska doseţe v ţivljenju, saj se samo
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z njim res potrdi kot ţenska. To so tudi glavni razlogi, zakaj ţenska nebi odšla v sluţbo, si
zgradila kariero in postala še kaj drugega kot mati in gospodinja.

KARIERA
Pojem kariera smo pri nas vzeli iz drugih jezikov, nemščine (Karriere), francoščine
(carriere), angleščine (career), in pomeni poklicno, ţivljenjsko pot (Snoj, 1997, v Antić,
2007). Pri nas se povečini uporablja v povezavi s poklicno kariero (Ule, 2000). Luhman (1994
v Ule 2000) pa razširi pomen besede kariera. Pravi, da ta ne zaznamuje le menjave poloţajev
posameznika v nekem organiziranem druţbenem sistemu, temveč sem sodijo še izobraţevalna
pot posameznika, zaporedje priznanj, pa tudi zaporedje bolezni ali npr. deliktov. Pascall
(1994) kariero označuje kot način izgrajevanja poklicne poti. Ta vodi k vedno višjim
poklicnim poloţajem in s tem tudi k višjim druţbenim statusom. Če ţeli posameznik uspeti
mora biti bolj zavzet in angaţiran kot tisti, ki si ne ţeli napredovanja. Kot prvo je pomembna
čim višja formalna izobrazba, za posameznika pa pomeni osebnostno rast, način doseganja
osebnostnih ciljev, ter vir samoidentitete in samopodobe. Za razliko od običajne poklicne poti
kariera torej zahteva večjo časovno, intelektualno in emocionalno vpletenost posameznika.
Koncept kariere je moški, saj temelji na ideji spolne hierarhije, ki definira vodstvene
dejavnosti, kot prioritete moškega delovanja. Poznamo pa tudi izpeljanko karieristka, ki ima
negativni prizvok. To je ţenska, ki ji poklicna kariera veliko pomeni in se je zanjo
pripravljena maksimalno angaţirati (Ule, 2000).
Ţenske lahko vidijo svoje profesionalno delo kot samo-uresničevanje, kot svojo osrednjo
identiteto (Ule, Kuhar, 2003; Sennett, 1999 v Ule, 2000), še vedno pa je to v druţbi teţko
sprejeto. Zato se marsikdaj zgodi, da ţenska rodi otroka, ki ga noče, kar ji uniči poklicno
kariero. Ta obremenitev je tako huda zato, ker druţba ţenski še vedno ne dovoljuje, da bi
rodila, ko bi sama hotela. Ţe en sam otrok pa zaradi pomanjkanja javnega varstva lahko
popolnoma ohromi ţensko aktivnost. Delo lahko nadaljuje samo, če otroka pusti staršem,
prijateljem ali najetemu varstvu. Tako mora izbirati med neplodnostjo, ki jo lahko dojema kot
frustracijo, in obveznostmi, ki so teţko zdruţljive s kariero. Če pa se odloči za otroka prihaja
v konflikt med plačanim delom in materinstvom. Ne glede na tradicijo domala polne ţenske
zaposlenosti in ne glede na raven razvitosti socialne drţave je ta konflikt neizbeţen: otroci
zahtevajo materino empatijo, skrb, čas, energijo, njeno nego, ko so bolni pa jo potrebujejo še
bolj (De Beauvoir, 2001). Nekatere zelo izobraţene in zaposlene ţenske včasih občutijo, da
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niso najbolj zadovoljne, da imajo otroka, vendar te občutke zaradi slabe vesti potlačijo, si jih
očitajo in se jih ţelijo otresti (Ule, Kuhar, 2003).
Wagnerjeva (v Haralambos, Holborn, 1999) govori o etosu 'imeti vse'. To pomeni, da je
ţenska zaposlena in ima kariero, drugo 'kariero' pa ima doma, kot mati in gospodinja. Na
ţensko s kariero in brez otrok se gleda kot na visoko ambiciozno in odločno, če ne ţe sebično
ţensko. Popolnoma je predana karieri, samozavestna, tekmovalna in racionalna, to pa so
značajske poteze, ki so zaţelene pri moških in ne pri ţenskah.
Prav tako pa so visoka pričakovanja od ţenske na delovnem mestu: naj bo čim podjetnejša,
profesionalna in tekmovalna ter čim manj čustvena. Mešanje obeh svetov je prepovedano,
visoka učinkovitost v obeh izmed njih zapovedana in pričakovana. Sluţba in dom sta za
ţenske dvojna obremenitev, mogoče dvojno zadovoljstvo, sta pa še nekaj drugega, namreč
dvojna prisotnost. To pomeni da morajo ţenske vsakodnevno opravljati fizične in predvsem
mentalne premike iz enega v drug svet.
Konflikt med zaposlitvijo in materinstvom ima pa tudi dobro plat: ţenske so prisiljene v
trening organizacijskih, interakcijskih in prilagoditvenih veščin, ki v postindustrijskem svetu
postajajo pomembnejše. Današnje mlade ţenske imajo v primerjavi s svojimi materami tudi
večje moţnosti uravnavanja konflikta: poklicne in zaposlitvene izbire so širše in regulacija
rodnosti boljša in manj stigmatizirana (Rener, 2006).

GOSPODINJA
Kaj je gospodinja? Oakleyeva (2000) pravi, da je v prvi vrsti gospodinja ţenska. Ta vloga
je namreč dodeljena izključno ţenskam, povezana je z ekonomsko odvisnostjo in ima status
ne-dela in se razlikuje od pravega, ekonomsko produktivnega dela. Vse to neplačano delo naj
bi opravljala ţenska z ljubeznijo (Hrţenjak, 2007).
Vloga gospodinje je naravna ţenska vloga. Zato je popolnoma naravno, da v je zakonu
ţenska tista, ki prevzame vlogo gospodinje (Oakley, 2000). V predindustrijski druţbi to ni
bilo tako očitno, saj domače delo ni bilo ločeno od produktivnega dela zunaj doma. Osnovna
naloga je sicer bila skrb za gospodinjstvo in otroke, a so se ţenske vključevale v delo izven
doma – delo na polju, pobiranje pridelkov… V industrijskem obdobju pa so spolne vloge
postale bolj jasne in institucionalizirane. Prostorska ločitev dela in doma ter dolgotrajen urnik
sta ţenski onemogočali vključevanje v delo. Vloga ţenske je postala vedno bolj usmerjena
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zgolj na druţino. Moški je postal hranilec in vzdrţevalec druţine, ţenino udejstvovanje v
javnosti pa je bilo vedno bolj omejeno (Černigoj Sadar, 2000).
Vodopivčeva (2001) govori o ţenski kot gospodinji v povojnem času. Takrat so se ţenske
srečevale s velikim pomanjkanjem vseh dobrin, zato je za dobro gospodinjo veljala tista
ţenska, ki se znajde. Izpostavi pa še en vidik, ki je pogosto spregledan. V povojnem času, so
bile ustanovljene pralnice in krpalnice, da bi ţenskam pomagali pri usklajevanju njihovih
opravil. Vendar te niso nikoli zaţivele, ker so bile ţenske prepričane, same naredijo bolje in
se pomoči niso posluţevale.
Ţenska, ki je opravljala neplačano delo in ni bila zaposlena, je bila torej gospodinja. Kljub
vsemu opravljenemu delu je v uradnih popisih šteta med neaktivno in vzdrţevano
prebivalstvo. Aktivna oseba je namreč tista, ki opravlja delo in za svoje delo dobi tudi plačilo.
Šele v sodobni statistiki Republike Slovenije je prišlo do spremembe in so gospodinje štete
med aktivno prebivalstvo (Ţnidaršič Ţagar, 2007).
Z emancipacijo ţensk je prišlo do vedno večjega udejstvovanja ţensk v javni sferi. Tako je
postala podoba junakinje našega časa ţenska, ki je zaposlena, ki gospodinji, materini, skrbi za
bolne in stare, pazi na zdravo prehrano, je informirana, izobraţena in zabavna, reciklira
embalaţo, ter vestno ločuje odpadke (Rener, 2000).

REPRODUKTIVNA IN PRODUKTIVA VLOGA ŢENSKE V
RAZLIČNIH ČASOVNIH OBDOBJIH

PLEMENA
V prazgodovini je bil poloţaj ţenske manjvreden in poniţujoč. Kazal se je na ravni
telesnega, socialnega, topografskega in simbolnega reda. Socialna ureditev se je kazala pri
ureditvi bivalnega prostora, ki je bila dualna znotraj/zunaj, ali pa trojna struktura, ki loči
središčni, vmesni in marginalni (mejni) prostor na obrobju teritorialne celote. V središču so
prebivali privilegirani – moški, vrači, poglavarji, sledijo ţenske in otroci, ki ne pripadajo niti
središču niti obrobju, kjer prebivajo izrazito depriviligirani člani skupnosti – suţnji,
pohabljenci (Zaviršek, 1993).
Klaus Muller (prav tam) pravi, da je takšen ločitveni proces povezan z nastankom
poljedelskih druţb. Te so ţivele v zaključenih naselbinah in se nagibale k temu, da zavzemajo
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moški osrednji, notranji del, ţenske pa ostajajo na obrobju, v zunanjem svetu, na meji z
naravnim svetom. Ţenske navadno nimajo niti vstopa v območje moškega teritorialnega
območja. Najpogosteje se tega prostora izogibajo; sveto bi lahko bilo, če bi se ga le dotaknil
njihov pogled, uničeno.
Otrok v prazgodovini ni bil cenjen. Plemena so bila nomadska in se zaradi neprestanih
selitev niso zanimala za svoje nasledstvo, otrok jim je bil predvsem v breme. Pri ţenskah so
nosečnost, porod in menstruacija zmanjševale njihove delovne zmoţnosti in tako so bile
obsojene na dolga obdobja onesposobljenosti. Zato ţenska ni poznala ponosa ob rojstvu
otroka niti do sposobnosti rojevanja. Samo sebe je doţivljala kot pasivno igračo mračnih sil,
boleči porod pa je bil zanjo nekoristen, celo nadleţen pripetljaj. Domača opravila, ki so ji bila
namenjena, so jo vklepala v ponavljanje. Drugega dela ni mogla opravljati, saj je bilo le to
zdruţljivo z materinstvom in nalogami, ki jih le to prinese (De Beauvoir, 1999).
Moški iz daljne preteklosti so upodobljeni kot aktivnejši, pomembnejši, odgovornejši za
obstanek in obrambo skupnosti, ţenske pa so omejene na vlogo ţenske in matere. Bile so
pasivne nabiralke, ki so na roko okopavale vrtove, medtem ko so bili moški aktivni lovci, ki
so izumili orno poljedelstvo (Gajgar, 2002). Gajgarjeva (prav tam) opozarja, da visoko
vrednost lovu in s tem moškemu spolu pripisuje današnja druţba. Raziskovalci ne morejo
zagotoviti nobenih trdnih dokazov, da prazgodovinski ljudje niso ţenskemu nabiralništvu
pripisovali enake vrednosti kot moškemu lovu. De Bauvoirjeva (1999) navaja dokaze, ki
pravijo, da so bila ţenski v prazgodovini zaupana teţka dela, kot je prenašanje tovora. Ta
funkcija naj bi ji bila dodeljena zato, da so imeli moški med skupnimi premiki proste roke in
so zagotavljali obrambo celotnemu plemenu pred morebitnimi plenilci. Kljub temu je
prevladujoči model moški – lovec, ki sta ga leta 1986 postavila Washburn in Lancaster. Ta
model neverjetno spominja na sodobno spolno ureditev in stereotipe, zato si je s tem velik del
laične publike ustvaril mnenje, da takšna spolna ureditev obstaja ţe od pračloveka in je s tem
neizogibna in nespremenljiva. Po tem modelu lovcem iz preteklosti dolgujemo vse, kar nas
loči od naših najbliţjih ţivalskih sorodnikov – razum, čustva, interese, osnove druţbenega
ţivljenja. Za ta model je poleg delitve dela značilna tudi velika asimetrija v prispevku moških
in ţensk. Ţenske omejujejo njihove biološke funkcije – nosečnost, rojevanje, dojenje in skrb
za otroke, zato druţbi niso mogle toliko koristiti. Moške dejavnosti so bile lov, vojskovanje in
tekmovalnost, ki so zelo pomembne za obstoj druţbe (Gajgar, 2002). M. W. Conkey in J. D.
Spencer (prav tam) trdita, da to niso univerzalne ideje, pač pa kulturno zaznamovana
prepričanja, sodobne ideologije, ki sta jo Washburn in Lancaster prenesla na naše
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najzgodnejše prednike. Univerzalno spolno delitev je potrebno postaviti pod vprašaj, ne bi je
smela kar brez refleksije predpostaviti, ampak obravnavati kot problem. Kasneje so se pojavili
nekateri dvomi o moškem lovu kot gonilu človeške evolucije, katerih rezultat je predpostavka,
da je ţenska le nepristen, popačen posnetek moškega in s tem slabša in njemu podrejena.
Engles (v Haralambos, Holborn, 1999) v svoji teoriji ţenske ne opisuje kot podrejene in
manjvredne. Pravi, da je ţe v najzgodnejših obdobjih razvoja druţbe obstajala neenakost med
spoloma, vendar daje prednost ţenskam, ne moškim. Obstajala je delitev dela glede na spol,
pri čemer so bili moški preteţno odgovorni za pridobivanje hrane, ţenske pa za domačo sfero,
vendar ţenske moškim niso bile podrejene. Zasebna lastnina je obstajala samo v prvinskih
oblikah in je vsebovala preprosto orodje in oroţje. Kar je bilo privatne lastnine, se je
prenašalo po ţenski, ne po moški strani. Tako je bilo zato, ker ni bilo monogamne zveze.
Moški in ţenske so lahko imeli spolne odnose s toliko partnerji, kot so hoteli. Moški torej
nikoli niso mogli vedeti kateri otroci so njihovi. V nasprotju z njimi pa ţenske, ki so rojevale,
niso mogle dvomiti o svojem naraščaju in tako se je lastnina dedovala po ţenski strani. De
Beauvoirjeva (1999) opisuje plemena pri katerih še danes velja, da se ţivljenje klana ohranja
in razširja preko ţensk. Tolikšna moč v moških vzbuja spoštovanje in grozo, ki se odraţa v
njihovem čaščenju. Vendar se vsaka druţba, kjer se človek zave samega sebe in prične
uveljavljati lastno voljo, začne nagibati k patriarhalni obliki.
Coontzeva in Hendersonova (v Haralambos, Holborn, 1999) pa zavračata misel, da se je
zgodovina začela z obdobjem ţenske prevlade. Trdita, da je večina zgodnjih druţb začela z
enakostjo med spoloma. Verjameta, da je ţe od najzgodnejših obdobij obstajala delitev dela
glede na spol, a neenakost zaradi tega ni bila neizogibna. V večini (a ne v vseh) druţb so bile
ţenske izločene iz lova in tveganih nalog, npr. trgovanja in vojskovanja, ki bi lahko
vključevalo dolga potovanja. Vendar so te omejitve veljale samo za noseče ţenske in doječe
matere. Šlo je za druţbeno primernost in ne za biološko nujnost, ki je vodila v zgodnjo delitev
dela. Za ţensko, ki doji otroka, je bilo na primer teţko zdruţevati to aktivnost z
vojskovanjem, saj majhni otroci predstavljajo v vojski velike omejitve.
Obstoj delitve dela po spolu sam po sebi ni vodil v neenakost. Coontzeva in Hendersenova
(v Haralambos, Holborn, 1999) menita, da so bile zgodnje druţbe skupnosti; viri, ki sta jih
proizvedla moški in ţenska naj bi se delili med vse. Meso z lova in zbrano zelenjavo so
razdelili med vse člane in nečlane sorodstva tistih, ki so proizvajali hrano. Celo tujce so
ponavadi nahranili. V teh okoliščinah ni bilo pomembno poznati očeta nekega določenega
otroka, saj naraščaj nekega posameznika ni imel nobenih posebnih pravic do hrane. Druţina
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kot taka v primitivnih druţbah ni obstajala. Prav tako ni bilo zasebne lastnine, proizvajalna
sredstva so bila v skupni lasti. Prva pomembna oblika zaseben lastnine so postale ţivali, ki so
jih začeli udomačevati moški. S tem so moški prevzeli vodstvo. Meso in drugi ţivalski izdelki
so postali pomemben del gospodarstva. Moški so si začeli lastiti in nadzorovati črede, ter niso
dovolili, da bi se ta pomembna lastnina prenašala naprej po ţenski strani; z lastnino ţivali so
moški uničili prevlado ţensk v gospodinjstvu. Kot pravi Engles (prav tam, str. 606): »Moški
so segli po ţezlu tudi v hiši, ţenska je bila degradirana, suţenj moškega poţelenja, preprosto
le stroj za delanje otrok«. Da bi si zagotovili prepoznavanje lastnih otrok, so moški vedno bolj
omejevali ţensko izbiro spolnih partnerjev. Nazadnje so ustanovili monogamni zakon. Do te
stopnje so moški ţe dobili nadzor nad tem, kar danes imenujemo patriarhalna druţina (prav
tam). Kot pravi De Beauvoirjeva (1999) je bila ţenska s pojavom privatne lastnine in
zakonov, ki so jih sestavljali moški, odstavljena s prestola.
Podobno razlago ponudi Morganova (V Gajgar, 2002). Do takrat, ko sta se pojavila delitev
dela in nuklearna druţina, ţenska ni bila nič manj svobodna, iznajdljiva ali pomembna kot
moški. V tropu je tisti del ozemlja, ki ga trop naseljuje, dajal občutek skupne lastnine, s
posedovanjem zemlje in pojavom skupne lastnine, pa so se stvari spremenile. Moški je na
druţino začel gledati kot na malo ozemlje in vse, kar je bilo znotraj meja (ţenske, otroci), je
sčasoma v njegovi glavi dobilo status njegove lastnine. Še posebej je to postalo pomembno z
nastopom poljedelstva: ţenska naj rodi čim več otrok, da mu bodo skupaj z njo pomagali
delati na polju in večati bogastvo. Tudi po zakonu je kmalu pripadala moškemu, ni ga smela
zapustiti, ni imela svoje lastnine, nihče ji ni plačeval njenega dela.

GRČIJA
Atenski moški in ţenske so ţiveli ločena ţivljenja in večina podatkov, ki jih imamo, je iz
ţivljenja moških (Pomeroy, 1993). Atenska demokracija civilizacije je namreč temeljila na
izključitvah ţensk, tujcev in suţnjev. Nekateri atensko demokracijo poimenujejo kar 'moški
klub'. Ţenska je le neke vrste nevidna vez, ki drţi skupaj druţbo in kulturo, vendar se ji
obenem odvzema pravica in moţnost aktivne udeleţbe v javnih zadevah (Kristan, 2005). Ţe v
stari Grčiji je npr. veljalo, da je dolţnost ţenske, da bi čim manj videla, čim manj slišala in
čim manj spraševala, oziroma, da je molk za ţensko nakit, kot je nedvoumno poudaril
Sofokles (v Jogan 1998). Izključenost ţensk iz območja javnega in razumskega delovanja pa
je natančno in sistematično opredeljeval (in opravičeval) Aristotel (prav tam) s
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funkcionalistično teološko razlago narave ter lastnosti in funkcije človeških bitij. Tako je
(svoboden) moški v skladu z 'naravnim redom' ustvarjen kot nosilec uma in določen, da
gospoduje, vlada, ţenska pa sodi v tisto kategorijo bitij (podobno kot suţnji), ki so podrejena
in morajo (v gospodinjstvu in zasebni sferi) skrbeti za blaginjo gospodujočih, da se lahko ti
predajajo hierarhično višjim in pomembnejšim ter častnejšim dejavnostim (prav tam).
Ločitev spola je bila poudarjena tudi prostorsko. Ţenski prostori so bili v bolj oddaljenih
sobah, ki so bile obrnjene stran od ceste in ločene od skupnih delov hiše. Če pa je hiša imela
dve nadstropji, je ţena ţivela skupaj s suţnjami v zgornjem (Pomeroy, 1993). Kristanova
(2005) pravi, da je bila takšna zaprtost verjetno zgolj le skrajnost, ki so si jo ţeleli moški,
vendar najbrţ nikoli ni bila realizirana v celoti. Nesporno dejstvo pa je, da so bile
nadzorovane in omejevane. Čez dan so moţje večinoma svojega dneva preţivljali na javnih
mestih, kot so trg ali gimnazij, dostojne ţenske pa so ostajale doma. Doma niso ostajale samo
zaradi svojega dela, ki jim ni dajal dosti moţnosti odhoda iz hiše, temveč tudi zaradi vpliva
javnega mnenja (Pomeroy, 1993). Ţenske so omejili na domestificirano sfero zasebnosti, kjer
naj bi skrbele za svoj dom (Kristan, 2005). Številne druţine so sicer imele vsaj eno suţnjo,
toda tudi ţenske s suţnjo so vezale dolţnosti do gospodinjstva, moţa in otrok. Premoţnejše so
ostajale doma in pošiljale po opravkih svoje suţnje. Revne, ki niso imele suţnjev, pa niso
mogle ostati v izolaciji. Tako so lahko našle zadovoljstvo v druţbi drugih ţensk, saj so
klepetale med zajemanjem vode, pranjem perila in sposojanjem gospodinjskih potrebščin
(Pomeroy, 1993).
Moški so imeli do ţensk ambivalenten odnos, ki se je kazal kot bolj ali manj odkrito
občudovanje, obenem pa so do njih čutili strah in podcenjevanje. Ţenskam so pripisovali
lastnosti kot so pretirana čustvenost, iracionalnost, nič samokontrole, zamerljivost,
maščevanje. Te lastnosti naj bi jim bile prirojene, zato ţenska ne more biti drţavljanka in ne
more sprejemati za druţbo in druţino pomembnih odločitev. Pripisovanje teh lastnosti je bilo
tudi opravičilo za izključitev ţensk iz 'moškega kluba' (Kristan, 2005).
Ţenske so imele svojo druţbeno identiteto le kot zakonite ţene drţavljanov, medtem ko
same na sebi niso bile drţavljanke, kar pomeni, da se niso smele udeleţevati političnega
oziroma javnega ţivljenja, ter niso opravljale javnih sluţb. Izjema so bile le drţavni religiozni
kulti, v katerih so imele bolj ali manj pomembne funkcije svečenic (prav tam).
Vsaka ţenska je imela varuha. Do poroke je bil to njen oče, po poroki pa je to funkcijo
prevzel njen moţ. Institucija varuha je bila povezovalni člen med zasebno in javno sfero, do
katere ţenske niso imele direktnega dostopa. Ţenska je rabila varuha, saj ni bila upoštevana
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kot legalno kompetentna, avtonomna posameznica. Menili so, da ne more odgovarjati za svoja
dejanja, in da ni zmoţna opredeliti svojih interesov. Ne samo druţbena vloga, tudi njena
pravna identiteta je bila vezana na druţino. Ţenska je vedno morala pripadati neki druţini in
biti pod zaščito in nadzorom tistega moškega, ki jo je vodil. S premoţenjem, ki je bil predmet
dedovanja, ni mogla razpolagati, prav tako ne s svojo doto. Njen pravni poloţaj je bil
podrejen moškemu (prav tam).
Izpolnitev poslanstva za Grške ţenske sta bili poroka in materinstvo. Dekle je rojeno za to,
da se poroči in rodi zakonite naslednike. To je edina stvar, zaradi katere atenska druţba
tolerira ţenske (prav tam). Cilj je bilo rojstvo sina. To je bilo mnogo bolj spoštovano, saj so
ţenske, ki so rodile dečke dobivale dvakrat več vina, piva in ţita kot matere, ki so rodile
deklice (Pomeroy, 1993). Razlika je bila pri Špartancih, ki so ţenske bolj spoštovali in so
deklice enako hranili kot dečke, prav tako njihove matere (Vojmer Gojkovič, 1998). Moţa je
ţenski zbral varuh, sama pri tem ni imela nobenega vpliva (Kristan, 2005). Po Aristotelu je
razumljivo, edino pravilno in pravično, da mora poročena ţena svojega moţa bolj ljubiti kot
on njo (Jogan, 1998). Po poroki se je ţena preselila k svojemu moţu. Poroka je tista
institucija, ki naj udomači in podruţi ţensko, da lahko postane del sprejemljive kulture.
Idealna ţena je tista, ki je tiha, delavna, skromna in nevidna (Kristan, 2005).
Neporočena ţenska je bila obsojena na revščino ali prostitucijo, saj ni bilo legalnih
moţnosti in načinov, da bi bila ţenska ekonomsko neodvisna in samostojna. Ţenska
avtonomija in enakopravnost sta za Grke namreč nekaj nedoumljivega, celo nesmiselnega.
Celo na mitski in obredni ravni, ki je dopuščala konflikt med spoloma, ne obstaja ideja o
ţenski avtonomiji in svobodi. Takšno socialno organizacijo poskušajo opravičiti s tem, da so
ţenske po naravi potrebne kontrole in nadzora (prav tam).
Izobrazba ni bila nekaj samoumevnega. Ţenske iz premoţnih druţin so bile dobro
izobraţene, znale so tudi peti in plesati. Tako izobrazbo so imele lahko zato, ker jim ni bilo
potrebno opravljati gospodinjskih opravil, ki so jih zanje opravljali suţnji. Vzgoja otrok pa je
bila ravno tako njihova naloga. Ţenske iz revnejših slojev izobrazbe niso bile deleţne, saj so
morale opravljati gospodinjska dela in vzgajati otroke. Drugače je bilo v Šparti, kjer je bilo
šolanje obvezno tudi za deklice; izobrazili so jih v zveste drţavljanke, katerih prva naloga je
bila materinstvo in vzgoja otrok. Ţenske iz cesarskih druţin so imele zaradi svoje izobrazbe
velik vpliv na drţavno politiko. Bile so vključene v razna društva, pripravljale so večerje, pri
katerih so prebirali različna literarna dela; organizirale so predstave z igranjem, petjem in
plesom (Vojmer Gojkovič, 1998).
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Čeprav se nam zdi ţivljenje atenske ţenske ţalostno, še posebej, če ga primerjamo z
ugodnostmi, ki jih je imela atenski moški, nam to še ne dovoljuje sklepati, da je bila večina
ţensk nezadovoljna in nesrečna. Za ţenske 'drţavljanke' je skrbel in jih ščitil zakon. V
zadovoljnost jim je bila vednost, da bodo njihovi otroci drţavljani. Prek institucije dote je
večina ţensk uţivala ekonomsko varnost, vdove in stare ţenske pa je zakon ščitil še posebej.
Če je bila ţena odsotna, so jo močno pogrešali, čeprav so bili v hiši suţnji, kajti njen nadzor
so potrebovali otroci in gospodinjstvo. Nagrobni reliefi nam kaţejo ţalost celotnega
gospodinjstva – moţa, otrok in suţnjev – ob ţenini smrti (Pomeroy, 1993).

SREDNJI VEK
Iz srednjega veka je zelo malo ohranjenih virov o ţenskah in mnogo o moških. Usode
ţensk niso nikogar zanimale in zato niso omenjene niti v pedagoški, niti v pastoralni literaturi,
zato je običajno njihovo delo in ţivljenje ostalo neznano in skrito. O tem, da so, sicer ni
dvoma, toda gibalo zgodovine so aktivni moški in ţenske so le tihi in nevidni drugi pol
človeške mnoţice. Ţenske so zaradi Evine vloge pri izvirnem grehu veljale za grešna bitja, ki
jih je potrebno imeti pod nadzorom. Vedno so morale biti podrejene in pokorne in trpeti,
kakor to uči Sveto pismo. Simbolno je ţenska s poroko izgubila oblast nad svojim telesom in
priimkom. Bile so dekle, ki so hlapčevale svojim moţem, ki so bili njihovi gospodarji (Hernja
Masten, 1998).
V tem obdobju so bile od ţensk najbolj neodvisne ţenske iz delavskih razredov. Imele so
pravico voditi trgovino, priznane pa so jim bile tudi vse sposobnosti, ki jih posameznik
potrebuje za samostojno opravljanje poklica. Ţenske, ki so znale delati, so vključevali v
proizvodnjo. Nekatere so delale doma, druge so delo opravljale v manjših delavnicah. Tudi na
podeţelju je imela kmetica pomembno vlogo in je sodelovala pri večini kmečkih opravil. S
tem si je pridobila moţevo spoštovanje, saj je moţ ţeno potreboval. Imetje sta imela skupno,
skupne sta imela tudi interese in skrbi. V hiši ji je pripadala močna avtoriteta (De Beauvoir,
1999). Od ţenske pa se je pričakovalo, da je vse delo, ki ga opravlja, usklajeno z dolţnostmi
do doma in otrok. Otroci so imeli v hiši posebno mesto in materi niso bili v ekonomsko breme
ampak so bili njena pridobitev. Mati jih je vključevala v razna hišna opravila, saj so ţe od
najzgodnejših let pomagali v gospodinjstvu. Pazili so mlajše otroke, pomagali pri raznih
gospodinjskih opravilih ter sodelovali tudi v druţinski industriji (Beck, Beck-Gernsheim,
2006). Kmečke deklice so pričeli zgodaj vzgajati in izobraţevati na področjih, ki so se
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nanašali na dom in druţino. Ker je bilo njihovo delovno okolje v hiši in okrog nje, jih je bilo
potrebno od malega naučiti vsega, kar bodo v ţivljenju potrebovale. Bile so zadolţene za
pridelovanje hrane na vrtu (na polju je delal moţ), delo v kuhinji, opremljenost kuhinje in
pridelovanje materialov, prodajo na trgu in skrb za zdravo druţino (Hernja Masten, 1998).
Po pravilu je veljalo, da je vse posle v druţini vodil in opravljal moţ, oče druţine, pa naj je
bil plemič – vitez, trgovec, obrtnik ali kmet. Imel je skrbništvo nad ţeno in nad njenim
premoţenjem. Ko pa so moţje šli v boj in v vojne v oddaljene kraje, so doma ostale njihove
ţene ter tako postale glava druţine in nosilke pravne oblasti roda. Ob sporih med samostani in
drugimi fevdalci so se borile za pravice svojega rodu in jih poskušale na vsak način obdrţati.
Tako so plemiške dame opravljale svoja posestva, trgovke pa so uspešno vodile svoje posle
(Hernja Masten, 1998). S tem si so pridobile precejšnjo samostojnost pri upravljanju
premoţenja. Celo piranski statut določa, da premoţenje opravljata oba zakonca. Moţ se ne
more zadolţiti brez ţeninega pristanka, ţena pa ne brez dovoljenja podestata (ţupana). Ţenske
so sodelovale tudi pri prodaji nepremičnin, vdove so to lahko opravile celo same (Pagon,
1993).
Iz javnega ţivljenja so bile ţenske izključene. Njihov pravni status je bil od srednjega veka
pa tja do konca 19. stoletja enak, saj so bile skoraj brezpravne (Hernja Masten, 1998). Dolgo
časa se je bil boj za pridobitev volilne pravice ţensk. Univerzalne (beri: moške) pravice je
bilo dovolj le razglasiti, pravice ţenske pa je bilo potrebno še posebej utemeljevati in
zagovarjati vse do začetka 20. stoletja. Razširjeno je bilo mnenje, da tisti, ki je zaposlen z
gospodinjskimi opravili, ni primeren za razsojanje o javnih zadevah, zato so celo zagovorniki
volilne pravice le to omejevali na neporočene ţenske in vdove. Veljalo je tudi splošno
pojmovanje enotnosti interesov moţa in ţene, zato ni potrebno, da oba volita (Antić, 1993).
V srednjem veku je imela na vse dogajanje velik vpliv Cerkev, ki je ţensko postavljala v
podrejen poloţaj. V Novi Zavezi najdemo izjave o drugotnosti in podrejenosti ţenske.
Eksplicitno je opredeljena kot drugotna in s tem drugorazredna. Ker ni narejena po Boţji
podobi, mora imeti moţa, da jo vodi in ji vlada. Ţenina naloga je, da potrpeţljivo prenaša vse
tegobe in uboga svojega moţa. Če pa se pritoţuje, je to samo dokaz, da je v duhu nepokorna,
nezmerna in neposlušna (Kristan, 2005). Cerkev je odločno nasprotovala tudi volilni pravici
ţensk, saj je bila prepričana, da bodo ţenske postale bolj neodvisne, to pa bo vplivalo na zlom
druţine (Antić, 1993).
Druţinsko ţivljenje pa v preteklosti ni bilo nič bolj stabilno in statično. Ljudje so –
podobno kot v sodobnosti – ţiveli v številnih in različnih oblikah druţin. Povprečna velikost
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druţine je bila v Evropi od 16. stoletja naprej le nekoliko večja od današnje. V nasprotju z
običajnimi predstavami je štelo povprečno gospodinjstvo v Angliji pred industrijsko
revolucijo le 4,7 člana. Število samskih ljudi in reorganiziranih druţin je bilo na področju
današnje Slovenje v obdobju od 16. do 19. stoletja zelo visoko – okoli 30% samskih ljudi in
50% reorganiziranih druţin. V opisovanju sedanjih razmer se namreč marsikdo ozira nazaj v
neko mitsko preteklost, ko naj bi bile druţine domnevno boljše, stabilnejše, varnejše,
druţinsko ţivljenje pa manj egoistično in bolj solidarno. Socialno zgodovinske študije
druţinskega ţivljenja tako rekoč brez izjeme odkrivajo, kako zelo so potrebne mitske
konstrukcije, da bi uveljavili politične in nazorske zahteve sodobnosti (Rener, 2006).

INDUSTRIALIZACIJA IN KAPITALIZEM
V predkapitalističnih časih je bilo delo večinoma v bliţini doma, zgodnja kapitalistična
tekstilna industrijska proizvodnja tkanin pa je potekala doma in je vključevala vse druţinske
člane (Haralambos, Holborn, 1999). Tradicionalna razmerja so temeljila preteţno na agrarni
proizvodnji, nagnjeni k samozadostnosti in na intenzivni participaciji vseh za delo sposobnih
članov gospodinjstva (Ţnidaršič Ţagar 2007). Tako so ţenske lahko kombinirale delo z
rojevanjem, dojenjem in nego otrok. To jim je omogočal tudi fleksibilni delovni čas, ki so ga
lahko prilagajale otrokovim potrebam (Haralambos, Holborn, 1999). Z uvedbo tovarniške
proizvodnje pa sta se delo in dom ločila. Pojavile so se nove, produktivnejše gospodarske
panoge, ki so bile naprednejše in so se hitro razvijale. Prišlo je do profesionalizacije dela, ki je
privedla do hierarhično urejenega izobraţevalnega sistema in dokončne ločitve pridobitnega
dela, ki je sedaj najpogosteje potekalo izven mej domačega gospodinjstva in gospodinjskega
dela. Območje gospodinjskih opravil je postalo le manjši in znotraj ţenskega dela manj
pomemben del obveznosti (Ţnidaršič Ţagar, 2007). Ţenskam niso dovolili odmora med delom
za dojenje, saj je bilo to neekonomično in bi pomenilo motnjo proizvodnje. Poleg tega
kapitalisti niso hoteli omogočiti dragih porodniških dopustov. Tako materam skoraj ni
preostalo drugega, kot da so prenehale delati in so ostale doma (Haralambos, Holborn, 1999).
Druţina je s tem postala dragocena stabilizacijska sila v kapitalistični druţbi. Moški je mezdni
delavec, ki se zaradi vzdrţevanja druţine ne more umakniti z dela, ţenska pa v vlogi
gospodinje skrbi za potrebe svojega moţa in ga ohranja pri močeh, da lahko opravlja vlogo
mezdnega delavca. Količina neplačanega dela, ki ga opravi ţenska, je zelo velika. Med
neplačano delo pa sodi tudi čustvena podpora moškemu, ki je obravnavana kot varnostni
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ventil za frustracije, ki jih delo v kapitalističnem sistemu povzroča moškemu. Namesto da bi
se jeza obrnila prosti sistemu, jo vsrka tolaţeča ţena (prav tam).
Industrializacija pa je močno spremenila vlogo ţenske v druţini (Beck, Beck-Gernsheim,
2006). V tovarnah je bilo vedno več strojev, ki so izničili razliko v telesni moči med ţenskami
in moškimi. Tako so se ţenske izmaknile priklenjenosti na dom in postale pomemben del
produkcije (De Beauvoir, 1999). Počasi se je začela razbijati tradicionalna oblika druţinskega
ţivljenja, v katerem je ţena opravljala gospodinjska dela, rojevala in vzgajala otroke, moţ pa
je preţivljal druţino. Ţena si je začela utirati pot v javno ţivljenje tudi s tem, da je postala
finančno neodvisna (Serše, 1998). To pa ni bilo lahko, saj so ţenske prejemale manjša plačila
kot moški. Kapitalisti so se strinjali, da njihovo delo velja v primerjavi z moškim za
manjvredno. Ob določanju 'pravšnje' mezde je veljal kriterij, da mora delavčeva mezda
zadostovati ne le za njegove potrebe, temveč tudi za potrebe njegove druţine. Ţenska mezda
naj bi bila tako v primerjavi z moško niţja, saj naj bi bila namenjena le njenim osebnim
potrebam, bila naj bi nek neobvezen dodatek druţinskemu proračunu. To so opravičili s tem,
da naj bi bile ţenske ţe od nekdaj in 'po naravi' odvisne od moške podpore in skrbi, zaradi
česar bi jih bilo ekonomsko neupravičeno plačevati enako kot moške. Kot opravičilo so
navajali tudi njihovo domnevno manjšo fizično moč, storilnost in delovno učinkovitost
(Ţnidaršič Ţagar, 2007).
V druţbi v 19. stoletju je prevladovalo mnenje, da je vloga ţenske predvsem
reprodukcijsko določena, kategorijo dela pa so razumeli kot plačano mezdno ali pa kot
neplačano gospodinjsko delo (Mrgole Jukič, 1998). Denar je postal bistvena vrednota. Ker je
bil oče tisti, ki je nosil domov denar in je njegov zasluţek pokrival potrebe gospodinjstva, je
postalo gospodinjsko in plačano delo matere povsem nepomembno in skoraj nevidno
(Ţnidaršič Ţagar, 2007). Vzgoja v 18. stoletju je temeljila na tem, da je ţensko zaradi njene
krhkosti potrebno zavarovati pred vsem javim in to maniro so v 19. stoletju obdrţali. V
začetku 20. stoletju so vse ţenske, razen najbogatejših, morale opravljati velike količine
gospodinjskega dela. Tisto, s čimer se meščanka prvič pojavi v javnosti, je vrsta neplačanega
dela, to je socialna, dobrodelna dejavnost. Niso pa bile vse doma. Bile so zaposlene kot
sluţkinje, dekle, tovarniške delavke, obrtnice ali pomočnice in prostitutke. Na trg delovne sile
so vstopale zaradi ekonomske nuje. Še vedno je veljalo, da je ţenska odvisna od druţinske
podpore, zato je njeno delo vedno manj vredno in manj plačano (Mrgole Jukič, 1998).
Neporočeno dekle je opravljalo vsa gospodinjska dela (kuhanje, pospravljanje, krpanje,
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varovanje otrok). Nadzorovala jo je poročena ţenska, ki je sama delala v industriji (Beck,
Beck-Gernsheim, 2006).
Pravni status ţenske v tem obdobju je bil slab. Delumeasu (v Kristan, 2005) pravi, da
ţenske ne morejo biti svobodne, podpisovati pogodb in sklepati kupčij. Ţenske naj bi namreč
vodil nagon in pohlep, pri čemer je njihova nezmernost posledica pomanjkanja logike in
razuma. In če ne morejo vladati sebi, ne morejo imeti pomembnih funkcij v druţbi. Njihovi
volilni pravici so nekateri močno nasprotovali. Pretvarjali so se, da so ţenske še vedno
pripravljene ostajati doma, ves dan delati, skrbeti za moţa in otroke, hkrati pa biti tudi
finančno neodvisne (Antić, 1993). De Beauvoirjeva (2000) pravi, da volilna knjiţica ţenski
nebi nič pomagala pri tem, da ţenska postane svobodna. Razdaljo, ki jo loči od moškega, bi
lahko premagala v največji meri z delom. S tem bi postala ekonomska neodvisna od svojega
moškega in s tem svobodna. Kljub temu pa ţenska, ki se ekonomsko osvobodi moškega, ni v
enaki moralni, druţbeni in psihološki situaciji kot moški. Moški so v tem obdobju v druţbi
definirani kot avtonomni individuumi, dejavni v zunanjem, javnem svetu, od katerih druţba ni
zahtevala nobenih angaţmajev v druţinskih in intimnih odnosih, njihova identiteta pa je bila
vezana na njihove javne aktivnosti. V druţini so predstavljali nevprašljivo avtoriteto za vse
člane. Njegova druţinska vloga se osredotoča na materialno preskrbo druţine in na
reprezentacijo druţine navzven, v javnosti (Švab, 2001). Industrializacija jim je odprla svet
zunaj doma in povečala razpon zaposlitev, ki so jim dosegljive. S tem se je še bolj utrdila
diferenciacija vlog v druţini, saj se je ţenskam svet zaprl v področje doma. Postala je
nezaposlena, ekonomsko odvisna gospodinja. Moški pa edini prejemnik plače, ki je s svojim
delov vzdrţeval ţeno in otroke (Oakley, 2000).
Nasprotovalo pa se ni samo ţenski volilni pravici, temveč tudi njihovem izobraţevanju. To
je bilo utemeljevano s trditvijo, da naj bi konkurenca ţensk izobraţenk povzročila zniţevanje
moških zasluţkov. Ker bi bila ţenska s tem vedno bolj neodvisna, bi se zmanjšalo tudi število
porok in trpelo bi druţinsko ţivljenje (Serše, 1998). Res pa je, da so ţenske v 19. stoletju
rodile v povprečju polovico manj otrok kot njihove babice. Razlog ni bil v večji ekonomski
neodvisnosti ţensk, temveč je v tistem času prišlo do preobrata v razmerju med stroški in
koristmi otrok. Ta obrat naj bi najbolj vplival na srednji razred, v katerem naj bi otroci
potrebovali daljše obdobje socializacije, da bi bili sposobni samostojni delovati zunaj doma,
kar je bil dober razlog za omejevanje števila rojstev (Švab, 2001).
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OBDOBJE SVETOVNIH VOJN
V obdobju vojne je ţenska tisti del druţbe, ki je bil najbolj prizadet. V italijanskem
fašizmu so ţensko razglašali kot vir gospodarskega zla in vzrok za krize. Trdili so, da ţenske
nimajo lastne volje, so preveč zaupljive, sentimentalne in romantične. Uveljavljene niso niti v
umetnosti, niti v zakonodaji niti v medicini, saj je njihova ţelja le zabava in ne delo. Za
politiko in administracijo naj bi bile popolnoma nesposobne, saj ne premorejo svojega
lastnega mnenja. Volilno pravico ţensk so ocenjevali kot napako, saj naj bi s tem takoj
pozabile na svojo glavno dolţnost: roditi in skrbeti za druţino (Vode, 1998). To naj bi bila
tudi edina vloga, zaradi katere je ţenska koristna. Fašizem je namreč na ves glas razglašal, da
je ţenska le orodje za zaploditev otrok. Ţenske so neprestano pozivali, naj rodijo čim večje
število otrok (Đurić, 1993). Vzgajati jih mora v vojaškem duhu, da bodo pomagali pri
ustvarjanju velikega drţavnega imperija (Vode, 1998).
Političnih pravic ţenska v Italiji nima. Pri zaposlovanju velja omejeno število, ki se ga je
potrebno strogo drţati. Isto je z ţensko v Hitlerjevi Nemčiji, ki je tudi popolnoma brezpravna.
Njena prva in najvišja naloga je materinstvo, zato se lahko zaposli samo v tistih poklicih, kjer
lahko izţareva to stran svojega bistva, to je gospodinjstvo in nekateri socialni poklici. Ţenska
mora vedno najti pot nazaj k otroku. Če bi se ţenska zaradi slabih gospodarskih razmer in
pomanjkanja v druţini odrekla otrokom, bi to pomenilo zločin nad lasnim narodom. Imeti
mora čim večje število otrok, da ima drţava na razpolago čim več vojakov za borbo. Taka
vzgoja se začne ţe pri deklicah, ki ne hodijo v šolo, ampak njihova vzgoja poteka le v druţini.
Šolanje za dekle namreč ni potrebno, saj bo dobila moţa, ki bo skrbel zanjo. Ona se mora le
zavedati, da je njen glavni cilj, da rodi čim večje število otrok. Vse v vzgoji, kar ne sledi
brezpogojno temu cilju, se lahko opusti (prav tam).
Kot sem ţe napisala, se ţenska lahko zaposli samo v gospodinjstvu in v socialnih poklicih.
Na vodilna mesta ne morejo priti, niti v ţenskih šolah. Razlika pa je tudi med poročenimi in
neporočenimi ţenskami. Neporočeno ţensko se lahko zaposli samo takrat, če za to delovno
mesto ni nobenega moškega. Za svoje delo pa je še dodatno obdavčena. Za poročeno ţensko
pa velja, da se je s poroko odpovedala svojemu poklicu. Podjetnika, ki zaposli poročeno
ţensko, se dodatno občutno obdavči, lahko pa je celo kaznovan za svoje dejanje (prav tam).
Nadvlado je imel tudi moţ nad ţeno. Bila mu je pokorna in usluţna. Engles (v Durić,
1993) jo je opisal kot suţenjsko orodje za rojevanje otrok. V vojni se lik gospodarja tega
suţnja podvoji, saj poleg moţa v druţini nastopi še vodja v celi drţavi. Ţenska v vojni je torej
dobesedno dvojno zasuţnjena (prav tam).
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Vodopivčeva (2001) pa izpostavlja vlogo ţenske kot delavke. Bila je namreč edina delovna
sila, saj so bili moški vpoklicani v vojno. Socialistična politika je ţensko obravnavala kot
rezervo. V kritičnih trenutkih, ko je bila ogroţena domovina, ko je primanjkovalo delovnih
mest in v času splošnega pomanjkanja, naj bi ţenska vstopila v javno ţivljenje. Takrat ji je
bilo to dovoljeno. Ţenska je dobila podobo superţenske, saj je bila mati, delavka in
gospodinja. Po letu 1951, ko so se razmere umirile in je bilo dovolj delovne sile, pa se je
začelo ţenske ponovno pozivati, da je njihova glavna vloga vloga matere, ter da je čas, da se
vrnejo nazaj v druţinsko ţivljenje, v zasebno sfero.

ČAS PO 2. SVETOVNI VOJNI
Vojni čas je porušil predstavo o ţenskih in moških delih ter druţbenih vlogah. Veliko
število moških je odšlo na fronto, kar je zelo vplivalo na poloţaj in vlogo ţenske. Ţenske so
tako šele v tem teţkem gospodarskem in političnem poloţaju dobile priloţnost, da pokaţejo
svoje zmoţnosti. Pokazala se je velika potreba po delovni sili, prosta mesta pa so lahko
zasedle samo ţenske. Tako so ţenske dokazale, da zmorejo opravljati splošno veljavna
'moška' opravila. Niso bile več le krhka in neţna bitja, ki potrebujejo moško zaščito (Mrgole
Jukič, 1998).
Ob koncu prve svetovne vojne, so se ţenske vrnile nazaj za domača ognjišča in opravljale
naprej svojo vlogo gospodinje in matere. Moški so se vrnili, zato se jih drugje skoraj ni več
potrebovalo. Po drugi svetovni vojni pa ni bilo več tako, saj so ţenske ostale v svojih sluţbah
in popolnoma obvladale javno sfero (prav tam). Zaradi ekonomske nujnosti pa se je še
pospešilo novo zaposlovanje ţensk (Černigoj Sadar, 2000). Njen pravni poloţaj se je v
primerjavi s predvojnim obdobjem močno spremenil, saj je praktično v vseh drţavah
uzakonjena enakopravnost z moškimi, najvidneje v socialističnih drţavah. Formalno postane
popolnoma izenačena z moškim (enako plačilo za enako delo, enaki formalni pogoji
kandidiranja za delovno mesto) dosegle pa so tudi veliko socialno zaščito (porodniški dopust,
organizirano varstvo, bolniški izostanek zaradi varstva otrok). Ker cena delovne sile pri
poslovanju podjetja ni bila med pomembnejšimi dejavniki uspešnega poslovanja, so bili
delodajalci do teh specifičnih odsotnosti ţensk relativno tolerantni (Glazer, 1998).
V zasebni sferi pa se stvari niso kaj prida spremenile. Ţenska je bila še vedno gospodinja
in mati, moţ se je v to delo vključil kolikor je bilo najnujnejše. Razlika je bila tudi v pomoči
moţa delavki ali pa uradnici. Razlikovala so se tudi pričakovanja ţenske. Velik vpliv pa je
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imela tudi soseska kjer so ljudje ţiveli, saj če noben moški ni obešal perila, bi bil tisti, ki bi to
počel, deleţen posmeha. S tem se je začela dvojna obremenjenost ţenske (Vodopivec, 2001).

FEMINIZEM
Feminizem je ţensko gibanje za pravno in socialno emancipacijo ţensk. Svoje korenine
ima ţe v koncu 18. stoletja, v 20. stoletju pa se je razširilo po vsem svetu (Jogan, 2001).
Ruetherjeva (1983) pravi, da je feminizem lahko nastal šele takrat, ko so ţenske postale
enotnejše in so se vse zavzemale za enotne cilje. To se je zgodilo s pojavom moderne dobe,
ko so se razbile razredne neenotnosti in so se ţenske začele zavedati svoje podrejenosti
moškim. S tem se je pojavilo gibanje ţensk zoper podjarmljenja moškim. Ţenske so se
pogosto povezovalo tudi z drugimi skupinami, ki so se borile zoper neenakopravnosti –
rasnim, razrednim in nacionalnim. Ţelele so si stopiti iz sence moških in dati na ogled svoje
sposobnosti, ter si s tem izboljšati vlogo na zaposlitvenem področju in v druţini (Jogan,
2001).
Spol za feminizem ni biološka kategorija, temveč je druţbena konstrukcija, torej nekaj
spremenljivega (Bahovec, 2007). De Beauvoirjeva (1999) pravi, da se ne rodimo kot ţenske,
temveč nas take naredi druţba. O tem govori tudi Oakleyeva (2000). Ona govori o druţbenem
(angleško 'gender') in biološkem (angleško 'sex') spolu. Izraza za biološki spol sta moški in
ţenska, za druţbeni spol pa moškost in ţenskost. Ti štirje izrazi so med seboj neodvisni, kar
pomeni, da biti ţenska ne pomeni nujno obnašati se ţensko, enako velja za biti moški in se
obnašati na moški način. A četudi druţbeni in biološki spol ne sovpadata, je druţbeno
pričakovano, da so posameznikove lastnosti in obnašanje v skladu z njegovim biološkim
spolom (Steans, 1998).
Za doseganje enakosti med spoloma se je feministična politika osredotočila predvsem na
vključevanje ţensk na delovna mesta ter s tem pridobivanje lastnih dohodkov, saj ekonomska
neodvisnost velja za največji korak k doseganju enakosti (De Beauvoir, 1999). Kot sem ţe
napisala, so bile ţenske dolga stoletja politično in gospodarsko neenakovredne moškim.
Dobivale so manjše plačilo za isto delo, politično niso smele biti aktivne (to je bilo
opravičevano s tem, da je politika preveč umazana za tako neţna bitja kot so ţenske) (Jogan,
1986). Zato so se ţenska gibanja začela boriti za osvoboditev ţenske izpod spolno določenih
vlog in podrejenosti (Bock, 2004). V ustavi Federativne republike Jugoslavije so se videli
rezultati ţenskih bojev. Tam je bilo zapisano, da »so ţenske enakopravne moškim, na vseh
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področjih drţavnega, gospodarskega in druţabnega ţivljenja. Za enako delo imajo ţenske
pravico do enakega plačila kakor moški in uţivajo posebno varstvo v delovnem odnosu.«
(Jogan, 1986: 23).

SEDANJI ČAS
Vloga ţenske v druţbi je bila skozi zgodovino pribliţno enaka. Ţenska je podrejena
moškemu, ima vlogo gospodinje in matere. V sedanjem času pa se stvari spreminjajo. Ţenske
postajajo vedno bolj enakovredne moškim, na kar so močno vplivala ţe opisana feministična
gibanja v 20. stoletju. Ţenske se lahko udejstvujejo v javni in zasebni sferi. Na vse to je
močno vplivale spreminjanje druţbenih vzorcev – izobraţevanje ţensk, njihovo zaposlovanje,
ter spreminjanje demografskih trendov. Ţenske tako niso več samo matere in ţene ampak
hodijo tudi v sluţbo in imajo svoje ţivljenje poleg druţinskega. Teţave pa nastajajo na
področju domače sfere, kjer ima ţenska še vedno isto vlogo, ter enako količino obremenitev.
Do večjih razlik v delitvi dela ni prišlo, zato se ţenske srečujejo z dvojno obremenjenostjo.

SPREMINJANJE DRUŢBENIH VZORCEV
IZOBRAŢEVANJE ŢENSK
Prve vire o uveljavljanju ţensk na slovenskem ozemlju zasledimo v antiki. Razvita
civilizacija in kultura sta se na naših tleh začeli pojavljati od prvega stoletja dalje, globlje pa
sta k nam segli v pozni helenistični dobi z začetkom rimskega cesarstva. Vendar pa v naših
krajih nista zapustili besednega vira o izobraţevanju ţensk, gotovo pa je, da sta branje in
pisanje eno temeljnih meril in dokazov za obstoj šolanja in izobraţevanja na tem področju.
Deleţ ţensk, ki bi mogle slediti svojim talentom in ţeljam, je bil zelo majhen. Njihovo
izobraţevanje moramo iskati v drugih smereh delovanja. Ţenskam je bilo dodeljeno socialno
skrbstvo in medicina, pomembno vlogo pa so odigrale pri verskih obredih, pogrebnih
slovesnostih, v glasbenem ţivljenju, pri plesu in ročnih delih (Mikl Curk, 2000).
V srednjem veku poznamo ţenske kot izobraţenke v samostanih, kjer je tudi potekalo
izobraţevanje, saj drugih šol ni bilo (Lovrenčič, 2000). Pri njih so se izobraţevale ţenske iz
višjih slojev, za dekleta iz niţjega sloja ni bilo sprejemljivo, da bi odšla v šolo (Serše, 2000).
Redovnice so skrbele za izobraţevanje, prepisovanje rokopisov, pisanje kronik, ter za
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dobrodelno in zdravstveno dejavnost. Po drugi strani pa je bilo zaradi čarovništva pogubljenih
na tisoče ţensk. Izobraţenih ţensk so se ljudje bali. Ko so izobraţenke svoje razmišljanje in
znanje poskušale posredovati okolju, to tega ni sprejelo, temveč jih je obsodilo čarovništva.
Odnos do ţenske je bil v srednjem veku precej drugačen kot danes. Bila je predmet naslade,
skrbela je za ohranitev vrste, bila je plačilo in vojni plen (Lovrenčič, 2000).
Ţenski je bila skozi zgodovino pripisana predvsem »naravna vloga« matere-ţenegospodinje (Lovrenčič, 2000). Vzgajali so jo predvsem za druţino, dom, moţa in otroke. Za
poklic matere ni bilo potrebno, da je ţenska znala pisati, brati, računati in je bila spretna v
ročnih delih (Serše, 2000). Njena vloga v javnosti, pri ustvarjanju druţbenih sprememb, ter na
področju plačanega dela, je bila podcenjena. Ţenske so bile manjvredne in veljale za manj
sposobne kot moški in edino normalno in moralno je bilo, da se ţenske lahko druţbeno
uveljavijo le na zasebnem področju (Lovrenčič, 2000). Pot v javno ţivljenje so si začele
utirati ob koncu 18. stoletja, ko se je tradicionalna oblika počasi začela razblinjati. Odprle so
se jim razne strokovne in višje šole, kjer so si nabirale potrebnih znanj, da so lahko opravljale
nekatere poklice (Serše, 2000).
Formalno delo in izobraţevanje sta bila od nekdaj prioriteta moških (Mikl Curk, 2000).
Izobrazbo ţenske so vedno tesno povezovali z njeno druţbeno vlogo in poloţajem v druţini,
zato ni presenetljivo, da je bila odrinjena na rob izobraţevalnega procesa. Tam je tudi ostala
do leta 1774, ko je Marija Terezija uvedla obvezno šolanje za oba spola. Še vedno pa so bile
dekletom dostopne le trivialke ali nedeljske šole, ne pa normalke in glavne šole, ki so edine
od osnovnih šol omogočale prehod na gimnazijo. Pravice do šolanja na srednjih in visokih
šolah oziroma fakultetah niso imele do 19. stoletja (Serše, 2000). Mrgole Jukičeva (2000) pa
pravi, da meščanski starši celo do 20. stoletja hčere niso vpisali v šolo, ki bi jo izobraţevala za
poklic. Vpisovali so jih le v meščansko dekliško šolo, ki je nudila versko vzgojo, meščansko
oliko, poznavanje jezikov (tudi tujih), in jih naučila veliko ročnih in gospodinjskih del,
potrebnih za ţivljenje. Vsaka temeljitejša izobrazba deklet je v tistem času veljala za
nepotrebno ali celo škodljivo. Veljalo je splošno mnenje, da bi ţenska s poklicem,
izobraţenka, ogroţala tradicionalno druţinsko ţivljenje in pomenila konkurenco na trgu dela,
s tem pa groţnjo nasprotnemu spolu (Serše, 2000). To, da se danes dekleta samostojno
odločajo za poklic, ki bi ga v ţivljenju ţelele opravljati, je svoboda, ki jo imamo v Sloveniji
šele slabih 50 let (Mrgole Jukič, 2000).
Na področju srednjega in visokega šolstva je prineslo spremembe ţe leto 1848, vendar so
bile srednje šole, tako gimnazije kot realke, rezervirane le za izobraţevanje moških. Dekletom
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pa so v obdobju druge polovice 19. stoletja priporočali predvsem dekliške liceje, ker so
menili, da dekleta na gimnazijah niso preveč uspešna in da kakršna koli nadaljnja izobrazba
pravzaprav škodi ţenski naravi. Licej kot edina popolna srednja šola, namenjena dekletom, pa
ni bil enakovreden gimnaziji, ker deklet ni usposabljal niti za študij na univerzah niti za
poklic. Do leta 1919, ko je bila ustanovljena ljubljanska univerza (Serše, 2000) so se ţenske
lahko izobraţevale na Dunaju, pa še to šele od leta 1897. Takrat je dunajska univerza prvič
dovolila vpis ţenskam. Vpisale so se na filozofsko fakulteto, ki je izobraţevala predvsem za
pedagoške poklice, leta 1900 pa so dovolili tudi vpis na medicino in farmacijo (Ţnidaršič
Ţagar, 2007; Jogan, 2007). Po letu 1919 pa se je teţnja po visokem šolstvu uresničila tudi na
Slovenskem. Študij je postal širše dostopen ţenskam, saj so dobile svojo gimnazijo. Dekleta
so se vpisovala predvsem na filozofsko fakulteto, drugi najbolj obiskani fakulteti sta bili
medicinska in pravna, manj vpisa je bilo na tehnične fakultete. Ţenske so v devetnajstem
stoletju z delovanjem pripomogle k preobrazbi šolskega sistema in dosegle, da fakultetna
izobrazba ni bila več privilegij moških, v dvajsetem stoletju pa so imele moţnost svobodnega
izbiranja poklica. Vendar pa se v druţbi še vedno ohranjajo nekateri privilegiji moških, ki
izhajajo iz preteklih druţbenih vzorcev, zato je deleţ ţensk na mnogih področjih še danes
dokaj nizek (Serše, 2000).

ZAPOSLOVANJE ŢENSK
Tako kot izobraţevanje tudi pojavljanje ţensk na trgu delovne sile ni bilo druţbeno
sprejeto, zato je bilo njihovo vstopanje in uveljavljanje na tem področju zelo teţko (Milk
Curk, 2000). Največji prelom za zaposlovanje ţensk je prinesla industrializacija. Ţenske so
zasedale vedno več delovnih mest, saj moška delovna sila preprosto ni več zadoščala (Glazer,
1998; Mrgole Jukič, 2000). Razlika je bila tudi v razredni pripadnosti ţenske. Delovni ţenski
- proletarki se ni bilo potrebno boriti za pravico do dela, saj jo je delodajalec rade volje najel
kot poceni delovno silo. Ţenska meščanskega razreda si je morala šele utreti pot do delovnega
mesta, ki bi bil ustrezen njenemu druţbenemu poloţaju. Na poklicno pot je zato meščanka
stopila znatno pozneje kot proletarka (Serše, 2000).
Vsem ţenskam je vstop na poklicno pot sčasoma prinesel nove teţave. Ţenske še vedno
nosijo precejšnjo odgovornost za opravljanje gospodinjskih del, vzgojo in nego otrok ter nego
bolnih in starejših članov druţine. Zaradi tega so velikokrat prisiljene delati s krajšim
delovnim časom, za določen čas, na slabše plačanih delovnih mestih ali se celo umakniti iz
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delovno aktivnega prebivalstva (Mrgole Jukič, 2000). Kljub temu pa se je število ţensk med
aktivnim prebivalstvom povečalo. Glazer (1998) to pripisuje izgubi tradicionalne vloge
ţenske v gospodinjstvu, zmanjšanju povprečnega števila otrok v druţini in povečanju deleţa
tistih ţensk, ki prevzemajo nase poleg poklicnega udejstvovanja še vzgojo otrok. Černigoj
Sadarjeva (2000) temu doda še povečano pričakovano ţivljenjsko starost, rast storitvenega
sektorja ekonomije, ter vzpon drţavne blaginje. Kljub temu pa je ţenskam na delovnem mestu
teţje kot moškim. Ţenske pogosteje kot moški prekinejo svojo poklicno kariero, ter med
delovno dobo večkrat izstopajo in vstopajo na trg dela. Poleg tega so povsod še vedno močno
zakoreninjeni stereotipi, ki ţenskam oteţujejo pot do vodilnih poloţajev in v poklice, v
katerih prevladujejo moški (Mrgole Jukič, 2000).
Za ţensko delovno silo veljajo nekatere specifičnosti. Ţenske se večinoma zaposluje v
poklicih, ki so podaljšek druţinskega dela: delo z otroki, pomoč ljudem, po drugi strani pa
opravljajo taka dela, ki so po rutini podobna gospodinjskim – zahtevajo natančnost, skrbnost,
so monotona in nekreativna (Drglin, 1993).
Specifičnosti ţenske delovne sile pa se kaţejo tudi drugje. Ţenske imajo več
nepredvidljivih odsotnosti, saj poleg sluţbene opravljanje tudi večino druţinskih obveznosti.
Zaradi tega jih imajo delodajalci mnogokrat za nestalne, neprilagodljive in manj zanesljive
(Glazer, 1998), saj predvidevajo, da bodo v primeru zaposlitve slej ko prej zanosile in odšle
na porodniški dopust (Podmenik, Černigoj Sadar, 2007). To dela ţenske teţje zaposljive, ali
pa jih zaposlujejo za polovični delovni čas (Glazer, 1998). Nekatere specifičnosti ţenskega
dela so se začele utrjevati ţe v 19. in 20. stoletju, do danes pa so se samo še bolj trdno usidrale
v druţbo. Ţnidaršič Ţagarjeva (2007) izpostavi tri take specifičnosti:
1. Ţenske so slabše plačane od moških. V povprečju v Sloveniji ţenske dosegajo
10% manjšo plačo kot njihovi moški kolegi. Dejstvo je, da so ţenske plačane slabše
ob isti strokovni usposobljenosti in celo ob enakem delu in da zanje veljajo drugačna
pravila, tudi taka, ki zahtevajo bistveno večjo stopnjo prilagajanja. Vzroke v razliki
med plačama pri moških in ţenskah ob enaki izobrazbi lahko pripišemo vrsti in
vsebini dela, gospodarskemu stanju druţbe, podjetja ali organizacije, kjer zaposlena
oseba dela, v delovnih pogojih ali pa po posameznih dejavnostih, saj v neki dejavnosti
prevladujejo ţenske, v drugih pa moški.
2. Slabše se piše poklicem, v katerih začno med zaposlenimi prevladovati ţenske
(Ţnidaršič Ţagar, 2007). Pride do koncentracije ţensk v posameznih poklicih in
poklicnih skupinah in govoriti začnemo o segmentaciji. To so predvsem poklici, kjer
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se dela z otroki in mladino (varuške, vzgojiteljice, učiteljice), poklici, ki so vezani na
skrb za druge (medicinske sestre, socialne delavke) in poklici v usluţnostnih
dejavnostih (natakarice, trgovke) (Antić Gaber, 2007). Ti poklici se feminizirajo,
zdrknejo po statusni lestvici, tam zaposleni prejemajo primerjalno slabše plače, manjša
se druţbeni ugled in vpliv, moţnosti napredovanja so skrčene (Ţnidaršič Ţagar, 2007,
Antić Gaber, 2007). V zadnjem času se feminizirajo tudi nekateri poklici, ki zahtevajo
višjo ali visoko izobrazbo, kot sta novinarstvo in pravniški poklic. Prihaja pa tudi do
pojava vertikalne segmentacije, ko se na hierarhičnih lestvicah zaposlenih ţenske
zaposlitve nahajajo na niţjih nivojih, na mestih z niţjimi osebnimi dohodki in z niţjim
druţbenim statusom, medtem ko na višjih nivojih mesta zasedajo moški (Antić Gaber,
2007).
3. Še vedno obstaja in vztraja delitev na tipično moške in tipično ţenske poklice,
oziroma delitev na take in tiste, za katere so ţe po 'naravi' in ţe od nekdaj bolj
primerni za moške in ţenske. Pod ţenske poklice se štejejo tisti, ki naj bi bili bolj
pisani na koţo ţenskam, bili v soglasju z njihovo naravo in predstavljajo
institucionalizirana domača dela (Kanjuo-Mrčela, 1996). To pomeni, da so nagnjeni k
sluţenju, ugajanju, podrejanju, skrbi za druge, samoţrtvovanju, prijaznosti,
materinskosti, vestnosti, natančnosti, potrpeţljivosti (Ţnidaršič Ţagar, 2007; KanjuoMrčela, 2007). Tudi Milharčič-Hladnikova (2007) navajata nekateri lastnosti, ki naj bi
bile tipično ţenske. To so: predanost delu, poţrtvovalnost, samoodrekanje, taktnost in
ljubeznivost. Pod ţenske poklice pa so štela tudi tista dela, ki so se vsaj na videz
močno razlikovala od preteţno manualnih, umazanih in fizično zelo napornih del, ki
naj bi bila bolj moška dela. Taka dela moških niso zanimala, oziroma naj nebi bila
primerna zanje in vredna njihovih zmoţnosti (Ţnidaršič Ţagar, 2007).
Poklic, ki zajema vse te tri specifičnosti, je učiteljski poklic. Leta 1869 je bil izdan zakon o
obvezni osnovni šoli, ki je določal, naj prejemajo učiteljice 80% učiteljeve plače. Argument
za to odločitev je bil tak, da so moški vzdrţevalci druţine, zato morajo biti bolje plačani (pa
čeprav niso poročeni), ţenske pa imajo zgolj za lastno preţivetje 80% moške plače dovolj. V
primeru, če bi se ţenska poročila, bi se morala odpovedati sluţbi in s tem plači in drugim
ugodnostim. S tem je vprašanje plače kot ţenskega vira za preţivljanje druţine sploh nebi
postalo aktualno. Poleg manjše plače je torej za učiteljice veljala tudi zapoved celibata,
nezdruţljivost zakonskega, druţinskega in profesionalnega, učiteljskega poklica. Zakon je
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izhajal iz tedanjega prepričanja, da je ţenska zaposlitev le začasna rešitev, za vmesno
obdobje, preden se ţenska poroči in ustvari druţino, ko zanjo začne skrbeti moški in zasluţka
ne potrebuje več. Takrat se lahko posveti svojemu pravemu poklicu – materinstvu (Ţnidaršič
Ţagar, 2007; Kralj, Rener, 2007; Milharčič-Hladnik, 1995). V 20. stoletju je začelo
primanjkovati učiteljske moči, tako se je zapoved celibata začela ukinjati. V tem času se je
začel poklic učiteljice dodobra feminizirati. Zadnje čase so začeli opozarjati na (pre)veliko
prevlado ţensk v učiteljskem poklicu.
Zanimivo pa je, da je stopnja feminizacije močno odvisna od stopnje zahtevnosti
izobraţevalnega programa. V vrtcih in osnovnih šolah predstavljajo ţenske med 80 in 90
odstotki vse delovne sile, v srednjih šolah okoli 60 odstotkov, na visokih in višjih šolah pa le
še okoli 30 odstotkov. Stopnja prestiţnosti šole pa ni edini kazalec, ki je povezan s stopnjo
feminizacije; ta je povezan tudi z geografijo: v okoljih, kjer pripisujejo učiteljskemu poklicu
večji druţbeni ugled je znotraj izobraţevalnih institucij več moških kot ţensk, v okoljih, ki pa
ponujajo pestrejše moţnosti zaposlovanja, pa je odstotek ţensk večji. Stopnjo feminizacije pa
lahko spremljamo tudi glede na hierarhijo delovnih mest znotraj izobraţevanja: med
vodstvenimi kadri v vzgoji in izobraţevanju je glede na deleţ vseh zaposlenih neprimerno več
moških kot ţensk; ravnatelji so neprimerno pogostejši kot ravnateljice (Ţnidaršič Ţagar, 2007;
Kralj, Rener 2007).
S posebnimi teţavami pa se srečujejo tudi ţenske v poslovnem svetu. Na vodilnih mestih
jih je neprimerno manj kot moških, saj zaradi stereotipnih predstav o ţenskih vlogah in
sposobnostih teţje napredujejo. Ti stereotipi so tako globoko zakoreninjeni, da nekatere
ţenske raje ustanovijo lastno podjetje, saj je to delovno okolje moško dominantno in ţenskam
sovraţno (Kanjuo-Mrčela, 2007).
Danes ima ţenska v Sloveniji boljši poloţaj kot ţenske v Evropi. Pri nas se še ne
srečujemo z nekaterimi načini, ki so tam zelo pogosti - prekinjanje delovne kariere po poroki
in rojstvu otrok ter njihovo vračanje med iskalce zaposlitve, ko otroci odrastejo. V mnogih
evropskih drţavah so zato razvili vrsto ukrepov aktivne politike zaposlovanje, s katerim ţelijo
ţenskam olajšati vrnitev med aktivno delovno silo (programi back to job v Angliji). Dejanski
poloţaj ţenske pa je v veliki meri odvisen od zakonske ureditve, tradicionalne delitve dela v
druţini in druţbi, tradicionalnih interesnih usmeritev moških in ţensk na področju dela, pa
tudi objektivnih dejavnikov, kot so znanje, pogoji dela in tehnologija (Glazer, 1998).
Slovenija je drţava, kjer je zaposlenost ţensk do otrokovega 12. leta najvišja v Evropi, deleţ
ţensk, ki delajo za polovični delovni čas pa najniţja v Evropi (Ţnidaršič Ţagar, 2007).
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Zaposlenost ţensk v Sloveniji je dobra, saj je zaposlena skoraj vsaka ţenska (Drglin,
1993). Še vedno pa ni enakosti v zaposlovanju moških in ţensk. Skozi vrsto let se je stanje
sicer spreminjalo v smeri izenačevanja poloţaja zaposlenih ţensk z moškimi, vendar
enakovredna obravnava obeh spolov še danes ni doseţena (Mikl Curk, 2000). Prednosti ţensk
so bile dolgo časa podcenjene, njihovi prispevki na delovnem mestu pa neopaţeni in
nenagrajeni (Mrgole Jukič, 2000).

DEMOGRAFSKI TRENDI
V zadnjih nekaj desetletjih opaţamo pomembne spremembe druţinskega ţivljenja (Švab,
2006). Avtorica (prav tam) opozarja, da se druţine odmikajo od modernega modela nuklearne
druţine kot neolokalne skupnosti, sestavljene iz heteroseksualnih poročenih parov z otroki.
Druţinsko ţivljenje v Sloveniji postaja vedno bolj raznovrstno. Druţina je še vedno temeljna
druţbena institucija, se pa spreminja tako po spolni kot starostni strukturi, spreminjajo se
druţinske vloge in delitev druţinskega dela (prav tam). Po drugi svetovni vojni je prišlo do
osvobajanja tradicionalnih spolnih vlog v druţini, kar je prineslo do zmanjševanja pomena
jedrne druţine. Spremembe gre pripisati večji emancipaciji ţensk, njihovi večji udeleţbi na
trgu delovne sile, ter večjim moţnostim izobraţevanja (Beck in Beck Gernsheim, 2006).
Velika razlika se opaţa pri pojavljanju enostarševskih druţin, saj je teh vedno več.
Dejavnikov, ki vplivajo na to, je več: vedno večja je enakost med spoloma in percepcija glede
spolnih vlog v druţbi, vstop ţensk na trg delovne sile oziroma plačanega dela, ter s tem
zmanjšanje ekonomske in socialne odvisnosti od moških (Švab, 2006). Enostarševske druţine
so v veliki večini matere z otroki (Ule, Kuhar, 2003), saj se očetje šele počasi začenjajo
zavedati vloge, ki jo imajo v druţini. Vedno pogosteje pa tudi očetje zahtevajo skrbništvo nad
otroki in se aktivno vključujejo v starševstvo po razvezi (Švab, 2006). Manjša se tudi
druţbena stigmatizacija tega druţinskega tipa. Predstave o neporočenih materah so bile v
preteklosti iz današnjega zornega kota izredno konservativne in tradicionalne, vključevale so
mehanizme druţbene stigmatizacije in individualne odgovornosti za lastno delovanje. V
popisih leta 1961 so enostarševske druţine na primer spadale v kategorijo nepopolnih druţin,
s čimer se je jasno označila druţbena percepcija enostarševskih druţin, kot druţbeno
manjvrednih, odstopajočih od popolnega druţinskega reda (prav tam). Enostarševske druţine
spadajo med socialno najbolj ranljive skupine pri nas (Ule, Kuhar, 2003).
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Med mladimi se pojavlja novo obdobje poldruţinskega ţivljenja, ki ga imenujemo LAT
faza (living apart together), torej ţiveti skupaj s svojimi partnerji in hkrati narazen, v izvornih
druţinah (Rener 2006; Švab 2006; Ule, Kuhar, 2003). Lat faza je postala v devetdesetih letih
vmesna stopnja med druţinsko odvisnostjo od izvorne druţine in med docela neodvisnim
ţivljenjem. Razlogi za podaljševanje ţivljenja s starši so obenem objektivni (podaljševanje
šolanja, teţave pri zaposlovanju in ekonomskem osvobajanju, stanovanjski problemi) in
subjektivni (lagodnost in cenenost ţivljenja doma, visoka stopnja svobode in avtonomije, ki
so si jo ustvarili mladi doma, prijateljski odnosi s starši, ekonomska in socialna varnost) (Ule,
Kuhar, 2003).
V obdobjih večjih druţinskih sprememb, gospodarskih recesij, politične nestabilnosti in
tedaj, ko upada rast prebivalstva na določenem območju, se začne govoriti o krizi druţine
(Rener, 2006). Avtorica (prav tam) pravi, da zaskrbljenost zaradi domnevne krize druţine ni
nič novega, saj se ciklično pojavlja ţe skozi vso moderno zgodovino. Govorjenje o krizi
običajno učinkuje tako, da socialne in politične probleme prevaja v osebne in posamične, s
čimer vzbuja občutke krivde. Ti občutki krivde pa so usmerjeni predvsem na ţenske, saj je
ţenska tista, ki je odgovorna za druţino in njeno blagostanje.
Ker je v sedanjem času kariera ţenskam zelo pomembna, ni presenetljivo, da se jasno kaţe
upadanje rodnosti. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je stopnja rodnosti znašala 2,11
otroka na ţensko, leta 2004 pa le še 1,25 (Sedmak, Medarič, 2007). Nizka rodnost pri mladih
je odvisna predvsem od ekonomskih razlogov, pričakovane kakovosti ţivljenja, novih tveganj
in negotovosti, pričakovane velike odgovornosti in zahtevnosti, ki ju prinaša starševstvo (Ule,
Kuhar, 2003), visoke brezposelnosti in fleksibilnosti na trgu delovne sile (Sedmak, Medarič,
2007). Mladi navajajo kar nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da se odločijo za
starševstvo: finančna varnost oziroma preskrbljenost, sigurna sluţba, urejeno stanovanjsko
vprašanje, stabilno partnersko zvezo, emocionalno zrelost in samoaktualiziranost (Ule, Kuhar,
2003).
Med najpomembnejši dejavnik mladi uvrščajo zaposlitveni status, torej finančno
preskrbljenost. Po raziskavi Sedmakove in Medaričeve (2007) je velika večina ljudi ob
odločitvi za prvega otroka zaposlenih.
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Tabela 1: Zaposlitveni status ob prvem otroku

Zaposlitveni status

Zaposlitveni status partnerke

partnerja
ŢENSKE

MOŠKI
zaposlen

nezaposlen

zaposlena nezaposlena skupaj

skupaj

zaposlitveni

Zaposlitveni

status

status

anketiranke

anketiranca

zaposlena

75,8%

2,9%

64,3%

zaposlen

76,3%

22,8%

91,8%

nezaposlena

14,5%

6,7%

21,3%

nezaposlen

7,0%

3,5%

8,2%

skupaj

90,3%

9,7%

100%

skupaj

83,3%

26,3%

100%

Vir: Sedmak, Medarič (2007)

Številne kvalitativne raziskave dajejo sicer precej stereotipno sliko, saj mladi ţelijo imeti
druţino, kaţejo visoka pričakovanja glede otrok in nimajo protinatalitetnih stališč, toda
dejanski demografski kazalci kaţejo drugače: prehajanje iz druţine staršev v lastno druţino je
vse kasnejše, število porok upada, rodnost se niţa, odločanje za otroka se prelaga na kasnejša
obdobja (Ule, Kuhar, 2003). Povprečna starost matere pri prvem otroku je v Sloveniji 25,9 let
(Sedmak, Medarič, 2007). Prelaganje materinstva ni posledica svobodne odločitve ampak je
takšno reproduktivno vedenje ţe postalo druţbena norma. Druţbeni pogoji postmodernosti
ustvarjajo le navidezno iluzijo moţnosti izbir. O iluziji se govori zato, ker je druţbeno
pričakovana opcija le ena – prelaganje odločitve za materinstvo je povezano s tem na katero
mesto posameznik postavi zaposlitveno kariero. Prelaganje odločitve za materinstvo je tako le
navidezno subjektivno in svobodno delovanje, saj ga še kako soodločajo zunanji dejavniki,
predvsem trg delovne sile oziroma zaposlitev (Švab, 2001). Mnoţično zaposlovanje je namreč
zelo radikalno vplivalo na ţivljenjske strategije ţensk (Švab, 2006).
Na odločitev za kasnejše materinstvo vpliva več dejavnikov:


podaljšanje mladosti,



daljšanje obdobja šolanja,



večanje deleţa ţensk, ki se odločajo za podiplomski študij,



zaostreni pogoji na trgu delovne sile (Švab, 2001; Haralambos Holborn, 1999),



usklajevanje delovnih in druţinskih obveznosti (Švab, 2006),
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delitev dela v druţini, oziroma stopnja vpletenosti parterja v druţinsko delo

(Švab, 2006; Ule, Kuhar, 2003).
Prelaganje odločitve za starševstvo ima tudi negativne vidike:


problemi privajanja na zahteve in potrebe otroka,



manj moţnosti za odločitev za več otrok,



večja moţnost, da se ţenska nikoli ne odloči za materinstvo,



nejasna povezava med neplodnostjo in odlaganjem odločitve za otroka,



domnevno manjša verjetnost za odločitev z višanjem starosti,



povečana moţnost nepravilnosti na plodu in spontanih splavov (Švab, 2001;

Ule, Kuhar, 2003).
Frejka in Calot (2001, v Ule, Kuhar, 2003) opozarjata, da naraščanje rodnosti v starejših
letih ne more nadomestit upadanja rodnosti v mladih letih. Teţava je tudi v tem, ker veliko
odločitev za preloţitev materinstva kasneje ni realiziranih. Take matere so v Sloveniji še
vedno stigmatizirane (Ule, Kuhar, 2003).

TEORIJA INDIVIDUALIZACIJE
Na spreminjanje delovanja in pojmovanja ţenske je vplival tudi proces individualizacije.
Individualizacija je razumljena kot proces, ki pomeni dezintegracijo prej obstoječih druţbenih
oblik, ki so temeljile na razredu, socialnem statusu, spolnih vlogah, druţini, itd…(Beck in
Beck – Gernshein, 1996). Gre za proces prestrukturiranja in dinamiziranja ţivljenjskih stilov
(Ule, 2000). Pomeni celovit preobrat v načinu ţivljenja, mišljenja, identitetnih in subjektivnih
strukturah posameznikov, njihovih medsebojnih odnosih in druţbenih razmerjih; preobrat od
vnaprej določenih razrednih, spolnih, slojnih in kulturnih identitet, k bolj pluralnim,
individualnim, začasnim in relacijsko oz. odnosno zastavljenim ţivljenjskim stilom (Beck,
1998 v Ule, 2000). Je širok proces reforme modernih druţb, ki vsebuje dinamizacijo in
pluralizacijo ţivljenjskih pogojev, ţivljenjskih vzorcev in stilov (Beck, 1986, prav tam). S tem
individualizacija podstavlja pod vprašaj tradicionalni način ţivljenja in njegovo kontinuiteto.
Ljudje postanejo sami svoji akterji v tem smislu, da si lahko sami oblikujejo svoje ţivljenjske
biografije, ki postanejo izbirne (Beck in Beck – Gernshein, 2001). Povečuje izbiro moţnosti
oziroma daje več alternativ, ki so na voljo posamezniku v posameznih situacijah. Kljub temu
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je večja izbirnost in svoboda upravljanja s svojim ţivljenjem le navidezna. Obstaja namreč
veliko socialnih pritiskov in omejitev, ţivljenjskih stisk in tesnobe (Ule, 2000).
Individualizacija promovira »ţivljenje za sebe«, se pravi samorealizacijo brez otrok.
Skupaj s tveganji, negotovostjo in novimi zahtevami, ki jih je prinesla individualizacija, je to
razlog za upadanje rojstev (Beck in Beck – Gernsheim, 2001). Kot rezultat individualizacije
Beck (1986 v Ule, 2000) tudi navaja vedno večja zaposlenost ţensk, spremembe druţinskih
vlog in druţinskih struktur. Izginjajo tudi tradicionalne spolne identitete miških in ţensk,
pojavlja se vedno večji pluralizem identitet.

DELITEV DELA V DRUŢINI
Seksizem je oznaka za celoto prepričanj, stališč, vzorcev delovanj in praktičnih vsakdanjih
delovanj, ki temeljijo na strogem ločevanju dejavnosti po spolu ter podeljujejo posameznikom
posebne neenake lastnosti glede na spol (Jogan, 1998). Seksizem lahko ţe od vedno opazimo
v delitvi dela v druţini. Ţe v zgodovinskih druţbah je bila delitev dela po spolu strogo
zamejena, utrjevana in nadzorovana. Moškim je bila dodeljena javna sfera in hierarhično višje
mesto. Imeli so nadrejen poloţaj ne le v javni, temveč tudi v zasebni sferi. Druţbeno nujne in
neprekinjene dejavnosti pri zagotavljanju obstoja posameznika in vrste so bile določene kot
ţenska dela in niţje vrednosti v primerjavi z javnimi (moškimi). Ţenski je bila določena vloga
(u)domače(ne)ga bitja, ki je primerno (po naravi) mati, gospodinja ter prenašalka (spolno
neenakih) vzgojnih vzorcev (Jogan, 1998). Za dela, ki so jih ţenske opravljale iz generacije v
generacijo, je veljalo, da kar najbolje ustrezajo ţenski naravi, da so ta dela za ţensko naravna.
Različne raziskave pa so pokazale, da temu ni tako, ampak so to le konstrukti in nekritične
projekcije 19. in 20. stoletja. Delitev dela je sicer obstajala, vendar nekoliko drugače, kot to
razumemo danes. Sodobne raziskave kaţejo, da je za ţenske veljalo, da so po potrebi
opravljale tako rekoč vsa dela, tudi tista, za katera velja zmotno prepričanje, da ustrezajo le
moški naravi. Obratno pa, da bi tudi moški opravljal ţensko tipična dela, ni veljalo. Obstajala
so torej dela, ki se za moške ne spodobijo, to pa so bila prav dela, povezana z skrbjo za otroke
in gospodinjstvo v najoţjem pomenu: nega, vzgoja, skrb za bolne in umirajoče, higiena otrok,
skrb za perilo in hrano (Ţnidaršič Ţagar, 2007). Tako deljenje dela je opravičevano z
biološkimi razlikami med moškimi in ţenskami. Večja fizična moč pri moških in dejstvo, da
ţenske rojevajo otroke, vodijo do spolno pogojenih vlog iz čiste praktičnosti. Glede na
biološke razlike med moškimi in ţenkami, je delitev dela glede na spol najbolj logična
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ureditev naše druţbe. Naloge kot so lov, drvarjenje, rudarstvo so bile vedno predvsem moške,
kuhanje, nabiranje divjih rastlin, nošenje vode in izdelovanje ter popravljanje oblačil pa
ţenske. Murdock (v Haralambos, Holborn, 1999, str. 595) pravi: »Moški s svojo fizično
močjo lahko bolje opravljajo teţja dela, kot so drvarjenje, rudarstvo, lomljenje kamenja,
poseki in gradnja hiš. Ker ga za razliko od ţenske ne omejuje fiziološko breme nosečnosti in
dojenja, lahko lovi, ribari, pase ţivino in trguje. Ţenska pa lahko opravlja laţja dela na domu
ali v bliţini doma, npr. nabiranje zelenjave, prenašanje vode, priprava hrane ter izdelovanje
oblačil in posode.« Torej je ţenska zaradi svoje biološke funkcije rojevanja otrok in dojenja
privezana na dom; zaradi svojih fizičnih lastnosti je omejena na manj naporna opravila
(Haralambos, Holborn, 1999). Cigaletova (1992) se s tem ne strinja, saj pravi, da je taka
podoba ţenske le mit in ne zgodovinsko dejstvo. Tipična podoba ţenske je danes taka, da
ţenska dela zato, da preţivlja druţino, zraven opravlja gospodinjska opravila in skrbi za
otroke, včasih pa so si ta opravila razdelili še ostali druţinski člani. Tako je postalo mišljenje,
da je za ţensko najbolj primerna 'naravna' vloga matere in gospodinje najgloblje zakoreninjen
stereotip (Černigoj Sadar, 2000).
Druţinsko delo ali neformalno delo je koncept, ki označuje vrsto dejavnosti, potrebnih za
vsakdanje funkcioniranje druţine oziroma vseh njenih članov: gospodinjsko delo, skrb za
otroke, finančna in upravno – administrativna dela, tehnična (p)opravila (hišna popravila, delo
na vrtu), odnosno delo (Švab, 2001) ali emocionalno delo, kot ga imenuje Šladlova (2007),
sorodniško delo, potrošniško delo in otroško delo (Švab, 2001). V nadaljevanju si bomo
vsakega od teh del podrobneje ogledali.

Gospodinjsko delo
Podatki o delitvi neformalnega dela kaţejo zelo tradicionalno sliko. Gospodinjenje ostaja v
domeni ţenske. Večino gospodinjskega dela opravijo ţenske same, če pa si delijo delo s
partnerjem ti po navadi opravljajo manj rutinska in prijetnejša dela, organizatorska vloga pa je
v domeni ţenske. Pogosto je vključevanje moških v gospodinjska dela razumljeno kot pomoč
in podporo partnerki (Švab, 2006). Raziskava je pokazala, da moški temu delo namenijo od
30 min do 1 ure na dan, ţenske pa v povprečju od 1 do 2 uri. Po podatkih Eurostata je
Slovenija ena izmed drţav, kjer je gospodinjskemu delu posvečenega največ časa dnevno
(Sedmak, Medarič).
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Skrb za otroke
Moški se v druţinskem vsakdanjem ţivljenju pogosteje kot z gospodinjskimi opravili
ukvarjajo z otroki. Vzgoja in nega otrok sta v druţini porazdeljena enakomerneje kot
gospodinjska opravila (Rener, Švab, Ţakelj, Humer, 2006 v Švab, 2006; Černigoj Sadar,
2000). Še vedno pa ni razdeljeno enakomerno. Več časa za druţino in skrbi za otroke
namenjajo ţenske, ki za to porabijo 3 ure in več na dan, moški pa od 30 minut do 1 uro
(Sedmak, Medarič, 2007). Obstajajo pa tudi razlike med staršema v tipu in količini igre.
Udeleţenke fokusne skupine v raziskavi o pojavu novega očetovstva so poudarile, da se same
manj igrajo z otroki v primerjavi s partnerji, saj opravljajo gospodinjska dela. Pogosto v to
delo vključujejo tudi otroke in tako zdruţijo gospodinjenje in igro. Več časa ţenske posvetijo
pomoči pri šolskih obveznostih in pogovarjanju z otroki (Rener, Švab, Ţakelj, Humer, 2006 v
Švab, 2006).

Odnosno delo/Emocionalno delo
To delo ima posebno mesto v kompleksu druţinskega dela. Označuje dejavnosti negovanja
druţinskih članov, bolnih, skrb za starejše, blaţenje okolijskih frustracij (šola, delovno mesto)
druţinskih članov in ustvarjanje prijetnega počutja v druţini. Poseben vidik odnosnega dela je
uravnovešenost zagotavljanja neodvisnosti, individualnosti, prostosti in zaščite hkrati, kar je
ţensko delo. Pomembno je predvsem zaradi načina svojega delovanja. Poleg tega, da je
spolno alocirano, saj ga opravljajo ţenske, oziroma matere, je tudi čustveno naravnano.
Ukvarja se s čustvi drugih in hkrati funkcionira po načelu lastne simpatetičnosti, zahteva torej
sposobnost vţivljanja v druge ljudi in njihove teţave, počutja (Švab, 2001). Šladlova (2007)
to delo imenuje emocionalno delo. To delo zajema zadovoljevanje emocionalnih potreb
drugih v stresnih in kriznih ţivljenjskih situacijah z namenom varovanja in izboljšanja
njegovega psihološkega počutja. Zajema niz vedenj in ekspresivnih aktivnosti, ki izraţajo
skrb, sočutje in razumevanje, ter konkretno pomoč pri reševanju osebnih stisk in soočanja s
kriznimi situacijami. Primeri emocialnega dela so poslušanje, vţivljanje v vlogo drugega,
dajanje nasvetov, ustvarjanje bliţine, izraţanje skrbi zaupnosti in spoštovanja. Oseba, ki nudi
emocionalno oporo, investira v omenjene aktivnosti svojo energijo, čas, trud in
znanje/izkušnje, kar pomeni, da opravlja delo, ki je prav tako naporno in zahtevno kot ostale
oblike dela. Parsons (v Haralambos, Holborn, 1999) je tako vlogo ţenske poimenoval
ekspresivna vloga. Ţenska mora v druţini ustvarjati toplino in varnost ter dajati drugim
članom čustveno podporo. Moški oskrbovalec druţine namreč preţivi svoj dan v tekmovanju
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k doseţkom usmerjeni druţbi. Ta instrumentalna vloga vodi k stresu in zaskrbljenosti.
Ekspresivna ţenska sprošča to napetost tako, da utrujenega oskrbovalca obda z ljubeznijo,
upoštevanjem in razumevanjem. Ţenska naj bi tako sprejela še eno neplačano opravilo in
postala t.i. 'proizvajalka zdravja'. To delo opravlja predvsem za druge, nase pa pozabi. Mnoge
raziskave (tudi v Sloveniji) so ugotovile sindrom kronične preutrujenosti ţensk – izključna
oziroma večinska skrb za gospodinjstvo in otroke ter istočasno naporno in stresno delo v
plačani sferi terjata svoj davek (Zaviršek v Kristan, 2005).
Sorodniško delo
Med sorodniško delo spada ustvarjanje in vzdrţevanje medsorodniških vezi ter ritualno
praznovanje (vključno z obiski, pisanjem pisem in razglednic, telefoniranje, podarjanje daril),
organizacija počitniških srečanj, ustvarjanje in vzdrţevanje kvazisorodniških odnosov,
odločanje o intenziteti določenih odnosov in stikov, ter miselno delo, povezano s temi
aktivnostmi (Švab, 2001).
Potrošniško delo
Pomembno mesto v sklopu druţinskega dela ima tudi potrošniško delo. Od organizacije
potrošnje, nakupov, prevoza, do sposobnosti uporabe storitev in obvladovanja komunikacije z
institucijami, ki sodelujejo v upravljanju vsakdanjega ţivljenja. To je področje dela, kjer
imata partnerja delo porazdeljeno (Švab, 2001). Edgell (v Haralambos, Holborn, 1999) je
raziskoval sprejemanje odločitev v druţini, kdo sprejema odločitve na različnih področjih.
Ţenske so prevladovale na področjih odločanja, ki zadeva notranjo ureditev stanovanja,
porabo gospodinjstva in otroške obleke. Moški so prevladovali na treh področjih odločanja, ki
so veljala za pomembna. To so tista, povezana s selitvijo, financami in avtomobili.
Otroško delo
To delo je bilo v druţini v določeni obliki vedno prisotno. Danes se kaţe predvsem kot
oblika pomoči ţenskam pri gospodinjskih opravilih in negi mlajših otrok v druţini. Tudi to
delo je, kot delo odraslih, spolno asimetrično in ga večinoma opravljajo deklice (Švab, 2001).
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Raziskava v Sloveniji je prinesla podobne rezultate v delitvi dela:
Tabela 2: Delitev dela v družini (Černič Istenič, 1995 v Kozmik, 1998)

Večina

Večina

Oba

moški

ţenske

enako

Pranje

1,8

95,7

2,5

Šivanje, likanje

1,3

95,7

1,0

Kuhanje in priprav obrokov hrane

2,2

90,4

7,3

Čiščenje stanovanja

5,6

83,2

11,2

Vsakodnevni nakupi

18,7

64,2

17,1

Pomivaje posode

4,1

89,0

6,9

Skrb za denarne zadeve (varčevanje, plačevanje

29,9

34,3

35,8

86,4

9,6

4,0

Nega otrok

2,8

74,8

22,4

Vzgoja otrok

5,4

54,2

40,4

Pomoč pri šolskem delu

13,8

61,0

25,2

Gospodinjska opravila

računov, davkov, itd.)
Manjša popravila v stanovanju in zunaj njega
Ukvarjanje z otroki

Druţinsko delo je torej še vedno spolno določeno in segregirano (Švab, 2006). Široko
prisotno je prepričanje, da karierno uspešna ţenska ni in ne more biti dobra mati in ţena, in da
v tem primeru druţina trpi. Kdo pa je ta druţina, ki trpi? Je to moţ, ki mora prevzeti del
soodgovornosti, ki se nanašajo na starševske in gospodinjske obveznosti? So to otroci, ki so
izgubili nezadovoljno mamo? Predsodek o nezmoţnosti usklajevanja obeh sfer, se prepogosto
zaključi v »druţinski« odločitvi, skladno s katero ţenska prevzame večji del skrbi za druţino
in gospodinjstvo, v skrajnem primeru pa po rojstvu otrok pusti sluţbo ali pa se sprijazni s
slabše plačanim, manj zahtevnim delom, ki ne omogoča zadovoljstva in napredovanja.
Moškemu je dodeljena moţnost in priloţnost kariernega uspeha, dokazovanja na delovnem
mestu in sluţenje denarja za vzdrţevanje celotne druţine (Sedmak, Medarič, 2007). Le
majhen odstotek ţensk ugotavlja, da si v njihovi odsotnosti, ko so v sluţbi, druţinski člani
razdelijo delo, njo pa zaradi dobre sluţbe bolj spoštujejo (Antić Gaber, 2007). Spremembe na
tem področju so počasne, ter se bolj kot v realizaciji mišljenja kaţejo v spreminjanju identitet,
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subjektivnih percepcij in vrednot. Gre za proces, ki ga imenujejo 'zavlačevalna revolucija'. To
pomeni, da je razdelitev dela še vedno pribliţno enaka, spremenil pa se je način subjektivnega
razmišljanja in percepcij: večina parov v raziskavah izraţa ţeljo po enakomernejši razdelitvi
gospodinjskega dela in so hkrati prepričani, da to tudi počno. Spreminja se retorika, vendar se
ne razširja na dejansko delitev nalog med partnerjema (Švab, 2006). Uletova in Kuharjeva
(2003) opozarjata, da pri delitvi dela ni pomembna samo povsem enakomerna razdelite dela,
temveč tudi občutek pravičnosti. K zadovoljstvu v druţinskemu ţivljenju in dobrim odnosom
med partnerjema to veliko doprinese. Vključitev moških v neformalno delo druţine to veliko
doprinese in ne pomeni samo razbremenitve ţenske, temveč ustvarjanje bolj uravnoteţenega
ţivljenja (Černigoj Sadar, 2000).
Stvari pa se spreminjajo. Raziskave iz leta 1994 kaţejo, da se v Sloveniji skoraj četrtina
moških ni ukvarjala s kuhanjem, pospravljanjem stanovanja, pomivanjem posode, likanjem.
Največkrat si dela deli mlajša generacija in sicer starši z otroki do 5 let, kjer je prisotna
enakomerna delitev dela v gospodinjstvu in pri ukvarjanju z otroki (Švab, 2006). Obstaja tudi
statistična razlika med generacijami: med srednjo in starejšo generacijo je več moških (od
18% do 40%), ki se ne ukvarjajo z gospodinjskimi opravili kot med moškimi, starimi do 29
let (10% se jih ne ukvarja z gospodinjskimi opravili) (Černigoj Sadar, 2000).
Raziskava iz leta 2005 pa je pokazala ţe precej drugačno sliko, saj si dobra polovica ţensk
deli gospodinjska dela in skrb za otroke s partnerjem, vendar pa repetitivna gospodinjska dela
opravljajo večinoma same (Švab, 2006). Tudi Uletova in Kuharjeva (2003) navajata, da je vse
več moških pripravljeni (ali prisiljenih) sprejeti del gospodinjskih opravil na svoja pleča,
vendar pa niti pri partnerjih, ki prisegajo na egalitarnost, ne moremo govoriti o simetrični
delitvi dela. Več gospodinjskega dela si delijo pari, kjer sta oba partnerja zaposlena. Razlika
je tudi med mlajšimi in starejšimi, saj pri starejši generaciji delitve dela skoraj ni zaznati
(Černigoj Sadar, 2000).
Delhyjeva in Leonardova (v Haralambos, Holborn, 1999) pa navajata drugačne podatke.
Pravita, da študije razpolaganja s časom kaţejo, da se obseg časa, ki ga ţenske opravijo za
hišno delo v zadnjem stoletju ni nič zmanjšal. Ţenske še vedno delajo dvakrat toliko kot
moški, četudi imajo poleg hišnega dela še plačano zaposlitev. Poleg tega obstaja jasen
razpored odgovornosti za skrb za otroke, bolne in ostarele, saj ta odgovornost vedno, kadar je
le mogoče, pade na ţenske sorodnice. Po drugi strani opravljajo moški po poroki le polovico
hišnega dela, ki so ga opravljali kot samci. Če pa se ţe odločijo pomagati svojim ţenam,
moţje ne prevzamejo odgovornosti za hišno delo. Moţje le malo prispevajo k delu svojih
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ţena. Delo po njihovem navodilu opisujejo kot psihološko, socialno in pravno nemogoče.
Moţno je, da svojim ţenam malo pomagajo, vendar njihova kariera ostaja v ospredju.
Zanimivo pa je, da se pri tistih parih, ki ocenjujejo, da si enakomerno delijo druţinsko
delo, pokaţejo velike razlike v oceni, koliko ur tedensko porabijo za druţinske obveznosti. V
povprečju ţenske namreč porabijo za to 13 ur tedensko več kot moški (Černigoj Sadar, 2000 v
Švab, 2006). Objektivno dejstvo je lahko torej precej odmaknjeno od subjektivnega
dojemanja realnosti. To lahko pripišemo temu, da ţenske še vedno dojemajo delo partnerja
kot pomoč in so zadovoljne ţe z majhnim prispevkom moškega pri pomoči v gospodinjstvu in
skrbi za otroke. Ali pa temu, da moški ţe relativno majhno pomoč pri vzgoji in negi otrok
ocenjujejo kot enakovredno ţenskemu delu. Pogosto sta partnerja prepričana, da si delita
druţinsko delo, izkaţe pa se, da opravljata oba tisto delo, ki jima je bolj všeč. Izkaţe pa se, da
njim všečno delo večkrat opravljajo moški, ţenske pa vso preostalo delo (Rener, Švab, Ţakelj,
Humer, 2006 v Švab, 2006). Černigoj Sadarjeva (2000) navaja podatke, da moški za plačane
dejavnosti, torej delo, porabijo dve tretjini svojega časa, pri ţenskah je ta številka ravno
obrnjena - ţenske za neplačano delo porabijo dve tretjini svojega časa.
Zaznavati pa je mogoče spremembe v delitvi druţinskega dela na neki drugi ravni. Dogaja
se, da preseţke dela namesto partnerja prevzamejo druge ţenske – babice, sosede, prijateljice,
lahko tudi najeta in plačana pomoč (Rener, Švab, Ţakelj, Humer, 2006 v Švab, 2006). To se
pojavlja zaradi konflikta med napornimi in dolgimi delovniki, ter skrbstvenimi obveznostmi,
ki jih ima ţenska doma (Hrţenjak, 2007). Ta konflikt se pojavlja predvsem pri ţenskah z višjo
izobrazbo (Šadl, 2007). Zasebno ţivljenje je vse bolj podrejeno sluţbenemu, delovniki so
vedno daljši, zahteve v sluţbi vedno večje (Hrţenjak, 2007; Kanjuo-Mrčela, 2007).
Upoštevati je potrebno tudi vpliv delovnega mesta in partnerjev poloţaj na delovnem mestu,
predvsem pa svobodo in fleksibilnost moškega (karierna usmerjenost). Konkretno to pomeni,
da če partner več časa preţivi na delovnem mestu, pogosto ne more pomagati ţenski v
gospodinjstvu in pri vzgoji otrok (Rener, Švab, Ţakelj, Humer, 2006 v Švab, 2006). V 80%
gospodinjstev ţenske ocenjujejo, da bi rabile pomoč. V največ primerih, da bi se posvetile
karieri, in da bi se izobraţevale, nekatere pa zato, da bi imele vsaj nekaj časa zase (Hrţenjak,
2007). Takrat pride pomoč drugih ţensk še kako prav. Zanimivo pa je, da ţenske na plačano
pomoč še vedno gledajo z distanco. To je še bolj izrazito na ruralnih področjih in v manjših
krajih kot v mestu. Ţenske v mestu večkrat nimajo prisotne razvite socialne mreţe pomoči in
si morajo poiskati plačano pomoč za varstvo otrok in pomoč v gospodinjstvu. Povezano pa je
tudi s tradicionalno miselnostjo, da je skrb za dom in druţino domena ţenske. V manjših
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krajih se med seboj vsi poznajo, zato se za najeto pomoč kmalu razve, ţenska pa obvelja za
nesposobno (Švab, 2006).
Na spremembe v delitvi gospodinjskega dela vplivajo tudi povečane zahteve v zaposlitven
sferi, ki zadevajo oba spola (Švab, 2006). Moderni vstop ţenske na trg delovne sile je
povzročil dvojno obremenitev, saj se ob zaposlovanju delo ţensk v druţini ni simetrično
delilo (Švab, 2001). Tudi ţenske na vodilnih poloţajih, ki v svojo sluţbo vloţijo veliko časa
in energije, so z druţinskimi obveznostmi neprimerno bolj obremenjene kot moški kolegi na
podobnih delovnih mestih (Sedmak, Medarič, 2007; Kanjuo-Mrčela, 2007). Usklajevanje
obveznosti obeh sfer je postalo ključno v vsakdanjem ţivljenju ljudi, ne le v obdobju
rojevanja otrok in zgodnjega otroštva, ampak skozi ves druţinski potek (Švab, 2006). Teţava
usklajevanja obeh sfer pa ni nekaj novega. Ţe v 20. stoletju so se ţenske spopadalo s to
teţavo. Takrat delitev dela še ni bila tako izrazita, zato so se ţenske zaposlovale v sferah dela,
ki so jim omogočale usklajevanje obeh vlog. V kmetijstvu s tem skoraj ni bilo teţav, saj so
lahko s sabo na delo pripeljale tudi otroke. Največje teţave so imele tiste poročene ţenske, ki
so delale v industriji, v obrti in predvsem ţenske, ki so delale v tovarnah in z dolgim delovnim
časom. Pomagale so si z raznimi varuhinjami, pozneje pa z otroškim varstvom, organiziranim
v tovarni (Ţnidaršič Ţagar, 2007). Danes se druţine s to teţavo spopadajo tudi z razvijanjem
novih načinov delitve druţinskega dela. Zaposlovanje ţensk vodi tudi do redefiniranja in
ponovnega ovrednotenja druţinskih obveznosti ter do neke mere tudi do relokacije druţinskih
vlog in odgovornosti med parterjema. V druţinah, kjer sta oba zaposlena je delitev dela
enakopravnejša. Odločitve o delitvi dela se spreminjajo hitro, par jih dojema kratkoročno,
hkrati pa se zmanjšujejo odvečni pogoji, npr. zniţa se prag higienskega minimuma, standardi
urejenosti in čistosti stanovanja… Organizacija druţinskega dela postaja torej bolj
racionalizirana (Švab, 2006). Eden od načinov usklajevanja dela in druţine je tudi zaposlitev
ţenske za polovični delovni čas. V Sloveniji za polovični delovni čas trenutno zaposlenih le
4,7% od tega je več kot 50% ţensk, kar pa ţe kaţe na veliko feminizacijo tega načina
zaposlovanja (Sedmak, Medarič, 2007). Kot največjo teţavo pri uskladitvi dela in druţine pa
ţenske navajajo slabo prilagodljivost vrtcev. Vrtci bi mogli imeti bolj fleksibilen delovni čas
in ga bolj prilagajati potrebam staršev (Jogan, 2007).
Te spremembe ne pomenijo izginjanja spolne asimetrije delitve dela. V veliki meri so
namreč odziv na stopnjevane zahteve okolice (npr. sfere dela) in časovno intenziviranje
vsakodnevnega ţivljenjskega tempa, hkrati pa tudi funkcionalni mehanizem za uravnavanje
razmerja med zahtevami druţinskega ţivljenja in sfere dela. Zdi se, da se spolno asimetrična
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delitev dela pomika k večji simetričnosti le v tistih minimalnih segmentih, ki jih zahtevajo
zunanji pogoji. V perspektivi kompleksne narave druţinskega dela pa ohranjanje takšne
delitve dela učinkuje tudi racionalno in funkcionalno. Prav kompleksnost druţinskega dela se
zdi tista ovira, ki skupaj z zahtevami sodobne druţbe preprečuje razvoj v njegovo simetrično
delitev (Švab, 2006).
Poloţaj ţensk v Slovenski druţini kaţe tipično, tradicionalno moško – ţensko delitev
gospodinjskega dela in ukvarjanja z otroki. Nekoliko bolj optimistične so ocene za mlado
generacijo, saj so mladi bolj naklonjeni enakopravni delitvi dela v druţini. To nam daje upati,
da bodo prihodnje generacije imele več razumevanja in posluha za vidik enakosti ţensk in
moških (Kozmik, 1998).
Dvojna obremenjenost ţensk
Glede na vse napisano lahko vidimo, da je delitev vlog v druţini še vedno tradicionalna.
Ţenska opravi večino gospodinjskega dela, skrbi za otroke, ima plačano zaposlitev, včasih pa
se temu pridruţi še skrb za ostarele in obnemogle druţinske člane. Tako je sodobna ţenska
obremenjena dvojno včasih pa celo trojno (Černigoj Sadar, 2000; Kozmik, 1998; Švab, 2006).
Vodopivčeva (2001) pravi, da so si ţenske same izbrale dvojno obremenjenost, saj so se
počutile izolirano in zapostavljeno, če niso bile zaposlene. V javnosti je bilo tudi pričakovano,
da bo ţenska zaposlena, in da bo opravljala delo doma. Dvojno obremenitev so sprejele z
idejo: kolikor pravic, toliko dolţnosti, kar pomeni, da so novi čas doţivljale kot odpiranje
novih moţnosti, katerih naj bi bile, kot so verjele, deleţne zaradi pravic, za to pa so bile
pripravljene sprejeti tudi dodatne dolţnosti.
O dvojni obremenjenosti ţensk lahko govorimo na dveh nivojih. Pri prvem gre za tako
imenovano stalno delo. To je kombinacija ţenskega profesionalnega dela in njenega
socialnega značaja, ki privede do tega, da ţenska tudi na delovnem mestu počne to, česar je
vajena v vsakdanjem druţinskem ţivljenju – navezanost in emocije je pripravljena dajati
zastonj (Rener, 2000).
Pri drugem pa gre predvsem za obremenitve, zadolţitve in odgovornosti, ki jih ima ţenska
v zasebnem ţivljenju in so tudi utemeljene v etiki skrbi za druge. To so predvsem matere, ki
kljub zaposlenosti za polni delovni čas prevzemajo večji del odgovornosti skrbi za otroke, za
pripravo obrokov v druţini, in tudi za druga gospodinjska opravila (Švab, 2001).
Večkratno obremenitev ţensk v Sloveniji je nekoliko omilil organiziran in sofisticiran
prenos nekaterih dejavnosti na javno sfero, kot je široko razvejana mreţa vrtcev, organizirana
42

javna prehrana in drugo (Černigoj Sadar, 2000). Kozmik (1998) kot pomoč ţenskam navaja
tudi gospodinjske in tehnične pripomočke.

OČETOVSTVO
Vloga očeta v sedanji druţbi se spreminja. Včasih je bil oče strogi patriarh, ki so se ga
otroci bali in ga ubogali. Danes je ta vloga precej drugačna. Joganova (2001) opredeli
očetovstvo kot celoto tistih vlog, s katerimi se moški kot oče neposredno vključuje v vsa dela,
ki so nujna sestavina druţinskega ţivljenja. To se negovanje, gospodinjenje, vzgoja otrok, ter
emocionalna vloga. Oče se precej bolj aktivno vključuje v druţinsko delo in skrbi za otroke.
Sodobni moški si ţelijo bolj skrbeti za otroke in z njimi vstopati v tesnejša razmerja kot
njihovi očetje, pripravljeni so povečati svoj deleţ v druţinskem delu, še posebej, če so njihove
partnerke zaposlene. Spreminjanje očetovskih prizadevanj se odvija na več ravneh skrbi za
otroke: od zaznavanje potreb po participaciji, do dejanske participacije in njenega obsega.
Zametki očetovske identitete se pojavijo ţe v času nosečnosti, sploh če je partner aktivno
vključen v nosečnost, identiteta pa se razvije ob porodu, kjer je večina partnerjev sedaj
prisotna. Raziskave zaznavajo povečana očetovska prizadevanja in tudi dejansko večjo
vpletenost, a kot tudi sami partnerji priznavajo, je glavna skrb za otroke še vedno ţenska
domena (Švab, 2006). Si pa vse več moških ţeli ţiveti uravnoteţeno ţivljenje, v katerem
imajo ob karieri čas še za zasebno ţivljenje, partnerstvo, druţino in otroke (Kanjuo-Mrčela,
2007). Sedmakova in Medaričeva (2007) pa trdita drugače. Rezultati raziskave namreč
kaţejo, da velika večina ţensk sama skrbi za otroke. Njihov način participacije vključuje
prijetnejša, manj rutinska, nezavezujoča opravila, medtem ko so partnerkam prepuščena vsa
ostala opravila in skrb (Švab, 2001; Sedmak, Medarič, 2007). Nove očetovske prakse se po
intenzivnosti vpletenosti in načinih izvajanja močno razlikujejo od očetovskih praks prejšnjih
generacij, vendar so še vedno daleč od praks očetovanja, ki bi jim dejansko omogočile
intenzivno vključevanje v druţinsko ţivljenje, oziroma bi premaknile alokacijo druţinskega
dela. Očetje se namreč srečujejo s teţavo kako očetovati. Ideologija novega očetovstva je
pomanjkljiva v tem, da ne zagotavlja socializacije v očetovstvo, v prakso očetovanja.
Postmoderni očetje se od svojih partnerk ne razlikujejo glede usklajevanja zahtev sfere dela in
druţine, ampak v tem, da (še) niso vešči kompleksnejših aktivnosti in praks očetovanja in
starševanja (Švab, 2001; Rener idr, 2005 v Sedmak, Medarič, 2007).
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Pomemben prispevek k razvoju očetovske identitete daje tudi moţnost očetovskega
dopusta po rojstvu otroka. Tega koristi velik deleţ očetov. Ovira temu pa so delodajalci, ki
pogosto ne podpirajo očetovega dopusta za nego in varstvo otroka. Po končanem 15 dnevnem
dopustu pa razdelitev dela pogosto zdrsne nazaj v ustaljene tradicionalne tirnice, saj je ţena
doma, moţ pa se vrne nazaj na delo. Taka delitev dela pa se pogosto nadaljuje tudi potem, ko
se ţena vrne v sluţbo (Švab, 2006). V Sloveniji obstaja tudi moţnost, da si starša razdelita
dopust za nego in varstvo otroka, vendar obstaja deleţ moških, ki to moţnost izkoristi, zelo
majhen (leta 2004 le 1,5 odstotka) (Kralj, Rener, 2007).
V Sloveniji zaznavamo stigmatizacijo, ki je povezana s pojavom novega oziroma
aktivnega očetovstva. Aktivno očetovstvo zajema tudi očetovanje po razvezi in vedno
pogostejše zahteve očetov, da po razvezi prevzamejo skrbništvo nad otroki. Analiza sklepov
sodišč o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo očetom je pokazala, da pri odločanju o tem, komu
od staršev bo otrok dodeljen v varstvo, še vedno prevladujejo tradicionalni kriteriji, ki otroke
povezujejo z materjo in na ta način stigmatizirajo očete (Švab, 2006).
Postmodernost skozi procese druţinske pluralizacije, predvsem s pluralizacijo druţinskih
oblik in še posebej z naraščanjem enostarševskih druţin legitimizira tudi moţnost očetove
neprisotnosti kot normaliziran druţbeni vzorec. Bistvo novega očetovstva torej ni v novih
druţbenih praksah vpletenega očeta ampak v legitimni izbirnosti te druţinske vloge oziroma v
legitimnosti njegove neprisotnosti v druţini (Švab, 2001).
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EMPIRIČNI DEL

OPREDELITEV PROBLEMA
Druţino definiramo v oţjem smislu kot jedrno druţino, to sta dve osebi ali več oseb, ki
ţivijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali
starševskim razmerjem (Keilman 2003 v Rener, 2006).
V zadnjih nekaj desetletjih opaţamo pomembne spremembe druţinskega ţivljenja, ki jasno
kaţejo na to, da se druţine odmikajo od modernega modela nuklearne druţine kot neolokalne
skupnosti, sestavljene iz heteroseksualnih poročenih parov z otroki. Z veliko gotovostjo lahko
trdimo, da je ravno intenzivno spreminjanje glavna značilnost druţinskega ţivljenja v
zadnjem času (Švab, 2006). Ravno tako se spreminja tudi vloga ţenske v druţini. Ta se je ţe
skozi zgodovino neprestano spreminjala. Dolgo časa so bile ţenske močno podrejene moškim
in je bila njihova vloga le vloga gospodinje in matere. Skrbele so za gospodinjstvo, moţa in
vzgojo otrok. V današnjem času je vloga ţenske drugačna. Ţenske niso več samo doma in
skrbijo za druţino, temveč imajo tudi kariero in druţabno ţivljenje. Ni več vse podrejeno
druţini. Prav tako ni več samoumevno, da ţenska sploh ima druţino. Vsak si lahko izbira
svojo ţivljenjsko pot v skladu s svojimi ţeljami in potrebami. Še vedno pa ima druţba do
ţenske nekoliko prikrita pričakovanja o tem, da je vloga matere in ţene njena vloga, katero
mora enkrat prevzeti (Švab, 2006).
V sedanjem času so ţenske precej bolj enakovredne moškim kot so bile včasih. Ni več
samoumevno, da samo ţenska skrbi za druţino, pri tem ji pomaga tudi moţ. Opaţa se
spreminjanje vloge očeta. Pojav novega očetovstva se kaţe v aktivnejšem vključevanju v
druţinsko delo in skrb za otroke (Švab, 2006). Še vedno pa imajo ţenske več teţav pri
usklajevanju druţine z ţeljami po uspehu na poklicni poti, saj večina gospodinjskega in
starševskega dela še vedno opravljajo one. Rezultat je dvojna ali celo trojna obremenjenost
ţensk (Kozmik, 1998).

NAMEN IN CILJI
Namen empiričnega dela je spoznati, kako ţenske usklajujejo druţino in kariero, koliko
jim pri tem pomagajo partnerji, kakšna je delitev dela v druţini. S pomočjo štirih intervjujev
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bom poskusila odgovoriti na spodnja raziskovalna vprašanja. Intervjuje bom opravila z dvema
starejšima gospema, ter z dvema predstavnicama današnjega časa. S tem ţelim podrobneje
raziskati kako so se ţenske včasih soočale z usklajevanjem materinske in zaposlitvene vloge
in kako se s tem spopadajo danes.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kako se je spreminjala vloga ţenske v druţini v zadnjih 100 letih?



Kako ţenske usklajujejo zaposlitveno vlogo z vlogo ţene in matere?



Kakšna je delitev dela v druţini? Koliko se v vzgojo otrok in gospodinjska

opravila vključujejo moški?

VZOREC
Vzorec zajema štiri ţenske. Polonca in Marica sta predstavnici starejše generacije. Polonca
ţivi v mestu, je visoko izobraţena in ima za sabo uspešno kariero, ki jo še vedno ni zaključila.
Marica pa prihaja iz manjšega kraja, končano ima samo osnovno šolo. Do drugega poroda, ko
je rodila dvojčka, je hodila v sluţbo, potem pa jo je zaradi otrok zapustila.
Sarmite in Neţa sta predstavnici mlajše generacije. Sarmite je ţenska z uspešno kariero.
Ima dva majhna otroka, za katera se je odločila bolj pozno, saj je kariero postavila na prvo
mesto. Še vedno se poleg sluţbe tudi izobraţuje. Neţa prihaja iz vasi. Ima dva majhna otroka.
Njej kariera ni tako pomembna. Njen pogled na ţivljenje je zelo tradicionalen.

INSTRUMENT
Raziskovalni instrument je bil delno strukturiran intervju. Večino vprašanj sem imela
vnaprej pripravljenih, a sem še vedno pustila odprt prostor za nova vprašanja, ki so se mi
pojavila med samim intervjujem. Tako sem pridobila največ podatkov, saj nisem zašla preveč
s poti, okvirji intervjuja pa niso bili strogo določeni.

POTEK ZBIRANJA PODATKOV
V diplomski nalogi ţelim primerjati vlogo ţenske v druţini med različnimi generacijami.
Za intervju sem izbrala štiri ţenske, predstavnice dveh različnih generacij. Sarmite in Neţa sta
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ţenski moderne druţbe, Marica in Polonca pa starejši ţenski, ki lahko veliko povesta tudi o
generaciji svojih staršev. S primerjavo njihovih intervjujev sem dobila vpogled v vlogo
ţenske v druţini v različnem času.
Z vsemi štirimi intervjuvankami sem opravila ustni intervju. Z gospo Marico sva se dobili
13. 7. 2011 pri njej doma. Bila je pripravljena sodelovati, čeprav je bila nervozna in ni vedela,
če bo znala dobro odgovarjati. Na začetku je bila nesproščena zaradi diktafona, a ko je
pozabila, da pogovor snemam, je najin pogovor precej bolj stekel in postal bolj dinamičen.
Z Gospo Polonco sva intervju opravili na njenem vikendu, 16. 7. 2011. Polonca je
navajena intervjujev, zato je najin pogovor potekal čisto sproščeno. Pogovor je večkrat zašel s
poti, zato nisem prepisala celotnega pogovora, saj je bilo veliko stvari, ki niso sodile v ta
intervju.
Neţa in Sarmite sta prišli k meni domov 15. 7. 2011. Intervju sem opravila z vsako
posebej, z Neţo dopoldne in s Sarmite popoldne. Obe sta bili pripravljeni na sodelovanje in
zelo zgovorni, zato ni bilo teţav pri pridobivanju podatkov.

OBDELAVA PODATKOV
Pogovore z vsemi štirimi ţenskami sem snemala na diktafon. Pogovori niso prepisani
dobesedno, saj sem pri vseh štirih večkrat zašla s poti in bi bil dobeseden prepis nesmiseln. V
dveh primerih je bilo pripovedovanje včasih zelo zmedeno, zato sem sama zapisala povedano
tako, da je imelo smisel.
Preden sem se lotile samega procesa kodiranja, sem med prebiranjem intervjujev podčrtale
pomembne dele, ključne besede ali stavke. Kodiranja sem se lotila tako, da sem sprotno
zapisovale kode 1. reda, nato še kode 2. reda. Kode 1. reda so bolj široke in opisne, kode 2.
reda pa so oţje in se ponekod tudi večkrat ponovijo. Te sem razvrstila v posamezne
kategorije, nekatere kode 1. in 2. reda sem razvrstila v več kategorij, če se mi je zdelo to
potrebno. Kategorij nisem imele določenih vnaprej, temveč sem jih določila ob koncu
kodiranja, kar pomeni, da sem uporabila induktivni pristop obdelave podatkov. Za vsak
posamezen intervju imam iste kategorije, tako da sem intervjuje med seboj laţje primerjala.
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
INTERVJUJEV

ANALIZA VSEBINA INTERVJUJA Z GOSPO MARICO
Podatki o intervjuvanki:
Ime: Marica
Starost: 74 let
Izobrazba: 5 razredov osnovne šole
Poklic: upokojenka

Kategorije:



Gospa



Delitev dela



Spreminjanje



Razmišljanje



Usklajevanje druţine in kariere

1. Gospa
Kode 2. reda

Kode 1. reda

O sebi

Gospa je stara 74 let.
Prihaja iz majhnega kraja.
Gospa je upokojenka.
Otroke sta imela prej, kot sta skupaj ţivela.
Preden je moţ odšel v vojsko, sta se poročila.
Ko se je moţ vrnil, sta začela delat hišo.

Izobrazba

Dokončano ima osnovno šolo.

O moţu

Moţ je imel delavnico.
Včasih je hodil v sluţbo in imel tudi delavnico.
Kasneje je odprl lastno delavnico in pustil sluţbo.
Moţ ves čas dela v delavnici.
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Moţ ji je rekel, da naj ostane doma, da bo on
dovolj zasluţil.
Moţ je delal, ni imela časa za vse.
Hčerka se je rodila, ko je bil moţ v vojski.

O otrocih

Imela sta dvakrat dvojčke.
Pred rojstvom otrok je gospa hodila v sluţbo.

Zaposlitev

Po rojstvu otrok pusti sluţbo.
Po prvem otroku se je za 4 ure vrnila v sluţbo.
Po dvojčkih se je vrnila v sluţbo.
Gospa je vedno ţelela nazaj v sluţbo.
Ţelela je, da bi ji moţ plačeval vsaj prispevke.
Iskala je varstvo, da bi lahko šla nazaj v sluţbo.
V sluţbo se ni nikoli vrnila.

Niso imeli denarja.

Razmere

2. Delitev dela
Kategorija 2. reda

Kategorije 1. reda

Pomoč otrok – danes

Danes se otroci igrajo, ko starši delajo.

Delitev dela

Vse sta skupaj delala.
Z moţem sta imela delo razdeljeno.
Gospa je hodila v sluţbo, skrbela za otroke in
gospodinjstvo.
Dela ji ni nikoli zmanjkalo.
Delala je tudi ponoči, da je vse naredila.

Ni bilo varstva.

Varstvo otrok

Moţ je pazil otroke.
Hčerko je pazil moţ.
Otroka je pazil moţ.
Gospa ni mogla dobiti varstva za svoja otroka, ker
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sta bila dva.
Moţ ni mogel paziti obeh otrok hkrati.
Ker sta bila dva otroka, je moţ rekel da jih ne
more paziti.
Moţ je dal otroke tudi spat.

Skrb za otroke

Ko so otroci odšli v šolo, se je z njimi ukvarjala
gospa.
Gospa je skrbela za otroke.
Moţ se je rad ukvarjal z otroki.

Denar sta imela skupaj.

Skrb za denar

Z denarjem je upravljal moţ.
Odločitve o financah je sprejemal moţ.

Skrb za vrt

Gospa je skrbela za vrt.

Skrb za gospodinjstvo

Za gospodinjstva je skrbela gospa.
V gospodinjstvu je več delala ona.
Moţ je znal toliko kuhat, da otroci nebi bili lačni.

Delitev dela drugje

Sosed je vsak dan skuhal kosilo.

Pomoč otrokom

Hčeri je pazila otroke.
Snahi je pazila otroke.
To se ji je zdela njena dolţnost.

3. Spreminjanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Delitev dela – starši

Njena mama je počela vse sama.
Še ko je bil ata ţiv je mama vse delala sama.
Ata je delal zunaj.

O očetu

Ata je zgodaj umrl.
Ata je delal 6 let v Franciji.
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Ata je kuhal kopo.
Ata je umrl zelo zgodaj.

Skrb za otroke – starši

Otroke je vzgajala mama.
Za otroke je skrbela mama.
Ata ni imel časa za otroke.
Za najmlajše otroke je skrbela mama.

Mama denarja ni imela.

O mami

Mama je bila potem sama za vse.

Skrb za kmetijo - starši

Njiva in ţivali so bila skupna skrb staršev.

Skrb za gospodinjstvo – starši

V hiši je vse delala mama.

Razmere včasih

Ţivljenje je bilo teţko.
Jedli so, kar so pridelali.

Pomoč otrok

Otroci so morali pomagat doma.

Druţina med vojno

Med vojno ni bilo za njeno druţino nič drugače.
Ata je ţe prej umrl.
Ţenske ostanejo same.

Ţenske med vojno

Ţenske so vse delale same.
Morale so se znajti.

Moški med vojno

Moški grejo v vojno.

O vojni

Pri delu ni bilo velike razlike.

Razmere med vojno

Kolikor so pridelali, toliko so imeli za jesti.
Kupiti se ni dalo ničesar.

Otroci med vojno

Otroci so pomagali ţenskam pri delu.

Porodniški dopust - včasih

Včasih ni bilo takega porodniškega dopusta kot
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danes.
Ţenska je bila doma tri mesece.
Tri mesece je delala za 4 ure.
Moţ nebi mogel ostati na porodniški.

4. Razmišljanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Mnenje o porodniškem dopustu

Zdi se ji v redu, da moški ostane na porodniškem
dopustu.
Današnje rešitve se ji zdijo dobre, a za njo nebi
bile.
Dela moškega in ţenske se ne da primerjat.

O delitvi dela

Ţenske naredijo več kot moški.
Danes moški bolj pomagajo ţenskam kot včasih.
Znajo več gospodinjskih stvari.
Ne zdi se ji v redu, da moški ostane doma.
Moški ne more pustiti sluţbe in ostati doma.
Ţenske ne sme biti za vsa opravila sama.
Moški in ţenska si morata deliti delo.
Idealen moški bi ţenski pomagal pri domačih
opravilih.
Gospodinjstvo je ţensko delo.

O skrbi za gospodinjstvo

Tudi moški lahko pomaga v gospodinjstvu.
Gospodinjstvo je ţenska stvar.
Delo z otroki je ţensko delo.

O skrbi za otroke

5. Usklajevanje dela in druţine
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda
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Najete pomoči ni nikoli imela.

Najeta pomoč

Za današnje razmere se ji zdi najeta pomoč dobra
rešitev.
Nebi ji bilo všeč, da bi kdo hodil po njene
stanovanju.
Nihče ni imel najete pomoči.

Vrtca ni bilo.

Varstvo otrok

Nekateri otroci so se pazili v zasebnem varstvu.
Nekatere ţenske so poleg svojih otrok pazile še
otroke drugih.

1. KATEGORIJA: Gospa
Gospa Marica je 74-letna upokojenka. Narejeno ima osnovno šolo, kar je takrat pomenilo 5
razredov. Prihaja iz majhnega podeţelskega kraja. Ima 5 otrok, od tega dvakrat dvojčke. Ko
sta se z moţem poročila, je bila noseča, on pa je takoj po poroki odšel v vojsko in je prvič
videl svojo hčer, ko je bila stara skoraj eno leto. Po moţevi vrnitvi sta kupila zemljo in začela
zidati hiši.
Gospa je bila več let zaposlena v tovarni. Po rojstvu dvojčkov je morala sluţbo pustiti, saj
moţ ni mogel paziti dveh otrok hkrati. »Ko sem šla jaz v sluţbi po prvem otroku, sem delala
dopoldne za 4 ure, je brez problema pazil na hčerko in hodil popoldne delat. Pa tudi ko sem
po dvojčkih hodila delat za 4 ure, jih je popoldne pazil. Ampak ker sta bila pa dva naenkrat je
pa rekel, da ne more. Takrat sem potem kmalu pustila sluţbo.« Zelo si je ţelela, da bi lahko
odšla nazaj v sluţbo, vendar ni bilo nikogar, ki bi bil pripravljen paziti oba otroka. »Ja, to me
je pa vedno imelo, da bi šla nazaj v sluţbo. Ves čas sem mu sitnarila, da naj me vsaj prijavi,
da bom imela pokojnino na stara leta, pa ni bilo denarja. Sem pa neprestano iskala varstvo,
da bi nekdo pazil na otroka, da bi lahko šla nazaj v sluţbo, pa ni bilo nikogar, ki bi bil
pripravljen paziti na dvojčka.« Tako sta se z moţem odločila, da bo ona ostala doma, moţ pa
bo hodil v sluţbo. »Ni bilo varstva za dobit, pa je Vinko rekel, da bo dovolj zasluţil za vse, pa
da naj jaz doma ostanem.«
Moţ je tako kot ona delal v tovarni, kasneje pa je odprl lastno delavnico, kjer je prebil
veliko časa. »Moj moţ je imel delavnico. Nekaj časa je hodil v sluţbo in imel zraven tega
delavnico, kasneje pa mu je posel stekel in je odprl lastno delavnico in ni več hodil v sluţbo.
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Zato je ves čas imel delo v delavnici. Je bil skoz zaposlen.« To je bil tudi edini vir prihodka v
druţini.

2. KATEGORIJA: Delitev dela
V začetku gospa pove, da sta z moţem vse počela skupaj. »Sva vse skupi delala.« Kasneje
pa razloţi, da sta imela vse delo razdeljeno po področjih. »Jaz sem hodila v sluţbo in skrbela
za otroke in gospodinjstvo.« »Je pa Vinko delal z denarjem. On je imel to čez. Tudi odločal se
je on, kam bomo dali denar.…Jaz sem se dajala z otroci in vrtom. Gospodinjstvo je bilo pa v
moji domeni.« »Vinko je šel za delom.«
Na vprašanje, koliko se je moţ vključeval v delo z otroki, odgovori: »Jih je tudi pazil.
Samo midva sva imela dvakrat dvojčke, pa je rekel, da dveh hkrati pa ne more.« »Se je pa rad
ukvarjal z njimi. Če sem popoldne delala, jih je tudi spat dal … Vinko je šel za delom, ni imel
časa za vse.« Pomoč otrokom pri delu za šolo je bila v njeni domeni : »Ko so pa šli v šolo sem
se pa bolj jaz ukvarjala z njimi. Pa nalogo smo delali.«
Za gospodinjstvo je skrbela gospa. O moţu in njegovi pomoči v gospodinjstvu pove:
»Vinko je znal kakšno klobaso skuhat ali pa jajca. Toliko, da otroci niso bili lih lačni. Sam
nedeljskega kosila pa nebi znal.« Poudari, da povsod ni tako, da se lahko tudi moški ukvarja z
gospodinjskimi opravili: »Sam niso pa bili vsi moški taki. Sosedov Joţa je vsak dan kosilo
skuhal, pa šel popoldne v sluţbo.«
Spregovori tudi o pomoči otrok v gospodinjstvu: »…tako kot danes, ko se otroci igrajo,
starši pa delajo na njivi.«
Poleg gospodinjstva je gospa pomagala hčeri in snahi katerima je pazila otroke: »Ko so pa
šli vsi otroci v šolo, je imela pa ţe Danica otroka, pa sem tistega pazila. Ona je še v šolo
hodila, pa sem ji pomagala. Potem pa tudi snahi. Potem se mi pa ni zdelo pošteno, da bi
pustila svoje otroke, da se znajdejo, pa sem jim raje otroke pazila.«

3. KATEGORIJA: Spreminjanje
Gospa spregovori o ţivljenju svojih staršev: »Mama je počela vse, ker je bila sama. Ata je
umrl, ko je bil star 40 let in je za seboj pustil 5 otrok. Mama nas je vzgajala sama, brez
denarja, brez pokojnine po atu. Še ko je bil ţiv, sej je naučila delati vse sama, saj je ata delal
vmes 6 let v Franciji.«
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Kadar je bil oče doma, sta imela starša delo razdeljeno. »Ata se v hiši ni vtikal v delo. Delal
je zunaj, ker smo imeli kravo, prašiče, kure pa malo njive. To sta z mamo skupaj obdelovala
pa skrbela za ţivali. On je kuhal kopo. Kar je bilo pa dela v hiši, je pa mama delala.«
Kaj pa skrb za otroke? Je oče tudi kaj skrbel za vas, kadar je bil doma?
»Ne, to je ponavadi delala mama. Ata je delal zunaj, ni imel časa še za nas. Če je kuhal
kopo ga tako ni bilo doma…. Za najmlajše je pa mama skrbela, ja, ne ata.«
Ko se je začela za vojno, za njeno druţino ni bilo velike spremembe v delitvi dela in pri
vloge njene mame v druţini, saj je ata ţe pred vojno umrl. Bilo pa je drugače za ostale v vasi:
»Za ostale v vasi pa je bilo tako, da so bile ţenske same. Vse moţakarje so vpoklicali v vojno.
Pa ni bilo velike razlike, saj je bilo pri vseh hišah tako, da so malo obdeloval in kolikor so
pridelal, toliko so imel za jest. Kupit se ni dalo ničesar. Prej so delale to skupaj z moţmi, zdaj
pa same. Znajti so se mogle. Niso bile velike kmetije in so ţenske lahko vse same porihtale. Pa
otroci so pomagali.«
Kasneje v intervjuju spregovoriva tudi o porodniškem dopustu in kako se je ta spremenil:
»Včasih tega ni bilo, ni bilo take porodniške. Samo tri mesece sem bila doma, potem pa še tri
mesece dela za 4 ure, to je bilo pa to.«
4. KATEGORIJA: Razmišljanje
Gospa Marica pravi, da se ji sedanje rešitve zdijo dobre, a da zanjo in za njenega moţa
nebi bile primerne. O tem, da moški ostane na porodniškem dopustu pravi: »To se mi zdi u
redu. Lahko tud fant ostane. Tudi to, da si delijo porodniško, se mi zdi v redu. Če se znajo
zmenit, se vse da.«
Na vprašanje ali ţenske delajo toliko kot moški, odgovori: »Men se zdi, da sva bila midva z
moţem zelo razdeljena. Vsak je delal nekaj. Ne da se primerjat. Če bi pa samo gospodinjstvo
gledali, sem pa jaz več delala. Ţenske velik več naredijo. Je pa to ţensko delo, lahko pa zlika
in pospravi, če zna. Nimam nič proti, če moški naredi. Danes so moški drugače, kot včasih.
Več gospodinjskega dela se primejo. Dobro znajo kuhat, pa vrt obdelujejo. Men se zdi to
prav. Je pa še vedno razlika, more bit ţenska tista, ki več doma dela. Ţenska mora več z otroki
delat, je to še vedno njeno delo.« Ampak kljub temu pravi: »…Pa tud to, da ţenska vse naredi
sama doma ni v redu.«
Ima tudi predstavo o idealnem moškem: »Idealen moški bi bil tak, da bi mal prijel za delo
doma, pa kaj pospravil po hiši in ţeni pomagal.«
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Njen pogled na nekatere stvari pa je še vedno konzervativen: »Da moţ ostane doma? Ne,
to pa zame ni. To pa ni v redu. Ni vseeno ali je ţenska ali moški. Ne more moški ostat doma in
sluţbo pustit.« »Je pa še vedno razlika, more bit ţenska tista, ki več doma dela. Ţenska mora
več z otroki delat, je to še vedno njeno delo.«
5. KATEGORIJA: Usklajevanje dela in druţine
Z usklajevanjem dela in druţine je imela gospa teţave, saj ni nikjer dobila varstva, zato je
morala pustiti sluţbo. O vrtcih in varstvu pove: »Vrtca ni bilo, takrat ni bilo nič. Otroci so se
pazili privat, če so dobili starši kakšno varstvo. V naši vasi so nekatere ţenske ostale doma,
dokler niso njihovi otroci zrasli, pa so zraven pazile še kakšne druge otroke. Ampak jaz nisem
mogla dobit nobene ţenske, ki bi bila pripravljena pazit fanta, ker sta bila dva.«
Za domača opravila pa si ni nikoli privoščila najete pomoči.
Ste si kdaj privoščili najeto pomoč?
»Ne! Ne! Se mi zdi pa v redu, vse odobravam, kar je danes, jaz jo pa nebi marala met. Da
bi mi nekdo šaril tu okrog…to bi se mi zdelo slabo. Saj ni bilo vse urejeno, ampak pri 4
otrocih skoraj hkrati ne more bit zmeri vse v redu. Kdaj sem pa tudi ponoči delala, da je šlo.
Pa tudi takrat ni nobena mela sluţkinje, to je bilo čudno. Danes jo pa imajo, se mi zdi pa to v
redu. Če si lahko privoščijo, ne vidim razloga zakaj ne.«

ODNOSNO KODIRANJE

GOSPA

DELITEV DELA

SPREMINJANJE
USKLAJEVANJE

RAZMIŠLJANJE
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UNIVERZALNA ZGODBA TIPA A
Gospa Marica je 74-letna upokojenka, ki prihaja iz Selc, vasi na podeţelju. Gospa ima
narejenih 5 let osnovne šole, naprej se ni izobraţevala. Ko se je poročila, je bila ţe noseča, a
je moţ takoj po poroki odšel v vojsko in se vrnil domov šele, ko je bila hčer stara ţe skoraj
eno leto. Kasneje sta imela še 4 otroke, dvakrat dvojčke. Ko se je moţ vrnil domov, sta kupila
zemljo in začela graditi hišo. Šele takrat sta začela ţiveti skupaj.
Kot otrok je Marica ţivela skupaj z mamo in 4 brati in sestrami. Njen oče je zgodaj umrl in
zapustil mamo samo. To je zaznamovalo njeno ţivljenje, saj so bili revni in so se teţko
prebijali iz dneva v dan: »Ata je umrl, ko je bil star 40 let in je za seboj pustil 5 otrok. Mama
nas je vzgajala sama, brez denarja, brez pokojnine po atu… Je bilo pa teţko, pomanjkanje
vsega. Kar smo pridelal, to smo imel. Smo bili pa dostikrat lačni.« Ker je bila njena mama
sama, je vse znala postoriti sama. Še ko je bil njen oče ţiv, je bil 6 let v Franciji in ni bil
veliko z druţino. Kadar je bil doma, sta si z mamo delo zelo tradicionalno razdelila: »Mama
je počela vse, ker je bila sama… Še ko je bil ţiv, sej je naučila delati vse sama, saj je ata delal
vmes 6 let v Franciji… Ata se v hiši ni vtikal v delo. Delal je zunaj, ker smo imeli kravo,
prašiče, kure pa malo njive. To sta z mamo skupaj obdelovala pa skrbela za ţivali. On je
kuhal kopo. Kar je bilo pa dela v hiši, je pa mama delala. Samo ata res ni bilo veliko z nami,
jaz sem bila še majhna, ko je umrl. Potem je bila pa mama sama za vse. Je ravno tako vse
porihtala.«
Ţivljenje otrok je bilo takrat drugačno kot danes. Z majhnimi otroki se je ukvarjala mama,
a ko so otroci zrasli, so mogli pomagati staršem pri delu na kmetiji: »Ne, to je ponavadi delala
mama. Ata je delal zunaj, ni imel časa še za nas. Če je kuhal kopo ga tako ni bilo doma. Pa
tako je bilo, da smo otroci hitro mogli pomagat doma. Ni bilo tako kot danes, ko se otroci
igrajo, starši pa delajo na njivi. Smo mogli pomagat. Za najmlajše je pa mama skrbela, ja, ne
ata.«
Njeno ţivljenje je zaznamovala tudi vojna. Gospa sicer pravi, da velike razlike zanje ni
bilo, saj je oče umrl ţe pred vojno in niso občutili pomanjkanja moškega, občutili so le
pomanjkanje dobrin: »Za nas ni bilo nobene razlike, saj je ata ţe prej umrl. Za ostale v vasi
pa je bilo tako, da so bile ţenske same. Vse moţakarje so vpoklicali v vojno. Pa ni bilo velike
razlike, saj je bilo pri vseh hišah tako, da so malo obdeloval in kolikor so pridelal, toliko so
imel za jest. Kupit se ni dalo ničesar. Prej so delale to skupaj z moţmi, zdaj pa same. Znajti so
se mogle. Niso bile velike kmetije in so ţenske lahko vse same porihtale. Pa otroci so
pomagali.«
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Kot ţe rečeno je imela gospa 5 otrok. Po rojstvu prve hčere se je po zaključeni porodniški
vrnila nazaj na delo. Vrtcev takrat še ni bilo, zato je hčerko v času njene odsotnosti pazil moţ.
Ko sta se rodila dvojčka, pa so se stvari spremenile: »Ko sem šla jaz v sluţbi po prvem otroku,
sem delala dopoldne za 4 ure, je brez problema pazil na hčerko in hodil popoldne delat. Pa
tudi ko sem po dvojčkih hodila delat za 4 ure, jih je popoldne pazil. Ampak ker sta bila pa dva
naenkrat je pa rekel, da ne more.« Takrat je gospa pustila sluţbo, saj varstva za dvojčke ni
mogla dobiti. To opiše tako: »Ni bilo varstva za dobit, pa je Vinko rekel, da bo dovolj zasluţil
za vse, pa da naj jaz doma ostanem.« Njen moţ je imel lastno delavnico, v kateri je preţivel
veliko časa: »Moj moţ je imel delavnico. Nekaj časa je hodil v sluţbo in imel zraven tega
delavnico, kasneje pa mu je posel stekel in je odprl lastno delavnico in ni več hodil v sluţbo.
Zato je ves čas imel delo v delavnici. Je bil skoz zaposlen.« Delhyjeva in Leonardova (v
Haralambos, Holborn, 1999) pravita, da je kariera moškega vedno v ospredju. Moţno je, da
svojim ţenam moţje malo pomagajo, a njihova kariera je prva. Tako je bil tudi v primeru
gospe Marice, saj je moţ svojo kariero postavil v ospredje, gospa pa je ostala doma in skrbela
za gospodinjstvo in otroke. Svojo sluţbo je zaradi tega mogla opustiti, kar ji ni bilo lahko
storiti: »Ja, to me je pa vedno imelo, da bi šla nazaj v sluţbo. Ves čas sem mu sitnarila, da naj
me vsaj prijavi, da bom imela pokojnino na stara leta, pa ni bilo denarja. Sem pa neprestano
iskala varstvo, da bi nekdo pazil na otroka, da bi lahko šla nazaj v sluţbo, pa ni bilo nikogar,
ki bi bil pripravljen paziti na dvojčka.« Vrtcev takrat ni bilo, ravno tako ne drugih institucij, ki
bi pomagale pri varovanju otrok. Največja teţava pa je bila v tem, da je imela gospa dva
otroka hkrati, ki ju nihče ni ţelel paziti: »Vrtca ni bilo, takrat ni bilo nič. Otroci so se pazili
privat, če so dobili starši kakšno varstvo. V naši vasi so nekatere ţenske ostale doma, dokler
niso njihovi otroci zrasli, pa so zraven pazile še kakšne druge otroke. Ampak jaz nisem mogla
dobit nobene ţenske, ki bi bila pripravljena pazit fanta, ker sta bila dva. Vsi so mi rekli, da
enega bi še pazili, da dveh pa ne morejo, da je preveč. Pa še zelo ţivahna fanta sta bila.«
Černigoj Sadar (2000 v Švab, 2006) in Rener, Švab, Ţakelj, Humer (2006 v Švab, 2006)
govorijo o subjektivnem pogledu na delitev dela, ki se lahko zelo razlikuje od objektivnega.
Nekateri pari trdijo, da je njihova delitev enakomerna, v resnici pa ţenske delajo precej več
kot moški, ki opravljajo tista opravila, ki so jim bolj všeč. Ravno tako je bilo pri gospe Marici,
ki pravi, da »Sva vse skupi delala.«. Kasneje skozi intervju pa pove, da je ona skrbela za
gospodinjstvo, kuho, otroke, delala z njimi domačo nalogo, saj je »Vinko šel za delom, ni imel
časa za vse.« Kljub vsemu delu, ki ga je imela ob 5 otrocih, pa si gospa ni nikoli privoščila
najete pomoči, to se ji je zdelo zanjo nesprejemljivo. Švabova (2006) pravi, da ţenske v
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manjših krajih še vedno gledajo na plačano pomoč z distance in so prepričane, da se morajo
kako drugače znajti in vse narediti same. Ravno tako je menila gospa Marica: »Ne! Ne! Se mi
zdi pa v redu, vse odobravam, kar je danes, jaz jo pa nebi marala met (najete pomoči, o.p.).
Da bi mi nekdo šaril tu okrog…to bi se mi zdelo slabo. Saj ni bilo vse urejeno, ampak pri 4
otrocih skoraj hkrati ne more bit zmeri vse v redu. Kdaj sem pa tudi ponoči delala, da je šlo.
Pa tudi takrat ni nobena mela sluţkinje, to je bilo čudno.« Švabova (prav tam) to zavračanje
plačane pomoči v manjših krajih in na ruralnih področjih pripisuje večji razvejanosti socialne
mreţe, saj imajo ţenske velikokrat na razpolago babice in tete, ki lahko pomagajo. Tudi
Marica je pomagala svoji hčeri in snahi pri varstvu otrok. To se ji je zdela njena dolţnost: »Ko
so pa šli vsi otroci v šolo, je imela pa ţe Danica otroka, pa sem tistega pazila. Ona je še v
šolo hodila, pa sem ji pomagala. Potem pa tudi snahi. Potem se mi pa ni zdelo pošteno, da bi
pustila svoje otroke, da se znajdejo, pa sem jim raje otroke pazila.«
V gospejini druţini je bilo delo zelo tradicionalno razdeljeno, njeno mišljenje pa je kljub
temu precej napredno in ne nasprotuje sedanji delitvi dela. Ureditve, ki jih imajo danes mladi,
se ji zdijo dobre: »Danes so moški drugače, kot včasih. Več gospodinjskega dela se primejo.
Dobro znajo kuhat, pa vrt obdelujejo. Men se zdi to prav.« Podobno je trdila za najeto pomoč,
ki je sama nebi nikoli imela, zdi se ji pa vredu, da si jo danes ljudje privoščijo, ter za delitev
porodniškega dopusta: »To se mi zdi u redu. Lahko tud fant ostane. Tudi to, da si delijo
porodniško, se mi zdi v redu…Če se znajo zmenit, se vse da. Men se zdi vse to, kar je danes
zlo v redu, sam za nas pa to nebi bilo. Vinko nebi mogel ostat na porodniški.«
Ne glede na vse gospejino napredno mišljenje, pa se ji še vedno zdi, da med moškim in
ţensko obstaja razlika: »Je pa še vedno razlika, more bit ţenska tista, ki več doma dela.
Ţenska mora več z otroki delat, je to še vedno njeno delo… Da moţ ostane doma? Ne, to pa
zame ni. To pa ni v redu. Ni vseeno ali je ţenska ali moški. Ne more moški ostat doma in
sluţbo pustit. Pa tud to, da ţenska vse naredi sama doma ni v redu. Si moreta mal delit delo.
Idealen moški bi bil tak, da bi mal prijel za delo doma, pa kaj pospravil po hiši in ţeni
pomagal, ampak da bi bil samo doma, to pa ne.«

ANALIZA VSEBINA INTERVJUJA Z GOSPO POLONCO
Podatki o intervjuvanki:
Ime: Polonca
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Starost: 74 let
Izobrazba: visoka, humanistična smer
Poklic: upokojenka

Kategorije:


Gospa



Delitev dela



Spreminjanje



Razmišljanje



Usklajevanje druţine in kariere

1. Gospa
Kode 2. Reda

Kode 1. Reda

O sebi

Gospa prihaja iz Ljubljane.
Stara je 74 let.
Je upokojenka.
Gospa je imela kmalu po poroki otroke.
Po rojstvu otroka je mogla končati študij.
Po diplomi je gospa ostala doma.
Moţu ni nikoli zavidala njegovega dela izven
doma.

Narejeno ima fakulteto.

Izobrazba

Izobraţevala se je še celo ţivljenje.
Gospa je svoje znanje vseskozi dopolnjevala.

Tri leta po diplomi se je gospa zaposlila za

Zaposlitev

polovični delovni čas.
Kasneje se je zaposlila za polni delovni čas.
Poleg sluţbe je še prevajala in pisala knjige.
Ko sta odšla otroka v vrtec se je zaposlila za
polovični delovni čas.
Moţ je hodil v sluţbo.

O moţu
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2. Delitev dela
Kategorija 2. reda

Kategorije 1. Reda

Delitev dela

Z moţem sta si razdelila delo glede na značaj in
zanimanje.

Moţ je kuhal nedeljska kosila.

Kuhanje

Moţ je kuhal nedeljska kosila.
Pomagal je na vseh področjih, kadar je bil doma.

O moţu

Izpostavila nebi nobenega področja, kjer si ţeli, da
bi ji moţ bolj pomagal.

Odnašanje smeti

Moţ je odnašal smeti.

Skrb za otroke

Gospa je skrbela za otroka.
Gospa je bila doma in skrbela za otroke.
S tremi leti sta odšla otroka v vrtec.
Moţ je veliko pomagal pri vzgoji otrok.
Stališča glede vzgoje otrok sta vedno uskladila.
Moţ je bil otrokoma nesporna avtoriteta.

Skrb za finance

Gospa je skrbela za finance.

Pomoč pri šolskih obveznostih

V začetku osnovne šole je pri šolskih obveznostih
pomagala gospa.
V višjih razredih je moţ pomagal pri matematiki in
latinščini.
Gospa je pomagala pri drugih predmetih.
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3. Spreminjanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

O starših

Gospejini starši so imeli podjetje.
Mama je očetu pomagala pri poslih.
V vseh vprašanjih sta bila usklajena.

Delitev dela - starši

Mama je sama vodila knjigovodstvo.
Mama je vodila gospodinjstvo.
Imeli so gospodinjsko pomočnico.
Mama je znala dobro kuhati.
Oče je skrbel za vrt.
Pri šolskih obveznostih je pomagala mama.
Mama je vodila knjigovodstvo v očetovi firmi.

Pomoč otrok

Otroci so pomagali v gospodinjstvu.

O mami

Bila je dobra gospodinja.

O očetu

Oče ni odšel v vojsko, ker je bil prestar.

O vojni

Ne spominja se, da bi katera od ţensk med vojno
ostala sama.
Kar se druţinskega ţivljenja tiče, se je več

Spremembe

spremenilo med njeno generacijo in generacijo njenih
otrok.
V

Ţivljenje včasih

generaciji

njenih

staršev

je

malokatera

meščanska ţenska delala.
V kmečkem okolju je delo razumno razdeljeno.
V njeni generaciji so vse ţenske šle v sluţbo.
To je bila velika sprememba za moško mišljenje.
Za novo situacijo je bilo tehnično poskrbljeno.
Vsi so delali od sedmih do treh.
Delovni čas je sovpadal z varstvom v vrtcih in
šolah.

62

Druţinsko ţivljenje se je dalo organizirati.
Danes je delovni čas različen in daljši.

Ţivljenje danes

Delovni čas varstvenih ustanov se ni spremenil.
Današnji starši teţko najdejo sebi ustrezen
druţinski model.

4. Razmišljanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. Reda

Finance

Denar, ki pride v druţino je druţinski.
Ni vaţno kdo ga zasluţi.
Porabiš ga tako, kot se dogovoriš.
Delitev dela v druţini je odvisna od vsakega para

O delitvi dela

posebej.
Kako si razdeliš delo je odvisno od značaja in od
moţnosti.
Všeč so ji ljudje, ki so zagnani za svoj poklic.
Poklic je del osebnosti.
Gospodinjstvo ne sem biti beg moškega pred
nesposobnostjo, da uspe.
Ţenski mora biti tak moški všeč.
V redu je, če ţenska ostane doma, ker jo druţina
potrebuje.
Ţenska mora ostati intelektualno radovedna.
Mesto ţenske je tam, kjer je zadovoljna.
Otroci rabijo zadovoljno mamo in očeta, ki jo ima
rad.

5. Usklajevanje dela in druţine
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. Reda

Usklajevanje dela in druţine

Z usklajevanjem dela in druţine ni imela teţav.
Zaradi druţine in kariere ni čutila obremenjenosti.
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Znala je postaviti prioritete.
Odpovedati se je mogla večernim izhodom.
Ko se je zaposlila za polni delovni čas si je

Najeta pomoč

poiskala najeto pomoč.
Najeto pomoč ima še danes.

1. KATEGORIJA: Gospa
Gospa Polonca je upokojenka iz Ljubljane. Stara je 74 let in je visoko izobraţena.
Izobrazba se ji zdi pomembna, zato se ţe delo ţivljenje izobraţuje in svoje znanje nadgrajuje:
»Narejeno imam fakulteto, humanistično smer. Sem se pa še celo ţivljenje izobraţevala.«
»Kje ste se še izobraževala?«
»Svoje znanje je potrebno neprestano dopolnjevati. Udeleţevala sem se raznih tečajev,
dodatnih izobraţevanj na svojem področju, ko sem bila v pokoju pa sem začela hoditi na
univerzo za tretje ţivljenjsko obdobje, kjer se učim tisto, za kar prej ni bilo časa.«
Ko se je poročila in imela prvega otroka, šole še ni imela dokončane. Zato je morala po
rojstvu otroka najprej dokončati študij: »Naša druţina ni bila dolgo brez otrok, jaz pa sem
morala po rojstvu prvega otroka še končati študij.« Ko je diplomirala, je imela še enega
otroka, punčko, in do njenega tretjega leta ostala doma. Gospo sem vprašala, če je v tistem
času kdaj zavidala moţu njegovo delo izven doma: »Kaj takega mi še na misel ni prišlo. Kljub
temu da nisem hodila v sluţbo, sem imela veliko meni všečnih stikov in sem skušala v svoji
stroki ostati na tekočem. To se mi je kar posrečilo, saj sem imela več časa za izobraţevanje in
da sem stvari domislila.«
Otroka sta s tremi leti odšla v vrtec, skupaj z njunim odhodom v vrtec pa se je gospa
zaposlila za polovični delovni čas, kasneje pa za polni delovni čas. Poleg redne sluţbe je
gospa tudi pisateljica in prevajalka: »Zaposlila sem se tri leta po diplomi za polovični delovni
čas na izobraţevalni inštituciji, nato dve leti v svetovalni sluţbi, spet 15 let v izobraţevalni
inštituciji, zdaj za polni delovni čas, zadnjih pet let pred upokojitvijo pa na privatni šoli.
Poleg sluţbe sem se ukvarjala še s prevajanjem in pisanjem otroških knjig.«

2. KATEGORIJA: Delitev dela
O razdelitvi dela gospa Polonca pove naslednje: »Glede na značaj in zanimanja sva si z
moţem delo razdelila. Ne spominjam se, kaj točno je kdo delal. Moţ je ponavadi kuhal
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nedeljska kosila, pomagal kjerkoli in kadarkoli je bil doma in je bilo potrebno, vedno pa
odnašal smeti, ker so se meni »gravţale«. Jaz sem tudi po diplomi (dobili smo še punčko) z
veseljem ostala doma, moţ pa si je naloţil odgovorno delo v svojem poklicu. Poleg nege in
vzgoje otrok sem skrbela tudi za finance.«
Gospa je bila doma in skrbela za otroke, a ji je pri tem moţ veliko pomagal: »Pri otrocih
pa je pri vzgoji veliko pomagal. Svoja stališča sva vedno uskladila in otrokom je bil nesporna
avtoriteta.« Moţ je sodeloval tudi pri pomoči otrokom v šoli, čeprav, kot pravi gospa: »Pri
šolskih obveznostih prav veliko pomoči ni bilo potrebno. Semester ali dva v prvem razredu
osnovne šole, to sem prevzela jaz. Potem še nekaj časa pri prehodu v višje razrede, tu je moţ
pomagal pri matematiki in včasih pri latinščini, jaz pri drugih predmetih.«
Ko jo vprašam, če je kakšno področje, kjer si ţeli, da bi moţ bolj pomagal, to odločno
zanika: »Bi izpostavili kakšno področje, kjer bi si želeli, da bi mož bolj sodeloval?«
»Ne.«

3. KATEGORIJA: Spreminjanje
Gospejina starša sta imela lastno podjetje in v njem oba delala: »Moji starši so imeli
podjetje in mama je očetu pri poslu tudi pomagala. Pred in med vojno sta imela v pisarni tri
zaposlene, po vojni je mama sama vodila knjigovodstvo.« Njen oče zaradi starosti ni odšel v
vojsko, prav tako se ne spolni nobene ţenske, ki bi med vojno ostala sama: »Oče ni bil v
vojski, ker je bil star ţe čez 40 let.«
»Vaš oče ni odšel v vojsko, kako so se pa druge ženske spoprijemale z vojno, ki so ostale
same?«
»Ne v sorodstvu in ne v soseščini se ne spominjam nobene.«
Starša sta imela delo razdeljeno, pri gospodinjskem delu pa je imela njena mama pomoč:
»Mama je vodila gospodinjstvo, vendar smo imeli za gospodinjsko delo tudi gospodinjsko
pomočnico, ki pa smo ji morali otroci (dve dekleti) tudi pomagati. Mama je vsa dekleta, ki so
bila pri nas v sluţbi, naučila dobro kuhati in vse druge gospodinjske spretnosti. Oče se je
brigal za vrt, bil je spreten sadjar.« Na moje vprašanje: »Kdo se je bolj ukvarjal z otroki in
pomagal pri šolskih obveznostih?« gospa odgovori, da je bila to »Hvala bogu mama.« Njena
mama je skrbela tudi za finance, a gospa pravi, da sta bila starša »…v denarnih vprašanjih (
kot tudi v vsem drugem) zgledno usklajena.«
Spregovorili sva tudi o spreminjanju druţinskega ţivljenja. Gospa pravi, da je večja razlika
med ţivljenjem njene generacije in generacije njenih otrok, kot med njenim ţivljenjem in
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ţivljenjem njenih staršev: »Več kot med mojo generacijo in generacijo mojih staršev se je
spremenilo med mojo generacijo in generacijo mojih otrok, vsaj kar se druţinskega ţivljenja
tiče. V generaciji mojih staršev je delala le malokatera ţenska (seveda v meščanskem, ne
kmečkem okolju, ampak v kmečkem okolju je delo tako ali tako razumno razdeljeno). V moji
generaciji so šle vse ţenske v sluţbo, postale samostojnejše, kar je bil naporen premik za
moške glave. Pravzaprav je bila to edina teţava, za novo situacijo je bilo nekako poskrbljeno.
Delovni čas (vsi so delali od sedmih do treh) je sovpadal z varstvom v šolah in vrtcih in
druţinsko ţivljenje se je dalo organizirati. To je danes odločno teţe. Delovni čas je različen,
predvsem pa zelo dolg, varstvene ustanove pa so ostale togo v istem času. Za današnje mlade
starše je kar teţka naloga, da najdejo sebi ustrezen druţinski model.«
4. KATEGORIJA: Razmišljanje
Nekaj časa je bila gospa Polonca finančno odvisna od moţa, a sama temu ne reče tako.
Njeno mnenje je, da je denar, ki pride v druţino, od vseh: »Ste bili kdaj denarno odvisni od
moža? Kako ste se pri tem počutili?«
»V prvih letih zakona me je nekoč znanka povabila na kavo in jo tudi plačala, ker »vi
nimate svojega denarja«. To se mi je zdelo zelo smešno. Denar, ki pride v druţino, pa naj ga
zasluţi moţ, ţena ali pa oba, je pač druţinski in ga po dogovoru tudi porabiš. Če ga je več, si
lahko privoščiš več, če ga je pa manj, pač določiš prioritete. Pri nas smo se nekoč odločili, da
smo raje kupili jazbečarja kot zimske gume.«
Dogovor o delitvi dela se ji zdi stvar vsake druţine posebej, kako se člani med seboj
dogovorijo: »Kako si delo v druţini razdeliš, je pa stvar vsakega para posebej.« To, da moški
ostane doma in skrbi za gospodinjstvo, ţenska pa gre v sluţbo, je po njenem tudi potrebno
gledati iz stališča vsakega para posebej: »To je odvisno od značaja, predvsem pa od moţnosti,
ki jih ima eden ali drugi. Meni so všeč ljudje, ki so zagnani za svoj poklic, pa naj bo moški ali
ţenska, saj je poklic del osebnosti. Če gospodinjstvo ni beg moškega pred nesposobnostjo, da
uspe, in če je ţenski tak moški všeč, je v redu… Za ţenske pa velja isto. Če so doma, ker jih v
nekem obdobju druţina bolj potrebuje, je v redu, če ostanejo intelektualno radovedne.« Pravi,
da je mesto ţenske tam, kjer je ţenska zadovoljna in ne izključno ob otrocih: »Ţenska naj bo
tam, kjer je zadovoljna. Otroci potrebujejo zadovoljno mamo in očeta, ki ima njihovo mamo
rad. Vse drugo pa so tehnične rešitve.«
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5. KATEGORIJA: Usklajevanje
Z usklajevanjem dela in druţine ni imela teţav. Pravi, da je potrebno le vzpostaviti
prioritete: »Obremenjenosti nisem čutila, znala sem postaviti prioritete. Odpovedati pa sem se
morala večernim izhodom, se pravi gledališču in koncertom in to sem nekaj časa pogrešala.«
Ko se je zaposlila za polni delovni čas, je najela gospo, ki ji je prihajala pomagat enkrat
tedensko, da je laţje usklajevala druţino in sluţbo: »Ko sem se kasneje zaposlila za polni
delovni čas, mi je enkrat na teden pomagala najeta gospa. Tako je še sedaj, ko sem stara.«

ODNOSNO KODIRANJE

DELITEV DELA

GOSPA

SPREMINJANJE
USKLAJEVANJE

RAZMIŠLJANJE

UTEMELJENA TEORIJA TIPA B
Polonca je 74 letna upokojenka. Ţivi v Ljubljani. Je visoko izobraţena in ima dokončano
fakulteto. Tudi kasneje v ţivljenju se je izobraţevala in svoje znanje neprestano dopolnjevala.
Zraven svoje redne sluţbe se je ukvarjala še s pisanjem knjig za otroke in prevajanjem.
Ko se je poročila in imela prvega otroka, šole še ni imela dokončane. Ob varstvu otroka je
diplomirala, po diplomi pa je imela še enega otroka. Ko je bil tudi drugi otrok star 3 leta, se je
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zaposlila za polovični delovni čas, kasneje pa za polni delovni čas. Černigoj Sadarjeva (2000)
pravi, da je moški hranilec druţine, ţenske pa je tista, ki ostane doma in skrbi za otroke.
Ravno tako je bilo v primeru gospe Polonce, saj je ona ostala doma, moţ pa je bil v sluţbi. A
gospa pravi, da moţu ni nikoli zavidala njegovega dela izven doma: »Kaj takega mi še na
misel ni prišlo. Kljub temu da nisem hodila v sluţbo, sem imela veliko meni všečnih stikov in
sem skušala v svoji stroki ostati na tekočem. To se mi je kar posrečilo, saj sem imela več časa
za izobraţevanje in da sem stvari domislila.« S tem, ko je moški hranilec druţine, je ţenska
od njega finančno odvisna (Černigoj Sadarjeva, 2000). Tudi v tem Polonca ni videla nobenega
problema: »»V prvih letih zakona me je nekoč znanka povabila na kavo in jo tudi plačala, ker
»vi nimate svojega denarja«. To se mi je zdelo zelo smešno. Denar, ki pride v druţino, pa naj
ga zasluţi moţ, ţena ali pa oba, je pač druţinski in ga po dogovoru tudi porabiš. Če ga je več,
si lahko privoščiš več, če ga je pa manj, pač določiš prioritete. Pri nas smo se nekoč odločili,
da smo raje kupili jazbečarja kot zimske gume.«
Tako kot pri denarju je potrebno postaviti prioritete tudi pri drugih stvareh. Polonca pravi,
da pri usklajevanju dela in druţine ni nikoli imela teţav. Postavila si je prioritete in ni čutila
nobene obremenjenosti. Pri delu z otroki in v gospodinjstvu ji je pomagal tudi moţ, s katerim
dela nista imela strogo ločenega. Gospa pravi, da je moţ »pomagal kjerkoli in kadarkoli je bil
doma in je bilo potrebno«. Pomagal je tudi pri vzgoji otrok, odnašal smeti in kuhal nedeljska
kosila. Pomoč pri delu za šolo sta otrokom nudila skupaj, vsak na nekem področju učenja.
Gospa je skrbela za gospodinjstvo, otroke in finance. Po raziskavah je ravno skrb za finance
tisto področje, ki je med partnerjema najbolj enakovredno razdeljeno (Černič Istenič, 1995 v
Kozmik, 1998). Gospa pravi, da ni nobenega področja, kjer bi si ţelela več moţeve pomoči.
Pri gospodinjskem delu ji je pomagala tudi gospa, ki je prihajala enkrat tedensko: »Ko sem se
kasneje zaposlila za polni delovni čas, mi je enkrat na teden pomagala najeta gospa. Tako je
še sedaj, ko sem stara.«
Od časa ţivljenja njenih staršev pa do danes se je v razdeljevanju dela marsikaj
spremenilo. Polonca pravi, da še večjo razliko, kot med njeno generacijo in generacijo njenih
staršev vidi med njeno generacijo in generacijo njenih otrok. »Več kot med mojo generacijo in
generacijo mojih staršev se je spremenilo med mojo generacijo in generacijo mojih otrok,
vsaj kar se druţinskega ţivljenja tiče. V generaciji mojih staršev je delala le malokatera
ţenska (seveda v meščanskem, ne kmečkem okolju, ampak v kmečkem okolju je delo tako ali
tako razumno razdeljeno).« Njena starša sta imela podjetje in njena mama je bila ena izmed
ţensk, ki je imela sluţbo, saj je očetu pri poslu pomagala. Po vojni je vodila knjigovodstvo.
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Njena mama je vodila tudi domače gospodinjstvo: »Mama je vodila gospodinjstvo, vendar
smo imeli za gospodinjsko delo tudi gospodinjsko pomočnico, ki pa smo ji morali otroci (dve
dekleti) tudi pomagati. Mama je vsa dekleta, ki so bila pri nas v sluţbi, naučila dobro kuhati
in vse druge gospodinjske spretnosti.« Oče je poleg podjetja skrbel še za vrt. Pri delu za šolo
je otrokom pomagala mama. Prav tako je mama skrbela za finance. Vendar sta bila starša »…v
denarnih vprašanjih ( kot tudi v vsem drugem) zgledno usklajena.«
Hrţenjak (2007) in Kanjuo-Mrčela (2007) govorita o dolgih in napornih delovnikih, s
katerimi se morajo spopadati današnje druţine. Usklajevanje dela in druţine je tako postalo
pravi izziv (Švab, 2006). O tem spregovori tudi Polonca, ki pravi, da je bilo usklajevanje dela
in druţine za njeno generacijo laţje, kot za sedanjo generacijo: »V moji generaciji so šle vse
ţenske v sluţbo, postale samostojnejše…za novo situacijo je bilo nekako poskrbljeno. Delovni
čas (vsi so delali od sedmih do treh) je sovpadal z varstvom v šolah in vrtcih in druţinsko
ţivljenje se je dalo organizirati. To je danes odločno teţe. Delovni čas je različen, predvsem
pa zelo dolg, varstvene ustanove pa so ostale togo v istem času. Za današnje mlade starše je
kar teţka naloga, da najdejo sebi ustrezen druţinski model.«
V današnjem času prihaja do nove razdelitve vlog. Moški lahko koristijo porodniški dopust
namesto ţene in ţene odidejo v sluţbo. Polonca meni, da je taka razdelitev odvisna od
»…značaja, predvsem pa od moţnosti, ki jih ima eden ali drugi. Meni so všeč ljudje, ki so
zagnani za svoj poklic, pa naj bo moški ali ţenska, saj je poklic del osebnosti. Če
gospodinjstvo ni beg moškega pred nesposobnostjo, da uspe, in če je ţenski tak moški všeč, je
v redu… Za ţenske pa velja isto. Če so doma, ker jih v nekem obdobju druţina bolj potrebuje,
je v redu, če ostanejo intelektualno radovedne.« Meni tudi, da mesto ţenske ni nujno doma,
ob otrocih, ampak tam, kjer je ţenska zadovoljna. Otroci namreč potrebujejo »…zadovoljno
mamo in očeta, ki ima njihovo mamo rad. Vse drugo pa so tehnične rešitve.«

ANALIZA VSEBINA INTERVJUJA Z GOSPO NEŢO
Podatki o intervjuvanki:
Ime: Neţa
Starost: 27 let
Izobrazba: diplomirana medicinska sestra
Poklic: zdravstveni tehnik, trenutno je na porodniškem dopustu
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Kategorije:


Gospa



Delitev dela



Spreminjanje



Razmišljanje



Usklajevanje druţine in kariere

1. Gospa
Kode 2. reda

Kode 1. reda

O sebi

Gospa je stara 27 let.
Prihaja iz podeţelja.
Ima dva majhna otroka.
S partnerjem sta najprej ţivela v Ljubljani.
Med nosečnostjo se preselita.

Izobrazba

Študirala je zdravstveno nego.

Zaposlitev

Zaposlena je kot zdravstveni tehnik.
Trenutno je na porodniški.
Po rojstvu otrok se vrne v sluţbo.
Vrne se zaradi boljšega finančnega poloţaja
druţine.
Gospa je razmišljala, da se po porodu nebi vrnila
nazaj v sluţbo.
Vrniti se je mogla zaradi finančnega poloţaja
druţine.
Nima slabe vesti zaradi vrnitve v sluţbo.

2. Delitev dela
Kategorija 2. reda

Kategorije 1. reda

Delitev dela

Delo je razdeljeno tradicionalno.
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Po odhodu v sluţbo se glede delitve dela ni veliko
spremenilo.

Gospa opravlja gospodinjska dela.

Skrb za gospodinjstvo

Gospodinjska opravila si deli z mamo.
Gospodinjska dela si delita z mamo.
Partner načrtuje in gradi druţinsko hišo.

Gradnja hiše

Partner skrbi za gradnjo hiše.
Partner se posveti otrokom predvsem pri večerni

Skrb za otroke

negi, previjanju in igri.
Za hranjenje in druge aktivnosti poskrbi gospa.
Ko odide v sluţbo ji hčerko pazi mami.
Partner priskoči na pomoč pri varstvu otrok.
Hčerko sta pazili z mamo.
Otroke ji popazi tudi mami.
Ko bodo v svoji hiši, bo za otroke skrbel tudi
partner.
Zvečer jim prebere pravljico in jih da spat.

Meni,

O partnerju

da

bi

partner

lahko

pomagal

pri

gospodinjskih opravilih.
Partner se ne zaveda, koliko dela postori gospa v
hiši.
Ne opazi, da so otroci vedno urejeni.
Partner ne ceni dovolj njenega dela.

Skrb za finance

Za finance skrbi partner.

Skrb za vrt

Za vrt skrbi gospejina mami.

O mami

Mama skrbi za obnemoglo staro mamo.

71

3. Spreminjanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Delitev dela danes

Danes se moški precej več ukvarjajo s svojimi
otroki.
Oče se ni igral z otroki.

O očetu

Oče je delal na kmetiji, v hlevu in v gozdu.

Mama je gospodinjila in skrbela za vrt.

O mami

Mama je skrbela za otroke.

O starih starših

Dopoldne sta jih pazila mama in ata.
Stara starša tega nista dovolila.
Zdelo se jima je poniţujoče, da nebi zmogla paziti
otrok.
Vsi ostali so to počeli.
Niso hodili v vrtec.

Otroci

Mlajšo sestro so ţeleli dati v vrtec.

4. Razmišljanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Mnenje o delitvi dela

Ne zdi se ji dobro, da bi partner ostal na
porodniškem dopustu.
Otrok rabi predvsem mamo.
Oče sodeluje, ko ima čas.
Najprimernejša za vzgojo otrok je tradicionalna
druţina.
Ţena skrbi za otroke in gospodinjstvo.
Moţ hodi v sluţbo.
Mesto ţenske je doma ob otrocih.

5. Usklajevanje dela in druţine
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

O sluţbi

S sluţbi ji ni potrebno delati za vikende in ponoči.

72

Pomoč pri usklajevanju dela in druţine

V veliko pomoč pri usklajevanju ji je mami.

Vrtec

Starejša hči gre s tremi leti v vrtec.
Zdelo se ji je nesmiselno, da bi dala otroka v vrtec.
Otrok mora v vrtec, da se socializira.
Tudi druga hči gre s tremi leti v vrtec.
Nikoli ni imela najete pomoči.

Najeta pomoč

Najete pomoči ni potrebovala.
Najeta pomoč se ji ne zdi dobra rešitev.
Ţenska se lahko znajde brez najete pomoči.

Odpovedovanje

Najbolj pogreša čas z otroki.

O partnerju

Za partnerja se je tudi veliko spremenilo.
Partner ima manj časa zase in za njo.

1. KATEGORIJA: Gospa
Gospa Neţa prihaja iz majhne vasice na podeţelju. Pred tem sta s partnerjem nekaj časa
ţivela v Ljubljani, med nosečnostjo pa sta se preselila k njenim staršem. Ima dve punčki, stari
10 mesecev in 2 leti in pol. O svoji zaposlitvi pove: »Študirala sem zdravstveno nego na
zdravstveni fakulteti. Z delom sem začela kot pripravnica v UKC, kjer sem v okviru
pripravništva delala na več oddelkih. Zaposlena sem kot zdravstveni tehnik v UKC Ljubljana
na abdominalni kirurgiji. Trenutno sem pa na porodniški.« Po rojstvu prvega otroka se je
vrnila v sluţbo. »Po rojstvu otroka sem se vrnila na delovno mesto, predvsem zaradi
finančnega poloţaja druţine, ki bi bil v primeru, da bi ostala doma, slabši.
Razmišljala pa je tudi o tem, da se v sluţbo nebi vrnila: »O tem sem veliko razmišljala,
vendar druge moţnosti zaradi finančnega poloţaja druţine ni bilo. Brez moje plače nebi
mogli zgraditi hiše.« Zaradi vrnitve v sluţbo pa slabe vesti nima.
2. KATEGORIJA: Delitev dela
S partnerjem sta imela delo razdeljeno tradicionalno, dokler sta ţivela v Ljubljani: »Delo je
bilo razdeljeno povsem tradicionalno. To pomeni, da sem gospodinjska dela opravljala jaz,
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partner pa se je ukvarjal predvsem z načrtovanjem in gradnjo druţinske hiše.« Ko sta se
preselila k staršem, so se stvari malo spremenile: »Takrat so se stvari zame malo spremenile,
saj sva z mami v skupnem gospodinjstvu in si gospodinjska dela deliva.«
O skrbi za otroke gospa pove: »Po prihodu otrok se je partner posvetil tudi otrokom.
Predvsem pri večerni negi in previjanju čez dan ter igri. Hranjenje in druge aktivnosti čez
dan pa so v moji domeni.« »…(partner, o.a.) zvečer samo še prebere pravljico in jih da
(otroke, o.a.) spat. Pri varovanju otrok pa ji pomaga tudi mami: »…imam še mami v bliţini, da
mi kdaj popazi otroke…«. Njena mama namreč ne hodi v sluţbo, saj je ostala doma, in skrbi
za obnemoglo staro mamo. Zaveda se, da se bodo stvari spremenile, ko se bosta s partnerjem
preselila v svojo hišo, ampak je ne skrbi, kako bo vse postorila: »…ampak vem da ne bo
problema in bo on (partner, o.a.) poskrbel za otroke, če bo treba.«
Za finance skrbi parter: »Za finance ţe od vedno skrbi partner. Je zelo natančen glede tega
in tudi zapisuje vse stroške. Sploh odkar delamo hišo, je zelo natančen.«
Skrbi glede vrta nima, saj ga imata z mami skupaj in zanj skrbi predvsem mami: »Za vrt pa
pri nas skrbi predvsem mami. Tudi, ko bomo na svoje, bova imeli vrt z mami skupaj.«
Med intervjujem gospa izpostavi, da si ţeli, da bi ji partner bolj pomagal in bolj cenil njeno
delo: »Včasih bi bila hvaleţna če bi se lotil kakšnega gospodinjskega opravila (pomivanje
posode, likanje in pranje perila ipd.). Opaţam, da se ne zaveda, koliko dela postorim jaz v
hiši in koliko dela je z otrokoma. On dela na novi hiši in ne opazi, da ima vedno site in
urejene otroke, ki jim zvečer samo še prebere pravljico in jih da spat. Včasih bi bilo fino, da
bi pokazal, da ceni moje delo, ter da se zaveda vsega, kar jaz naredim.«

3. KATEGORIJA: Spreminjanje
Gospa spregovori tudi o delitvi dela pri svojih starših: »Jaz se ne spolnim, da bi se ati kaj
veliko igral z nami. On je delal zunaj, saj imamo kmetijo. Hodil je v hlev in v gozd, mami pa
je gospodinjila in skrbela za vrt. Za nas je po sluţbi skrbela mami…« Izpostavi,da se moški
danes precej več ukvarjajo z otroki, kot se je oče z njimi: »Moški se veliko več ukvarjajo s
svojimi otroki kot so se včasih naši starši ukvarjali z nami.«
V vrtec kot otroci niso hodili, saj sta jih pazila stara starša. »…smo se pazili pri stari mami
in atu, nismo hodili v vrtec.« Ko sta starša ţelela dati sestro v vrtec, sta stara starša temu
nasprotovala: »Mami je enkrat govorila, da je bila mlajša sestra zelo ţivahna in sta se mama
in ata neprestano pritoţevalo čez njo, zato sta jo hotela dati v vrtec. Ampak tega pa tudi nista

74

dovolila in sta mami na vse načine prepričevala, da je sestra ostala doma. Zdelo se jima je
poniţujoče, da nebi zmogla pazit otrok, če sta bila doma, in če so vsi ostali to počeli.«
4. KATEGORIJA: Razmišljanje
Gospejino mnenje o delitvi dela je precej tradicionalno: »tradicionalna druţina, kjer ţena
skrbi za gospodinjstvo in otroke, moţ pa je v sluţbi, je najprimernejša za vzgojo in razvoj
otrok ter samopodobo moţa.« Na vprašanje, če sta s partnerjem kaj govorila o tem, da bi moţ
skrbel za otroke in ostal na porodniški odgovori: »Ta rešitev ni nikoli prišla v poštev, ker
menim, da otrok potrebuje predvsem mamo, da večino časa skrbi zanj. Oče pa pri tem seveda
sodeluje, ko ima čas.« Če finančni poloţaj dopušča, je po njenem mnenju mesto ţenske doma,
ob otrocih.
5. KATEGORIJA: Usklajevanje dela in druţine
V veliko pomoč pri usklajevanju kariere in druţine je gospe njena mami: »V veliko pomoč
pa mi je bila tudi mami.« Ker ima mamo doma, ji ni bilo potrebno dati otroka v vrtec: »Prej
se mi je zdelo nesmiselno, saj sem bila jaz veliko doma, pa še mami jo je lahko pazila.« O
vrtcu gospa pove, da »starejša hči gre letos v vrtec, ko bo dopolnila 3 leta… Zdaj se mi pa zdi
skoraj nujno, zaradi socializacije. Tudi mlajša bo šla v vrtec, ko bi stara 3 leta.«
Ugodnosti ima tudi v sluţbi, kar ji olajša delo: »Ker sem imela vse skozi dela male otroke
mi ni bilo potrebno delati ponoči in čez vikende. Zato druţina ni preveč trpela.« Pove pa tudi,
da do sedaj teţav z usklajevanjem ni imela, saj ni veliko hodila v sluţbo: »Res pa je, da nisem
bila še veliko v sluţbi, odkar imam otroke, saj sem bila skoraj celo nosečnost za drugo hčerko
na bolniški. Tako da sem bila v sluţbi samo 5 mesecev.«
Zaradi sluţbe je potrebno tudi odrekanje nekaterim stvarem. Gospa pravi, da najbolj
pogreša čas z otroki: »Najbolj sem pogrešala čas, ki bi ga drugače lahko preţivela z otroki.
Pa sem ga mogla posvetiti gospodinjskim opravilom ali preţiveti v sluţbi.« Po rojstvu otrok
so se stvari spremenile tudi za partnerja:
»Mislite, da se je za partnerja ravno toliko spremenilo po rojstvu otrok, kot za vas?«
»Vsekakor je bila to tudi zanj velika sprememba. Oba imava manj časa zase in drug za
drugega.«
Kljub vsemu pa si nebi privoščila najete pomoči:
»Ste imeli kdaj najeto pomoč?«
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»Ne, nikoli. Niti je nisem potrebovala, pa tudi ne zdi se mi to v redu. Se mi zdi, da se
ţenska lahko tako organizira, da postori kar je potrebno in se kako drugače znajde.«

ODNOSNO KODIRANJE

DELITEV DELA

GOSPA

SPREMINJANJE
USKLAJEVANJE

RAZMIŠLJANJE

UNIVERZALNA ZGODBA TIPA C
Neţa je 27- letna gospa z univerzitetno izobrazbo. Ţivi v zelo majhni vasi na podeţelju, v
isti hiši kot njeni starši. S starši je v istem gospodinjstvu. S partnerjem zraven te hiše gradita
svojo hišo. Preden je zanosila sta s partnerjem ţivela v podnajemniškem stanovanju v
Ljubljani, nekaj mesecev pred porodom pa se je preselila k staršem. Danes ima dve hčerki,
stari 10 mesecev in dve leti in pol.
O delitvi dela v druţini gospa razmišlja zelo tradicionalno: »…tradicionalna druţina, kjer
ţena skrbi za gospodinjstvo in otroke, moţ pa je v sluţbi, je najprimernejša za vzgojo in
razvoj otrok ter samopodobo moţa.« Tega načela se je drţala tudi pri razdelitvi dela v svojem
gospodinjstvu, ko sta bila s partnerjem še sama in sta ţivela v podnajemniškem stanovanju:
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»Delo je bilo razdeljeno povsem tradicionalno. To pomeni, da sem gospodinjska dela
opravljala jaz, partner pa se je ukvarjal predvsem z načrtovanjem in gradnjo druţinske hiše.«
Po rojstvu otrok so se razmere malo spremenile, saj se je partner bolj vključeval v delo z
otroki, kot se je prej v delo v gospodinjstvu: »Po prihodu otrok se je partner posvetil tudi
otrokom. Predvsem pri večerni negi in previjanju čez dan ter igri. Hranjenje in druge
aktivnosti čez dan pa so v moji domeni.« O tem govorijo tudi Rener, Švab, Ţakelj, Humer
(2006 v Švab, 2006) in Černigoj Sadarjeva (2000), ki pravijo, da se moški pogosteje kot v
gospodinjska opravila vključujejo v delo z otroki. Za takšno razdelitev dela je 'kriva' tudi
gospa, saj takšen način zagovarja. Misel na to, da bi moţ ostal na porodniški, se ji zdi
nesmiselna: »Ta rešitev ni nikoli prišla v poštev, ker menim, da otrok potrebuje predvsem
mamo, da večino časa skrbi zanj. Oče pa pri tem seveda sodeluje, ko ima čas.« Gospa meni,
da je »mesto ţenske predvsem doma ob otrocih, če finančni poloţaj druţine to dopušča.«
Vseeno si ţeli, da bi partner bolj cenil njeno delo in kdaj pomagal pri kakšnih opravilih v
gospodinjstvu: »Včasih bi bila hvaleţna če bi se (partner, o.a.) lotil kakšnega gospodinjskega
opravila (pomivanje posode, likanje in pranje perila ipd.). Opaţam, da se ne zaveda, koliko
dela postorim jaz v hiši in koliko dela je z otrokoma. On dela na novi hiši in ne opazi, da ima
vedno site in urejene otroke, ki jim zvečer samo še prebere pravljico in jih da spat. Včasih bi
bilo fino, da bi pokazal, da ceni moje delo, ter da se zaveda vsega, kar jaz naredim.«
Pri gospe Neţi je bila pomemben dejavnik delitve dela njena mama. Mama je namreč
doma, ker skrbi za onemoglo staro mamo in je zaradi tega pustila sluţbo. To se sklada s
trditvijo Delhyjeve in Leonardove (v Haralambos, Holborn, 1999), ki pravita, da so ţenske
tiste, ki ostanejo doma, da skrbijo za ostarele in onemogle, če je to le mogoče. Pri tej druţini
je to bilo mogoče, zato je mama danes v veliko pomoč gospe Neţi. Z mamo imata skupno
gospodinjstvo in si delita gospodinjska opravila, pomaga ji tudi pri varstvu otrok. Mama skrbi
za vrt, tako bo ostalo tudi po selitvi v novo hišo. Zaradi mamine prisotnosti bodo otroci odšli
v vrtec šele s tretjim letom: »Starejša hči gre letos v vrtec, ko bo dopolnila 3 leta. Prej se mi
je zdelo nesmiselno, saj sem bila jaz veliko doma, pa še mami jo je lahko pazila. Zdaj se mi pa
zdi skoraj nujno, zaradi socializacije. Tudi mlajša bo šla v vrtec, ko bi stara 3 leta.«
Švabova (2001) pravi, da se ţenske z vstopom na trg delovne sile srečujejo z dvojno
obremenjenostjo in teţavami pri usklajevanju dela in druţine. S tem gospa do sedaj ni imela
teţav. Tudi v sluţbi ima prednosti zaradi otrok: »Ker sem imela vse skozi dela male otroke mi
ni bilo potrebno delati ponoči in čez vikende. Zato druţina ni preveč trpela.« Zaveda pa se, da
se bo s to teţavo verjetno srečavala kasneje, saj do sedaj še ni bila veliko v sluţbi: »Res pa je,
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da nisem bila še veliko v sluţbi, odkar imam otroke, saj sem bila skoraj celo nosečnost za
drugo hčerko na bolniški. Tako da sem bila v sluţbi samo 5 mesecev.« V tem času, ko je
hodila v sluţbo, se je bilo potrebno odreči nekaterim stvarem: »»Najbolj sem pogrešala čas,
ki bi ga drugače lahko preţivela z otroki. Pa sem ga mogla posvetiti gospodinjskim opravilom
ali preţiveti v sluţbi.« Pravi pa, da si kljub odpovedovanju ne bi nikoli privoščila najete
pomoči: »»Ne, nikoli. Niti je nisem potrebovala, pa tudi ne zdi se mi to v redu. Se mi zdi, da
se ţenska lahko tako organizira, da postori kar je potrebno in se kako drugače znajde.«
Spregovorili sva tudi o delitvi dela pri njenih starših. Starša sta imela delo ravno tako
ločeno, kot ga ima ona s svojim partnerjem: »On (oče, o.a.) je delal zunaj, saj imamo kmetijo.
Hodil je v hlev in v gozd, mami pa je gospodinjila in skrbela za vrt.« Največja sprememba od
včasih do danes, se ji zdi v odnosu moških do otrok: »Moški se veliko več ukvarjajo s svojimi
otroki kot so se včasih naši starši ukvarjali z nami. Jaz se ne spolnim, da bi se ati kaj veliko
igral z nami.« Ravno tako kot njej pomaga mami, je njeni mami otroke pazila stara mama in
otroci niso hodili v vrtec: »Za nas je po sluţbi skrbela mami, drugače pa smo se pazili pri
stari mami in atu, nismo hodili v vrtec. Mami je enkrat govorila, da je bila mlajša sestra zelo
ţivahna in sta se mama in ata neprestano pritoţevalo čez njo, zato sta jo hotela dati v vrtec.
Ampak tega pa tudi nista dovolila in sta mami na vse načine prepričevala, da je sestra ostala
doma. Zdelo se jima je poniţujoče, da nebi zmogla pazit otrok, če sta bila doma, in če so vsi
ostali to počeli.«

ANALIZA VSEBINA INTERVJUJA Z GOSPO SARMITE
Podatki o intervjuvanki:
Ime: Sarmite
Starost: 37 let
Izobrazba: medicinska fakulteta
Poklic: psihoterapevt

Kategorije:


Gospa



Delitev dela



Spreminjanje
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Razmišljanje



Usklajevanje druţine in kariere

1. Gospa
Kode 2. reda

Kode 1. reda

O sebi

Gospa je zaposlena gospodinja in mati.
Stara je 37 let.
Prihaja iz Latvije, ţivi v Ljubljani.
Ima dva otroka.
Ko sta se poročila, je bila ţe noseča.
Po poroki je prišla ţivet v Slovenijo.
Učila se je jezika in spoznavala Ljubljano.
Kmalu je imela drugega otroka.

Po poklicu je psihoterapevt.

Zaposlitev

Dela kot psihoterapevtka.
Ima svojo ambulanto.
Najprej zaposlena pri moţu.
Popoldan je v sluţbi.
Po končani porodniški je začela delati z nekaj
pacienti.
Pri pridobivanju pacientov ji je pomagal moţ.
Dela tudi med porodniško, nekaj ur na teden.
Po koncu druge porodniške začne delati z več
pacienti.
Z moţem izmenjaje delata v njegovi ordinaciji.
Danes ima svojo ordinacijo.
Ţeli si kariere.
Med porodniškim dopustom je delala.
Se naprej izobraţuje.

Izobraţevanje

Dopoldne hodi v šolo.
Zdi se ji, da potrebuje višjo izobrazbo.
Moţ je v tujini zaključeval študij.

O moţu

Moţeva ambulanta je ravno dobro zaţivela, ko se
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je rodil sin.
Sin hodi v šolo.

O otrocih

2. Delitev dela
Kategorija 2. reda

Kategorije 1. reda

Skrb za gospodinjstvo

Za gospodinjstvo je skrbel moţ.
Kuhala je gospa.
Za stanovanje skrbita oba.
Moţ ni gospodinjski tip.

O moţu

Ni bilo smiselno, da bi on ostal na porodniški.
Moţ je najel plačano pomoč.

Najeta pomoč

Imata najeto varuško za vsako popoldne.
Gospa, ki čisti, prihaja dvakrat tedensko.
Dela vse razen kuhanja.
Lahko si privoščita plačano varuško.
Gospa ostane na porodniški.

Skrb za otroke

Skrb za otroke je njena dolţnost.
Otroke pazi večinoma ona.
Za vikende se pribliţno enako ukvarjata z otroki.
Otroka postavi na prvo mesto.
Čim več časa ţeli preţiveti z otrokoma.
Za otroke skrbita oba.
Ţeli si, da bi bila več z otrokoma a nima slabe
vesti.
Skupni čas z otroki skuša preţiveti čim bolj
aktivno.

Skrb za vrt

Vrta nimajo.

Skrb za finance

Za finance skrbi moţ.
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Sprejemanje odločitev

Pomembne odločitve sprejemata skupaj.

Delitev dela

Po odhodu s sluţbo je glede delitve dela vse isto.

3. Spreminjanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Razlika

Največja razlika med včasih in danes so vrtci in
najeta pomoč.
Danes sta partnerja bolj enakovredna.
Moški pomagajo v gospodinjstvu in pri varstvu
otrok.
Danes imamo vrtce.
Včasih se ni spodobilo imeti najete pomoči.

Najeta pomoč – včasih

Včasih bi izgledalo čudno.
Mama ima danes pomoč pri gospodinjskih

Najeta pomoč – mama

opravilih.
Danes je to povsem sprejeto.
Oče je bil mornar.

O očetu

Več mesecev ga ni bilo doma.
Oče je bil tipični patriarh.
Oče ni pomagal pri hišnih opravilih.
Mami ni pomagal pri delu.

Mama je znala vse narediti sama.

O mami

Opravljala je tudi popravila po hiši.

4. Razmišljanje
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Mnenje o delitvi dela

Strinja se s tem, da moški ostane na porodniškem

81

dopustu.
Strinja se s tem, da moţ ostane doma in
gospodinji.
Ţenska se mora posvetiti tudi sebi.
Doma je lahko tudi samo moški.
Za zdrav razvoj otroka sta pomembna oče in mati.

Mnenje o skrbi za otroke

5. Usklajevanje dela in druţine
Kategorije 2. reda

Kategorije 1. reda

Usklajevanje kariere in druţine

Ko ji je potekla porodniška, je bila potrebno več
usklajevanja.
Za usklajevanje kariere in druţine je potrebno
veliko organizacije in odrekanja.
Za vse ni časa.
Če nebi hodila v šolo, bi bilo laţje.
Za laţje usklajevanje ima najeto pomoč.
Med šolskimi počitnicami je potrebno več
usklajevanja.
Pogrešala je babico ali teto v bliţini.

Pomoč babic

S pomočjo babice bi bilo laţje.
Brez vrtca bi teţko usklajevala vse obveznosti.

Vrtec

Vrtcev je premalo.
Brez vrtca bi se dogajanje druţine ohromilo.

Privatno varstvo

Dobro privatno varstvo je teţko najti.

Organizirane dejavnosti

Med šolskimi počitnicami so organizirane razne
dejavnosti.
Zaradi vseh obveznostih se je najteţje odpovedala

Odpovedovanje

spanju.
Za hobije ni časa.
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Za moţa po rojstvu otrok ni bilo toliko sprememb.

O moţu

Moţ se še naprej drţi svojega reda od prej.
Obdrţal je večino hobijev.
Ţeli si, da bi moţ bolj pomagal pri varstvu otrok.

1. KATEGORIJA: Gospa
Gospa Sarmite prihaja iz Latvije. V Ljubljano jo je pripeljala ljubezen, saj se je sem
preselila po poroki. Zase pravi da je »…delovna mati in ţena.« Stara je 37 let in ima dva
otroka, stara 4 in 6 let, se pravi, da starejši hodi ţe v šolo. Ima visoko univerzitetno izobrazbo
in se še naprej izobraţuje: »Moja izobrazba je visoka. Naredila sem medicinsko fakulteto, ter
se izobrazila za psihoterapevtko. Trenutno pa se v Trstu še naprej izobraţujem za
psihoanalitika.« Kariera ji veliko pomeni: »Ţelim si tudi kariere, zato je treba
pokombinirati.« Zaveda se, da bi nekatere stvari laţje počela, če nebi hodila v šolo: »Če nebi
hodila v šolo bi bilo precej laţje, ampak sem se odločila, da bom to naredila, ker se mi zdi, da
to rabim.«
Po poklicu je psihoterapevtka. Danes ima svojo ambulanto, včasih pa jo je delila z moţem:
»Delam kot psihoterapevtka in imam lastno ambulanto. Kar nekaj časa sem bila zaposlena
pri moţu, s katerim sva si delila prostore, v katerih sva delala, kar nama je oteţilo delo. Zato
sva se odločila, da grem jaz na svoje, saj je tako tudi zaradi pacientov laţje, pa še midva se
več vidiva.« V Sloveniji je začela delati po končanem porodniškem dopustu za prvega otroka,
ko se je naučila dobro govoriti slovensko: »Med prvo porodniško sem se učila jezika in sem
po končani porodniški začela počasi delat. Hitro sem pridobila nekaj pacientov, s pomočjo
moţa. Kmalu pa sem imela spet otroka. Tokrat sem delala tudi med porodniško, saj se
terapije ne sme prekiniti. Ampak sem delala malo, nekaj ur na teden. Po končani drugi
porodniški pa sem se vrnila v sluţbo s polno paro. Najprej v moţevi ordinaciji, on je delal
dopoldne, jaz pa popoldne, sedaj sem pa na svojem.«

2. KATEGORIJA: Delitev dela
V začetku gospa pove, da moţ ni gospodinjski tip: »V začetku je za gospodinjstvo skrbel
moţ, saj sem imela teţave v nosečnosti in sem mogla veliko leţat. Dolgo časa ni šlo tako, saj
moţ resnično ni gospodinjski tip človeka.« Pravi, da »…Moţ ne pospravlja in ne kuha.« A je
ravno moţ tisti, ki ţeli, da je stanovanje pospravljeno: » Ima zelo rad pospravljeno…« V
veliko pomoč jim je zato najeta pomočnica, ki je pričela prihajati med njeno prvo nosečnostjo.
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Po rojstvu drugega otroka pa: » je… gospa, ki je čistila, začela prihajati dvakrat tedensko in
sem jaz vsa ta dela dala njej, razen kuhanja.«
Tudi pri varstvu otrok jima veliko pomaga najeta pomoč: »Danes imava dva otroka pa
imava najeto pomoč. Ena punca nama vsako popoldne pazi male dva, saj je za moţa to
preveč, ne more po sluţbi še za otroke skrbet.« Po rojstvu prvega otroka je zanj skrbela
večinoma gospa, saj moţa ni bilo veliko doma: »Jaz sem bila na porodniški, zato je bila to
moja dolţnost. Moţ je bil veliko zdoma, saj je takrat zaključeval študij psihoanalize, ki je
potekal v tujini. Tako sem bila z otrokom večinoma jaz. Je bilo kar naporno, ker ga toliko ni
bilo.« Moţ ji je pomagal, kadar je bil doma: »Kadar je bil doma je pa tudi on kdaj pazil, da
sem se jaz malo spočila.« Na vprašaje, kako imata razdeljeno delo, odgovori, da: »Za otroke
… pa skrbiva skupaj.« Predvsem za vikende: »Za vikende smo pa skupaj in veliko hodimo
okoli. Takrat se oba pribliţno enako ukvarjava z njimi.«
Gospa otroka postavlja na prvo mesto: »Otroka postaviš na prvo mesto in se marsikaj
zanemari… jaz pa sem si ţelela ves čas posvetiti sinu in potem hčerki, saj sem vedela, da bom
kasneje veliko zdoma.« Čim več časa si ţeli preţiveti z njima: »Trudim se, da še vseeno veliko
časa preţivim z otrokoma, sploh vikende dobro izkoristimo… Kadar smo skupaj, se trudim ta
čas čim bolj aktivno in kvalitetno preţiveti. Se mi zdi, da je bolj pomembna kvaliteta kot
kvantiteta.« Vseeno pa nima slabe vesti zaradi svojega odhoda v sluţbo: »…slabe vesti nisem
imela, se pa zavedam, da bi lahko bila več časa z njima.«
Skrbi za vrt nimata, ker ga nimajo. Za finance pa skrbi moţ: »Finance je imel vedno bolj
pod komando moţ, je bolj za to. Seveda se skupaj odločava glede pomembnih odločitev a bolj
na tekočem je s tem on.«

3. KATEGOTRIJA: Spreminjanje
Gospa o svojem očetu pove, da je bil tipični patriarh: »Oče je bil zelo tipičen patriarh – ko
je prišel domov, je prevzem komadno nad vsem, prav veliko pa ni naredil in pripomogel k
laţjemu ţivljenju mame, da bi ji za tisti čas prevzel nekaj bremena. Le še več dela je imela z
njim.« Njen oče je po poklicu namreč mornar in je bil zelo malo doma: »…ker je bil oče
mornar in ga po več mesecev ni bilo doma…« Posledični je bila njena mama »mojster za vse«,
kot se gospa izrazi. »…tako da je bila mama mojster za vse. Tudi za vsa popravila po hiši, ki
naj bi jih moški tako obvladali…« Gospa izpostavi tudi odnos do najete pomoči, ki si je njena
mama takrat ni privoščila, četudi je bila sama: »Včasih se ni spodobilo, da bi najeli pomoč in
s tem priznali da ne zmorete. V tem se najbolje vidi razlika, da ima moja mami danes pomoč
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pri gospodinjskih delih, pa se to vsem zdi normalno. Tudi zato, ker je starejša. Če bi si jo
privoščila takrat, bi jo vsi čudno gledali.« Ta razlika v dojemanju najete pomoči in dostopnost
vrtcev, se ji zdita največji razliki od nekoč do danes, kot tudi večjo enakovrednost partnerjev:
»Danes se mi zdi, da sta partnerja v druţini bolj enakovredna. V hiši moški več naredijo in
priskočijo na pomoč tudi pri varstvu otrok. Pa vrtce imamo danes, ki jih včasih ni bilo.«
4. KATEGORIJA: Razmišljanje
Pogled na delitev dela je pri gospe Sarmite zelo sodoben, četudi njihova domača ureditev
ni taka. Na vprašanje »Se strinjate, da je mesto ženske doma ob otrocih«, odgovori:
»Pomembni sta obe vlogi, očetova in materina. Za zdrav razvoj otroka tudi morata biti
prisotna oba lika. Mati ne sem bit samo mati in skrbet samo za otroka, ter odrivati očetovo
vlogo na stran, mora skrbet tudi zase. Zato je mesto ţenske povsod, ob otrocih, kot tudi v
sluţbi in nekje, kjer se posveti izključno sebi. Ravno tako je lahko moški samo doma, če se
tako dogovorita.« Pri njih doma ni bilo izvedljivo, da bi moţ ostal na porodniškem dopustu, a
se ji zdi taka ureditev v določenih primerih dobra: »Moţeva ambulanta je ravno dobro
zaţivela, ko se je rodil sin, zato ni bilo smiselno, da bi jo ustavila. Saj sem jaz med porodniško
ravno tako hodila delat, samo sem imela malo pacientov. Taka rešitev se mi zdi dobra, če se
oba partnerja strinjata. Ne vidim razloga zakaj ne.« Prav tako se ji zdi sprejemljiv zakon, kjer
ţenska dela, moţ pa gospodinji: »Kaj si mislite o zakonu, kjer ženska dela, mož pa
gospodinji?«
»Kot na prejšnje vprašanje – čisto ok, če se oba strinjata. Moţ lahko ravno toliko naredi
po hiši, kot ţenska. Samo tak more bit, če je čisto negospodinjski tip, potem se to verjetno ne
da.«
5. KATEGORIJA: Usklajevanje dela in druţine
V njihovem domu ima usklajevanje dela in druţine pomembno mesto, saj sta oba z moţem
zelo zaposlena, v bliţini pa nimata nobenih babic in tet, ki bi jima lahko priskočile na pomoč.
To je postalo še bolj izrazito po končanju njenega porodniškega dopusta: »Prava organizacija
pa se je začela potem, ko je potekla moja porodniška. Takrat pa vsak dan posebej narediš
načrt, kako boš vse uredil. V takih primerih sem najbolj pogrešala kakšno babico ali teto v
bliţini, da bi lahko kdaj kdo vsaj skočil po otroke v vrtec, če ţe ne kakšno uro popazil.«
Zaveda se, da bi bilo brez njenega šolanja vse precej laţje, a si ţeli doseči svoje cilje:
»Potrebno je veliko organizacije in tudi kaj odrekanja. Za nekatere stvari pač ni časa. Če
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nebi hodila v šolo bi bilo precej laţje, ampak sem se odločila, da bom to naredila, ker se mi
zdi, da to rabim.«
Poseben izziv predstavljajo šolske počitnice: »Sin danes sicer hodi ţe v šolo, zato je med
počitnicami potrebno kar nekaj usklajevanja. Dobro, da imajo organizirane razne počitniške
dejavnosti. Takrat rabimo varstvo, saj midva ne moreva pacientov kar pustiti parkrat na leto.
Terapija mora potekati naprej, si ne moreva privoščiti počitnic, kadar bi ţelela.« V veliko
pomoč pri usklajevanju sluţbe in kariere ji je tudi vrtec…: »Ne vem kaj bi naredili brez vrtca.
Danes je to kar velik problem, saj je veliko otrok in premalo vrtcev. Nam bi ohromilo vse
dogajanje, če nebi bilo vrtca. Dobro privatno varstvo za vsak dan je pa teţko najti.«…in
najeta pomoč: »Za domača opravila imam ravno zato najeto pomoč, saj se vsega ne da.«
Zaradi kariere, šolanja in druţine se je mogla nekaterim stvarem tudi odpovedati: »Kaj ste
najbolj pogrešali zaradi vseh obveznosti? Čemu ste se najtežje odpovedali?«
»Spanje (smeh). Tudi kakšni hobiji ne pridejo v poštev zame, saj enostavno ni časa.
Resnično mi pa manjka spanja in se zavedam, da ga še dolgo bo.« Kljub njenemu
odpovedovanju se ji zdi, da se za moţa ni toliko spremenilo kot zanjo: »Mislite, da se je za
moža ravno toliko spremenilo po rojstvu otrok, kot za vas?«
»Če dobro pomislim in iskreno….bi rekla da ne. On se ni pustil toliko motiti, ima svoj red,
ki se ga drţi še naprej. Obdrţal je tudi večino svojih hobijev.« Gospa izrazi tudi ţeljo, da bi ji
moţ pri varstvu otrok bolj pomagal: »…da bi med tednom popoldne pazil otroke. Ampak ker
si lahko privoščiva varuško, ne vidim teţave v tem.«

ODNOSNO KODIRANJE

DELITEV DELA

GOSPA

SPREMINJANJE
USKLAJEVANJE
RAZMIŠLJANJE
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UNIVERZALNA ZGODBA TIPA Č
Gospa Sarmite prihaja iz Latvije. Stara je 37 let. V Ljubljano, kjer ţivi danes, jo je
pripeljala ljubezen. Z moţem imata dva otroka, stara 4 in 6 let. Je visoko izobraţena in se še
naprej izobraţuje: »Moja izobrazba je visoka. Naredila sem medicinsko fakulteto, ter se
izobrazila za psihoterapevtko. Trenutno pa se v Trstu še naprej izobraţujem za
psihoanalitika.« Poleg tega, da se izobraţuje, ima tudi lastno ambulanto. Včasih si jo je delila
z moţem, danes je na svojem: »Delam kot psihoterapevtka in imam lastno ambulanto. Kar
nekaj časa sem bila zaposlena pri moţu, s katerim sva si delila prostore, v katerih sva delala,
kar nama je oteţilo delo. Zato sva se odločila, da grem jaz na svoje, saj je tako tudi zaradi
pacientov laţje, pa še midva se več vidiva.« Izobrazbo si je pridobila v Latviji, in ko je prišla v
Slovenijo ni znala niti našega jezika, zato se ga je pred zaposlitvijo mogla naučiti: »Med prvo
porodniško sem se učila jezika in sem po končani porodniški začela počasi delat. Hitro sem
pridobila nekaj pacientov, s pomočjo moţa. Kmalu pa sem imela spet otroka. Tokrat sem
delala tudi med porodniško, saj se terapije ne sme prekiniti. Ampak sem delala malo, nekaj ur
na teden. Po končani drugi porodniški pa sem se vrnila v sluţbo s polno paro. Najprej v
moţevi ordinaciji, on je delal dopoldne, jaz pa popoldne, sedaj sem pa na svojem.« Kariera ji
velik pomeni. Zaveda se, da zaradi nje preţivi manj časa z otroki, predvsem zaradi
nadaljnjega izobraţevanja, a stoji za svojo odločitvijo, saj meni, da rabi izobrazbo
psihoanalitika.
Zaradi njene ţelje po karieri in visoki izobrazbi ima kar nekaj teţav z organizacijo
druţinskega ţivljenja. Tako pravi tudi Šadlova (2007), ki trdi, da imajo ţenske z višjo
izobrazbo več teţav pri usklajevanju dela in druţine. Upoštevati je potrebno tudi partnerjevo
fleksibilnosti in pripravljenost po pomoči v gospodinjstvu (Rener, Švab, Ţakelj, Humer, 2006
v Švab, 2006), ki je v danem primeru majhna: »V začetku je za gospodinjstvo skrbel moţ, saj
sem imela teţave v nosečnosti in sem mogla veliko leţat. Dolgo časa ni šlo tako, saj moţ
resnično ni gospodinjski tip človeka…Ima zelo rad pospravljeno…Moţ ne pospravlja in ne
kuha.« Teţave pri usklajevanju dela in druţine zato ţe dolgo časa rešuje z najeto pomočjo. Ţe
med njeno prvo nosečnostjo je moţ najel gospo, ki je hodila pomagat enkrat tedensko, da je
počistila in zlikala, po Sarmitinem odhodu v sluţbo pa je gospa začela prihajati dvakrat
tedensko. Opravlja vsa dela, le kuha še vedno gospa. Sarmite pravi, da je bilo precej laţje,
preden je odšla v sluţbo: »Prava organizacija pa se je začela potem, ko je potekla moja
porodniška. Takrat pa vsak dan posebej narediš načrt, kako boš vse uredil. V takih primerih
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sem najbolj pogrešala kakšno babico ali teto v bliţini, da bi lahko kdaj kdo vsaj skočil po
otroke v vrtec, če ţe ne kakšno uro popazil.«
Skrb za otroke je predvsem gospejina naloga, za vikende si delo z moţem delita: »Jaz sem
bila na porodniški, zato je bila to moja dolţnost. Moţ je bil veliko zdoma, saj je takrat
zaključeval študij psihoanalize, ki je potekal v tujini. Tako sem bila z otrokom večinoma jaz.
Je bilo kar naporno, ker ga toliko ni bilo. Jaz sem se še učila jezika in spoznavala Ljubljano,
tako da je bilo marsikdaj kar hudo domotoţje. Kadar je bil doma je pa tudi on kdaj pazil, da
sem se jaz malo spočila. Danes imava dva otroka pa imava najeto pomoč. Ena punca nama
vsako popoldne pazi male dva, saj je za moţa to preveč, ne more po sluţbi še za otroke skrbet.
Jaz sem v sluţbi, ker dopoldne hodim v šolo, popoldne pa delam v ambulanti. Za vikende smo
pa skupaj in veliko hodimo okoli. Takrat se oba pribliţno enako ukvarjava z njimi.« Skrb za
otroke je tudi edino področje, kjer si ţeli, da bi ji moţ malo bolj pomagal: »Edino to bi morda
lahko bilo drugače, da bi med tednom popoldne pazil otroke.« Pri skrbi za otroke ji je v veliko
pomoč vrtec. Gospa poudari, da ne ve, kako bi vse uredila brez vrtca. Ţeli si tudi, da bi imela
v bliţini kakšno babico ali teto, ki bi ji lahko kdaj priskočila na pomoč. Ţe zdaj, kot pravi, ji
zelo manjka spanja, za katerega ve, da ga še dolgo ne bo dovolj. Zaradi količine vseh
obveznosti se je mogla odpovedati tudi hobijem. Zdi se ji, da se za moţa ni toliko spremenilo
kot zanjo. Pravi, da se on ne pusti motiti, odpovedal se ni niti svojim hobijem. Zraven dostavi,
da se je ţe prej zavedala, da je njen moţ tak in ga je kot takega sprejela. Ker si lahko
privoščita vso dodatno pomoč, se ji to ne zdi tako velik problem. Ţeli si, da bi z otrokoma
lahko preţivela več časa: »Trudim se, da še vseeno veliko časa preţivim z otrokoma, sploh
vikende dobro izkoristimo… Kadar smo skupaj, se trudim ta čas čim bolj aktivno in kvalitetno
preţiveti. Se mi zdi, da je bolj pomembna kvaliteta kot kvantiteta.« Vseeno slabe vesti zaradi
svojega odhoda v sluţbo in v šolo nima: »…slabe vesti nisem imela, se pa zavedam, da bi
lahko bila več časa z njima (otrokoma, o.a.).« Brajša (1987) pravi, da ţenska ne sme biti samo
mama, da mora ostati predvsem ţenska. Znati mora otroka pustiti odrasti, ter pri vzgoji
upoštevati tudi očetovsko vlogo. Isto pravi tudi Sarmite: »Pomembni sta obe vlogi, očetova in
materina. Za zdrav razvoj otroka tudi morata biti prisotna oba lika. Mati ne sem bit samo
mati in skrbet samo za otroka, ter odrivati očetovo vlogo na stran, mora skrbet tudi zase. Zato
je mesto ţenske povsod, ob otrocih, kot tudi v sluţbi in nekje, kjer se posveti izključno sebi.
Ravno tako je lahko moški samo doma, če se tako dogovorita.« Zdi se ji, da moški lahko
ostane na porodniškem dopustu, če se tako dogovorita, a ona je v svojem zakonu dala
prednost moţevi karieri: »Moţeva ambulanta je ravno dobro zaţivela, ko se je rodil sin, zato
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ni bilo smiselno, da bi jo ustavila. Taka rešitev se mi zdi dobra, če se oba partnerja strinjata.
Ne vidim razloga zakaj ne.« Ravno tako se ji zdi smiselno, da moški ostane doma in gre ţena
v sluţbo, le da mora biti moški 'gospodinjski tip', kot to gospa poimenuje, kar njen moţ, po
njenih besedah, resnično ni.
O svojim starših gospa pove, da niso imeli ravno običajnega zakonskega ţivljenja: »Ampak
pri nas je bilo še malo drugače, ker je bil oče mornar in ga po več mesecev ni bilo doma, tako
da je bila mama mojster za vse. Tudi za vsa popravila po hiši, ki naj bi jih moški tako
obvladali.« V tistem času se ni spodobilo, da bi si ţenska privoščila najeto pomoč, zato je
mama vse delala sama. V tem vidi eno največjih razlik od včasih do danes, ko ima njena
mama najeto pomoč in se to zdi vsem popolnoma normalno. Takrat bi jo gledali kot drugačno.
Kot pravi gospa, mami oče ni bil v veliko pomoč, kadar je prišel domov: »Oče je bil zelo
tipičen patriarh – ko je prišel domov, je prevzem komadno nad vsem, prav veliko pa ni naredil
in pripomogel k laţjemu ţivljenju mame, da bi ji za tisti čas prevzel nekaj bremena. Le še več
dela je imela z njim.« Pravi, da sta partnerja danes precej bolj enakovredna, kot sta bila
včasih: »Danes se mi zdi, da sta partnerja v druţini bolj enakovredna. V hiši moški več
naredijo in priskočijo na pomoč tudi pri varstvu otrok. Pa vrtce imamo danes, ki jih včasih ni
bilo.«

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kako se je spreminjala vloga ţenske v druţini v zadnjih 100
letih?
O vlogi ţenske na začetku prejšnjega stoletja sta mi nekaj stvari povedali Polonca in
Marica, ki sta spregovorili o svojih starših. Polonca pove, da meščanske ţenske v generaciji
njenih staršev po večini niso delale. Kot izjemo navede svojo mamo, ki je skrbela za podjetje
skupaj z njenim očetom. Njena mama je imela velik vpliv v druţini. Mama gospe Marice pa
sploh ni imela izbere, saj je njen moţ kmalu umrl. Pove, da se je njena mama kljub temu, da
je bila sama in brez denarja, dobro znašla in vse znala narediti sama. Dokler je bil oče še ţiv
je bila razdelitev dela pri druţini zelo tradicionalna – mama je skrbela za gospodinjstvo in
otroke, oče je delal zunaj in kuhal kopo. Na njivi sta delala skupaj. Polonca pove za podobno
razdelitev dela njenih staršev, saj je mama ravno tako skrbela za gospodinjstvo in otroke, a je
imela zaposleno eno dekle, ki ji je pomagala. Obe pravita, da so morali otroci doma pomagat,
takoj ko so bili dovolj veliki. Gospa Polonca sicer samo v gospodinjstvu, gospa Marica pa
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pravi, da so mogli pomagati tudi na njivi in pri vseh ostali opravilih. Polonca sama izpostavi,
da je bila razlika med meščansko in kmečko ţensko, saj je v meščanskem okolju malokatera
ţenska delala, v kmečkem okolju pa je bilo po njenih beseda delo »tako ali tako razumno
razdeljeno«.
V generaciji Polonce in Marice so se stvari spremenile. Kot pravi Polonca so šle vse
ţenske v sluţbo in postale samostojnejše, kar je bil po njenih besedah »naporen premik za
moške glave«. V tem obdobju so ţenske postale samostojnejše, saj so imele lastne dohodke.
Polonca in Marica sta obe hodili v sluţbo, a sta se ob rojstvu otrok obe podredili vlogi matere.
Polonca prostovoljno, saj je mogla dokončati šolo in je po diplomi z veseljem ostala doma,
dokler niso odšli otroci v vrtec. Marica je morala sluţbo pustiti, ker ni dobila varstva. Kot
sama pravi, z moţem nista razmišljala o tem, da bi on ostal doma. Ona si je vseskozi ţelela
nazaj v sluţbo, a za to ni bilo nikoli več priloţnosti. Moţ je ni ţelel zaposliti, saj je bilo po
njegovih besedah vedno premalo denarja, da bi še njej plačeval prispevke.
V primerjavi Marice in Polonce se opazi razlika med podeţeljem in mestom. Polončina
mama je imela najeto pomoč, tudi Polonca si jo je privoščila, ko se je zaposlila za polni
delovni čas. Marica ni na to nikoli niti pomislila, kljub obilici dela, ki ga je imela z otroki. Na
podeţelju bi bilo to nesprejemljivo. Marica pravi, da bi bilo kdaj dobro, da bi ji moţ priskočil
na pomoč, da bi znal kaj narediti, a on je delal v delavnici in ni imel časa za vse. Moţ je sluţil
denar, ona pa je pazila na otroke in skrbela za gospodinjstvo. Kljub temu, da ji taka razdelitev
dela ni bila všeč, se ni nikoli vrnila nazaj v sluţbo.
Primer Sarmitine mame, ki spada v generacijo Polonce in Marice, je primer ţenske, ki je
večino časa sama. Njen moţ je bil namreč mornar, ki je bil po več mesecev skupaj na morju,
zato je bila njena mama za vse sama. Kot pravi Sarmite, se je njena mama ravno tako znašla
in znala opraviti tudi vsa 'moška' opravila, ki naj jih ţenska ne bi znala. Kadar je prišel oče
domov, je prevzel vlogo popolnega patriarha in njeni mami ni nič pomagal pri opravilih
doma.
Tudi v današnji generaciji najdemo različne ţenske z različnimi poloţaji v druţini. Sarmite
je ţenska z visoko izobrazbo, ki se poleg sluţbe in dveh otrok še izobraţuje in je druţina
podrejena njeni karieri. Pri Neţi je ravno obratno, ker je njena kariera podrejena druţini. Ima
dva otroka in si ţeli, da bi lahko ostala doma, ob otrocih, a si tega zaradi finančnega poloţaja
druţine ne more privoščiti. V obeh primerih moţa pri druţinskih opravilih bolj malo
sodelujeta. Sarmite pove, da je njen moţ negospodinjski tip človeka, ki ne pospravlja in ne
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kuha, po sluţbi pa je za varstvo otrok preutrujen. Z otroki se ukvarja za vikende. Neţin
partner pri gospodinjskih opravilih ne sodeluje, a ji pomaga pri delu z otroki.
Vse štiri intervjuvanke so izpostavile, da je za današnje ţenske laţje kot včasih. Moški se
več vključujejo v domača opravila, predvsem v delo z otroki. Ţenske so tudi bolj samostojne
in bolj brezkompromisno postavijo kariero na prvo mesto, kar je bilo včasih nezaslišano. V
pomoč so jim tudi vrtci, ter moţnost najema dodatne pomoči, če same vsega ne zmorejo.

2. Kako ţenske usklajujejo zaposlitveno vlogo z vlogo ţene in
matere?
S pomočjo intervjujev sem ugotovila, da lahko izpostavim naslednje načine s katerimi si
ţenske pomagajo pri usklajevanju dela in kariere:
Vrtec
Vrtec je v današnjem času ţenskam v veliko pomoč pri usklajevanju dela in druţine.
Sarmite pravi, da ne ve, kako bi brez vrtca vse uskladila. Tudi Neţa, ki si ţeli ostati doma, pri
otrocih, jih bo s tremi leti vse dala v vrtec, saj je socializacija otrok tam precej večja. Polonca
je imela oba otroka v vrtcu. Marica ţivi na podeţelju, kjer je bilo varstvo večji problem, saj ni
bilo vrtcev. Gospa je imela dvakrat dvojčke in zato ni nikjer dobila varstva. Polonca pravi, da
v mestu varstvo ni bilo problem, saj so bile vse šole in vrtci odprti skladno z delovnikom, ki je
bil za vse od sedmih do treh. Tako organizacija druţinskega ţivljenja ni bila problematična.
Danes je to pravi izziv, saj so vrtci ostali togo v svojem delovnem času, ta pa se je za sluţbe
močno spremenil.
Najeta pomoč
Danes si ţenske pogosteje kot včasih privoščijo plačano pomoč. Zaradi obilice obveznosti,
ki se naberejo zraven sluţbe, je to najbolj praktična rešitev. Sarmite ima najeto pomoč tako za
čiščenje in likanje, kot tudi za popoldansko varstvo otrok in si ne predstavlja, kako bi vse
uskladila brez nje. Tudi Polonca ima ţe vrsto let pomoč pri opravljanju gospodinjskih opravil.
Marica in Neţa gospodinjske pomoči zase ne odobravata. Neţa pravi, da bi se ţenska
mogla znati organizirati tako, da bi lahko vse sama postorila. Marica si ne predstavlja, da bi
najela pomoč zase, vendar se ji zdi smiselno, da si jo današnji mladi privoščijo, če jim le
finančni status to dopušča.
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Delitev dela
Teţavnost usklajevanja je veliko odvisna od pomoči partnerja. Sarmite ima s tem več
teţav, saj moţ ne sodeluje veliko pri gospodinjskih opravilih in varstvu otrok, ampak to rešuje
z najeto pomočjo. Najlepši primer pomoči partnerja je Polonca, ki ne more izpostaviti
nobenega področja, kjer bi si ţelela, da bi ji moţ bolj pomagal in pravi, da je vedno sodeloval
pri delu doma. Še najmanj podpore je imela Marica, ki je zaradi otrok mogla pustiti sluţbo,
ker je bilo nemogoče uskladiti delo in druţino in moţ ni bil pripravljen prevzeti dela bremena
nase.
Pomoč staršev
Pojavljati se je začela druga sfera pomoči – pomoč staršev svojim otrokom. Največ pomoči
je deleţna Neţa, ki ţivi s svojo mamo v istem gospodinjstvu. Ta ji pazi otroke, tudi
gospodinjska opravila si razdelita. Sarmite si ţeli, da bi imela kje v bliţini kakšno mamo ali
teto, ki bi ji lahko kdaj priskočila na pomoč, saj te pomoči nima. Marica je tista, ki je nudila
tako pomoč in je svoji hčeri ter sinovom pazila otroke. Pravi, da se ji je to zdela njena
dolţnost in se ji ne bi zdelo pošteno, če bi se mogli otroci znajti sami.

Odpovedovanje
Zaradi kariere in druţine se je bilo potrebno določenim stvarem tudi odpovedati. Sarmite
pravi, da najbolj pogreša spanje in hobije. Zaveda se, da je sama kriva, da ima toliko dela, saj
se je poleg vsega odločila še za odhod v šolo, a meni, da si je treba postaviti prioritete, pa se
vse da. Ravno tako je rekla Polonca, da si je postavila prioritete in se ji zaradi tega ni bilo
potrebno odpovedati nobeni dejavnosti. Razen večernim izhodom, kar je tudi posledica tega,
da je imela majhne otroke, ne samo preveč dela.
Neţa ima zaradi sluţbe manj časa za partnerja in otroke, prav tako Sarmite, ki prizna, da
preţivi z otrokoma premalo časa. Otroka sta namreč dopoldne v vrtcu in šoli, popoldne pa ima
zanju najeto varuško.
Maričina največja odpoved je odpoved sluţbi, saj drugače druţinsko ţivljenje nebi moglo
biti usklajeno z njeno sluţbo.
Prilagajanje sluţbe
Edino Neţa je izpostavila, da so ji v pomoč pri usklajevanju tudi v sluţbi, saj ji zaradi
majhnih otrok ni potrebo delati ponoči in čez vikende.
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3. Kakšna je delitev dela v druţini? Koliko se v vzgojo otrok in
gospodinjska opravila vključujejo moški?
Delitev dela je v treh primerih tradicionalna – ţena opravlja gospodinjska dela, moţ pa je
prinašalec denarja v druţino. Le v Polončinem primeru je drugače, saj sta imela z moţem
enakomerneje razdeljeno delo. Moţ je sodeloval pri kuhanju. Pravi, da je priskočil na pomoč
kjerkoli, če mu je le čas dopuščal. Z otroci je delal nalogo in odnašal smeti.
Tudi ostale intervjuvanke so rekle, da se moţ vključuje predvsem v delo z otroki. Še
najmanj sodeluje Sarmitin moţ, ki se z otroki ukvarja za vikend, pri gospodinjskimi opravilih
pa ne priskoči na pomoč. Tako je bilo ţe pri Sarmitini mami, kjer oče pri gospodinjskih
opravilih ni nič sodeloval, z otrokom pa je bil bolj malo, saj je bil veliko na poti.
Neţa partnerju prepušča predvsem delo z otroki, saj jih zvečer daje spat. V gospodinjstvu ji
ne pomaga, vendar pravi, da računa da bo drugače, ko se bosta preselila v svojo hišo.
Trenutno ji je v veliko pomoč mami, ki prevzame veliko gospodinjskega dela, pomaga pa tudi
pri varstvu otrok. Neţa jasno pove, da si ţeli, da bi partner bolj cenil njeno delo, ki ga opravi
v gospodinjstvu in z otroki. On dobi zvečer site in previte otroke, katerim prebere pravljico in
jih da spat. Njen partner se trenutno ukvarja predvsem z gradnjo hiše, kateri posveti večino
svojega časa. V njunem gospodinjstvu je partner tisti, ki skrbi za finance. Ravno tako je pri
Sarmite in Marici, pri Polonci pa je ona skrbnik financ. Tako je bilo ţe pri njenih starših.
Marica pravi, da je njen moţ veliko delal. Imel je privatno delavnico, v kateri je prebil
veliko časa. Ona je ostala doma, zato je bila skrb za otroke in gospodinjstvo njena. Ko je po
prvem otroku še hodila v sluţbo, ji je partner pomagal pri varstvu otroka, ko sta bila dva
hkrati, je rekel da ne zmore. Tudi pri pomoči za šolo je bila Marica sama. Kot ona pravi, se je
njen moţ rad ukvarjal z otroki, a ni imel časa za vse.

INTEGRIRANA SPOZNANJA TEORETIČNEGA IN
EMPIRIČNEGA DELA
Materinstvo je včasih veljalo za ekskluzivno ţensko identiteto. Biti mati bi morala biti
prioriteta v ţivljenju ţenske. A danes temu ni več tako (Duvander, Andersson, 2005, v Švab,
2006). Ţenske se vse kasneje odločajo za otroke, število otrok se manjša, ţenske postavljajo
kariero na prvo mesto (Sedmak, Medarič, 2007). Tako je tudi pri gospe Sarmite. Ona se je
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odločila, da ne bo samo mati, temveč je kariero postavila na prvo mesto. Za otroke se je
odločila pozno, ko je imela večino izobraţevanja zaključenega. Kljub dvema majhnima
otrokoma se je odločila, da bo svoje izobraţevanje nadaljevala. Široko prisotno je prepričanje,
da karierno uspešna ţenska ni in ne more biti dobra mati in ţena, in da v tem primeru druţina
trpi (Sedmak, Medarič, 2007). Zaveda se, da bi z otrokoma lahko preţivela več časa, a je
zavestno postavila svojo kariero na prvo mesto, ter temu skozi ţivljenje sledi. Šadlova (2007)
pravi, da se ţenske z višjo izobrazbo večkrat soočajo s teţavami pri usklajevanju dela in
druţine. To se pri gospe Sarmite lepo pokaţe. Tudi sama je priznala, da bi bilo veliko laţje, če
nebi hodila v šolo. Ona teţave rešuje z najeto pomočjo.
Kako ţenska usklajuje delo in druţino je odvisno tudi od participacije partnerja pri
druţinskem ţivljenju (Rener, Švab, Ţakelj, Humer, 2006 v Švab, 2006). Tu ima Sarmite
nemalo teţav, saj se njen moţ ne vključuje v gospodinjsko delo, ravno tako ji je v zelo
majhno pomoč pri varovanju otrok, saj se z njimi ukvarja samo za vikende. Ko je ona
popoldne v sluţbi, otroke pazi najeta varuška. Sarmite pravi, da je moţ po sluţbi preveč
utrujen, da bi lahko pazil na dva otroka. Po raziskavi, opravljeni leta 1996, si skoraj 60%
parov deli gospodinjska opravila in skrb za otroka. Ta procent se manjša s starostjo otrok –
starejši kot so otroci, manj časa naklonijo moški pomoči v gospodinjstvu in skrbi za otroke
(Černigoj Sadar, 2000). Leta 2005 je raziskava pokazala podobne rezultate - dobra polovica
anketirank si deli gospodinjski delo in skrb za otroke s partnerjem (Razvojno partnerstvo
SIPA, poročilo, 2005 v Švab, 2006). Sarmitin moţ spada torej v manjšino, ki ne pomaga pri
domačih opravilih.
Pri Polonci se pokaţe, koliko lahko partnerjeva pomoč pomaga pri usklajevanju dela in
druţine. Polonca pravi, da je moţ pomagal kadar je lahko in kjerkoli je lahko. Moţ je kuhal,
se ukvarjal z otroki, odnašal smeti in se vključeval v druţinsko ţivljenje. Ona pravi, da z
usklajevanjem dela in druţine ni imela nikoli teţav, vedno je znala postaviti prioritete.
Avtorica Švabova (2006) opozarja, da je usklajevanje dela in druţine danes postalo pravi
izziv. Polonca pove, da to v njenem času ni bila velika teţava, saj so vsi delali od sedmih do
treh, temu so bili prilagojeni tudi vrtci in šole. Danes je teţava v tem, ker se vrtec še ni
popolnoma prilagodil spremembam delovnega časa, kot pravi Joganova (2007). Časovno je še
vedno precej nefleksibilen in naravnan na osemurni dopoldanski delavnik in se le počasi
navaja raznolikemu delovniku staršev, ki delajo do poznih popoldanskih ur (Švab, 2006).
Černigoj Sadarjeva (2000) mreţo vrtcev navaja kot pomoč pri usklajevanju dela in druţine, a
pozabi na popoldanske ure, ko je vrtec zaprt, ter na veliko pomanjkanje vrtcev v sedanjem
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času. Pomanjkanje vrtcev je bilo problem ţe včasih, kar je najbolj občutila gospa Marica. V
mestu so vrtci bili, na podeţelju pa nihče ni pomislil, da bi jih zgradil. Otroci so se pazili pri
ţenskah, ki so po porodu pustile sluţbo in so poleg svojega otroka pazila še kakšnega
drugega. Marica varstva ni mogla dobiti, saj je imela dvojčka, nihče pa ni ţelel paziti dveh
otrok hkrati.
V 80% gospodinjstev ţenske ocenjujejo, da bi rabile pomoč pri gospodinjskih opravilih.
Nekatere za kariero in izobraţevanje, druge samo zato, da bi imele več časa zase (Hrţenjak,
2007). V mestu si ţenske večkrat privoščijo plačano pomoč, kot na podeţelju. Ţenske na
podeţelju imajo bolj široko socialno mreţo in jim lahko pomagajo babice ter tete, v mestu pa
se ţenske znajdejo same z najeto pomočjo. Na podeţelju si ţenske ne upajo najeti pomoči, saj
bi s tem priznale, da ne zmorejo, da niso sposobne opraviti vsega same (Švab, 2006; Rener,
Švab, Ţakelj, Humer, 2006 v Švab, 2006). V intervjujih so ţenske to potrdile. Sarmite in
Polonca, ki ţivita v mestu, imata obe plačano pomoč. H Sarmite prihaja gospa čistit in likat, v
popoldanskem času pa h njim vsak dan prihaja dekle, ki ji pazi otroke. Ona si ne predstavlja,
kako bi lahko vse opravila brez najete pomoči. Pravi, da ima moţ rad pospravljeno, ona pa ne
zmore vsega. Moţ ne pospravlja in ne kuha.
Polonca ima pomoč odkar ima sluţbo za polni delovni čas. Enkrat tedensko k njej prihaja
gospa, ki ji pomaga pri čiščenju.
Marica in Neţa prihajata iz majhne vasi in obe zavračata najeto pomoč. Marica si ne
predstavlja, da bi ji kdo hodil po stanovanju in ga čistil, Neţi pa se zdi, da se mora ţenska
tako organizirati, da ji vse uspe. Obe ţenski sodelujeta v sorodniški pomoči. Marica je tista, ki
jo je nudila, saj je svoji hčerki in sinovom varovala otroke, Neţa pa ima doma mamo, ki ji
pazi otroke in ji pomaga pri gospodinjskih opravilih.
Raziskave v Sloveniji kaţejo, da si delo delijo največkrat pari, ki imajo majhne otroke.
Tam je prisotna enakomernejša delitev dela, kot pri starejši generaciji, kjer se 40% moških ne
ukvarja z gospodinjskimi deli (Švab, 2006). To tezo primera Neţe in Sarmite zavračata. Obe
imata majhne otroke, a si s partnerji ne delijo dela. Oba moška se le malo časa ukvarjata z
otroki, z gospodinjskimi opravili pa sploh nič. Tu bolj obveljajo trditve Delhyjeve in
Leonardove (v Haralambos, Holborn, 1999), ki trdita, da se obseg dela za ţenske v zadnjem
stoletju ni nič zmanjšal, četudi imajo ţenske poleg druţine zaposlitev. Če se moški odločijo
pomagat svojim ţenam, ne prevzamejo dela v hiši, ampak dela izven nje. Moţno je, da svojim
ţenam malo pomagajo, vendar njihova kariera ostaja v ospredju.
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Različni avtorji (Černigoj Sadar, 2000; Kozmik, 1998; Švab, 2006) opozarjajo, da je ne
glede na vse razdelitev dela v druţini še vedno tradicionalna. Ţenska opravi večino
gospodinjskega dela, skrbi za otroke, ima plačano zaposlitev, moţ pa poleg kariere le malo
pomaga v gospodinjstvu. Tako se pojavlja dvojna, če ne trojna obremenjenost ţensk. Sarmite
je dober primer sodobne ţenske. Hodi v sluţbo, se izobraţuje ter skrbi za gospodinjstvo in
otroke. Prav tako je bilo s Polonco, ki je končevala študij in skrbela za gospodinjstvo in
otroke. Po končani šoli je izobraţevanje zamenjala sluţba. Neţa se s preobremenjenostjo
zaenkrat še ne srečuje, saj je bila večino časa, odkar ima otroke, na porodniškem ali
bolniškem dopustu in po odhodu v sluţbo računa na večjo partnerjevo pomoč. Vodopivčeva
(2001) poda drug pogled na dvojno obremenjenost ţensk, saj pravi, da si ţenske same
naloţijo toliko dela, ker bi se drugače počutile izolirano in zapostavljeno. V naših primerih
lahko to poveţemo z zavračanjem najete pomoči, ki bi Neţi in Marici precej olajšala
opravljanje vseh obveznosti.
V sedanjem času je prišlo do pojava novega očetovstva. Moški so se začeli bolj aktivno
vključevati v druţinsko ţivljenje, saj si ţelijo imeti tesnejša razmerja s svojimi otroki, kot so
jih imeli njihovi starši z njimi (Jogan, 2001). Sedmakova in Medaričeva (2007) ter Švabova
(2001) trdijo drugače, saj pravijo, da se moški nič bolj ne vključujejo v delo z otroki, kot so se
njihovi očetje. Ţenske večinoma same skrbijo za otroke, očetovo vključevanje zajema
prijetnejša in manj rutinska dela, ki so nezavezujoča. O tem govori tudi Neţa, ki pove, da njen
partner sodeluje pri večernih dejavnostih a ne opazi, koliko dela je z otroki čez dan. Ţeli si, da
bi se njen partner zavedal, da se ona cel dan ukvarja z otroki, katerim on zvečer le še prebere
pravljico in jih da spat.
Švabova (2001) poudari še en pogled na novo očetovstvo. Očetje si ne izberejo samo večje
vključenosti v druţino, ampak imajo tudi moţnost izbere svoje neprisotnosti v druţini. To je
vidik novega očetovstva, ki ga uporablja Sarmitin moţ.
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ZAKLJUČEK
Vloga ţenske se je v zadnjih stoletjih močno spremenila. Ţenske so dobile volilno pravico,
pravico do izobraţevanja, dobile so pomembnejši druţbeni poloţaj, začele so se mnoţično
zaposlovati. S tem se je ţenska iz brezpravne posameznice spremenile v enakovredno
partnerico moškemu. Enakovrednost je v resnici le 'na papirju', saj so ţenske še vedno slabše
plačane, imajo sluţbe na niţjih poloţajih, so teţje zaposljive.
Kljub vsemu je zaposlenih ţensk neprimerljivo več, kot jih je bilo 100 let nazaj. Ţenske si
ustvarijo kariero zaradi katere postavijo materinstvo na stranski tir. Tako je starost pri prvem
otroku vedno višja, število otrok v druţini se manjša. Nekatere se morajo zaradi materinstva
odreči karieri, saj količina dela, ki ga narekuje tempo današnje zaposlitve in delo, ki ga s seboj
prinese materinstvo, pomenita preveliko obremenitev. Delo v gospodinjstvu in skrb za otroke
je bilo stoletja na plečih ţensk, tudi z njihovo emancipacijo se to ni spremenilo. Tako se
količina njihovega neplačanega dela ni zmanjšala, kljub temu, da imajo poleg gospodinjstva
še zaposlitev. Zato so se morali razviti novi načini usklajevanja dela in kariere. V pomoč
nekaterim ţenskam so njihovi moţje. Delo v druţin se porazdeli med partnerja. Moški
pomagajo pri varovanju otrok in skrbi zanje ter pri gospodinjskih opravilih. Podatki v
literaturi so si nasprotujoči, saj nekateri avtorji (npr. Švab, 2006) trdijo, da je pomoč moških
vedno večja, drugi (Delhyjeva in Leonardova, v Haralambos, Holborn, 1999), da je
vključenost moških v delo ostala nespremenjena, in da je njihova pomoč v gospodinjstvu
minimalna. Raziskave (Černigoj Sadar, 2000) prinesejo podatke, da se dobrih 50% moških
vključuje v pomoč pri gospodinjskih opravilih. S starostjo otrok pa se ta odstotek manjša.
Podatki pridobljeni z intervjuji kaţejo, da je vključenost moških v domača opravila majhna.
Le pri eni intervjuvanki se je moţ aktivno vključeval v gospodinjska opravila, kljub temu, da
gospa ni hodila v sluţbo. Pri ostalih treh pa je vključenost v gospodinjska opravila in pomoč
pri otrocih minimalna oziroma nična. Moški pomagajo pri delu z otroki, a tudi tam opravljajo
dela, ki so jim bolj všeč. Zato se ţenske znajdejo na druge načine. Nekatere najamejo najeto
pomoč, drugim pomagajo starši, nekatere pa zaradi preobremenjenosti zapustijo sluţbo. Kar
80% ţensk navaja, da bi rabile pomoč pri delu v gospodinjstvu, vendar jo le redke najamejo
(Hrţenjak 2007). Na vasi je problem v tem, 'kaj bodo sosedje rekli', kar je tudi v primeru obeh
intervjuvank, ki prihajata iz takega okolja. Najem pomoči se jima zdi sramotno dejanje.
Drugače je v ruralnem območju, kjer ima najeto pomoč 17% anketiranih (Razvojno
partnerstvo SIPA, poročilo 2005, v Švab 2006). Obe moji intervjuvanki, ki prihajata iz mesta,
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se ţe dolgo posluţujeta najete pomoči, saj pravita, da sami nebi zmogli. Pri usklajevanju dela
in druţine so v pomoč tudi institucije, kot so vrtci, a ti se ne prilagajajo sodobnemu urniku, saj
imajo ljudje zelo dolge delovne urnike, ki so daljši od delovnega časa vrtca.
Navkljub vsem spremembam in emancipaciji ţensk se ţenske še vedno spopadajo s
podrejenostjo moškim. Na delovnem mestu niso povsod sprejete kot enakovredne, plačane so
slabše, pa tudi v domačem okolju so one še vedno tiste, ki opravijo večino gospodinjskega
dela. Moţje se le v majhnem procentu prilagajajo njihovim karieram, po večini so ţenske
tiste, ki se morajo prilagajati karieri moškega.
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PRILOGE
PREPIS PRVEGA INTERVJUJA
Zapis intervjuja

Kode 1. reda

Kode 2. reda

No, pa začniva. Mi za začetek
lahko poveste kaj o sebi
prosim.
Sem Marica, stara sem 74 let.
Prihajam iz Selc, to je majhen
kraj v Selški dolini. Sem
upokojenka. Narejeno imam
osnovno šolo, to je 5 razredov.

Gospa je stara 74 let.
Prihaja iz majhnega kraja.
Gospa je upokojenka.
Dokončano ima osnovno šolo.

O sebi
O sebi
O sebi
Izobrazba

Zdaj se bova pa vrnili daleč
nazaj, k vaši mami. Kakšna je
bila vloga vaše matere v
družini?
Mama je počela vse, ker je bila
sama. Ata je umrl, ko je bil star
40 let in je za seboj pustil 5
otrok. Mama nas je vzgajala
sama, brez denarja, brez
pokojnine po atu. Še ko je bil
ţiv, sej je naučila delati vse
sama, saj je ata delal vmes 6 let
v Franciji. Ko je prišel nazaj, so
bili še trije otroci.

Njena mama je počela vse
sama.
Ata je zgodaj umrl.
Otroke je vzgajala mama.
Mama denarja ni imela.
Še ko je bil ata ţiv je mama vse
delala sama.
Ata je delal 6 let v Franciji.

Delitev dela – starši

Ata je delal zunaj.

Delitev dela – starši

Njiva in ţivali so bila skupna
skrb staršev.
Ata je kuhal kopo.
V hiši je vse delala mama.

Skrb za kmetijo - starši

Ata je umrl zelo zgodaj.

O očetu

Mama je bila potem sama za
vse.

O mami

Ţivljenje je bilo teţko.
Jedli so, kar so pridelali.

Razmere včasih
Razmere včasih

Kako sta imela starša
razdeljeno delo v družini?
Ata se v hiši ni vtikal v delo.
Delal je zunaj, ker smo imeli
kravo, prašiče, kure pa malo
njive. To sta z mamo skupaj
obdelovala pa skrbela za ţivali.
On je kuhal kopo. Kar je bilo pa
dela v hiši, je pa mama delala.
Samo ata res ni bilo veliko z
nami, jaz sem bila še majhna,
ko je umrl. Potem je bila pa
mama sama za vse. Je ravno
tako vse porihtala. Je bilo pa
teţko, pomanjkanje vsega. Kar
smo pridelal, to smo imel. Smo
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O očetu
Skrb za otroke – starši
O mami
Delitev dela – starši
O očetu

O očetu
Skrb za gospodinjstvo – starši

bili pa dostikrat lačni.
Kaj pa skrb za otroke? Je oče
tudi kaj skrbel za vas, kadar je
bil doma?
Ne, to je ponavadi delala mama.
Ata je delal zunaj, ni imel časa
še za nas. Če je kuhal kopo ga
tako ni bilo doma. Pa tako je
bilo, da smo otroci hitro mogli
pomagat doma. Ni bilo tako kot
danes, ko se otroci igrajo, starši
pa delajo na njivi. Smo mogli
pomagat. Za najmlajše je pa
mama skrbela, ja, ne ata.
Kako se je ta vloga spremenila
v času vojne?
Za nas ni bilo nobene razlike,
saj je ata ţe prej umrl. Za ostale
v vasi pa je bilo tako, da so bile
ţenske same. Vse moţakarje so
vpoklicali v vojno. Pa ni bilo
velike razlike, saj je bilo pri
vseh hišah tako, da so malo
obdeloval in kolikor so pridelal,
toliko so imel za jest. Kupit se
ni dalo ničesar. Prej so delale to
skupaj z moţmi, zdaj pa same.
Znajti so se mogle. Niso bile
velike kmetije in so ţenske
lahko vse same porihtale. Pa
otroci so pomagali.
Pa pojdiva še malo na vašo
družino. Kakšna je vaša vloga
v družini? Kako sta si z možem
delila delo?
Moj moţ je imel delavnico.
Nekaj časa je hodil v sluţbo in
imel zraven tega delavnico,
kasneje pa mu je posel stekel in
je odprl lastno delavnico in ni
več hodil v sluţbo. Zato je ves
čas imel delo v delavnici. Je bil
skoz zaposlen. Jaz sem hodila v
sluţbo in skrbela za otroke in

Za otroke je skrbela mama.
Skrb za otroke – starši
Ata ni imel časa za otroke.
Skrb za otroke – starši
Otroci so morali pomagat doma. Pomoč otrok
Danes se otroci igrajo, ko starši
delajo.

Pomoč otrok – danes

Za najmlajše otroke je skrbela
mama.

Skrb za otroke – starši

Med vojno ni bilo za njeno
druţino nič drugače.
Ata je ţe prej umrl.
Ţenske ostanejo same.
Moški grejo v vojno.
Pri delu ni bilo velike razlike.
Kolikor so pridelali, toliko so
imeli za jesti.
Kupiti se ni dalo ničesar.

Druţina med vojno
Druţina med vojno
Ţenske med vojno
Moški med vojno
O vojni
Razmere med vojno
Razmere med vojno

Ţenske so vse delale same.
Morale so se znajti.

Otroci so pomagali ţenskam pri
delu.

Moţ je imel delavnico.
Včasih je hodil v sluţbo in imel
tudi delavnico.
Kasneje je odprl lastno
delavnico in pustil sluţbo.
Moţ ves čas dela v delavnici.

Ţenske med vojno
Ţenske med vojno

Otroci med vojno

O moţu
O moţu
O moţu
O moţu

Gospa je hodila v sluţbo,
skrbela za otroke in
gospodinjstvo.
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Delitev dela

gospodinjstvo. Sva vse skupi
delala.
Se je z rojstvom otrok kaj
spremenila?
Sva imela otroke prej kot sva se
skupaj preselila. Hčerka se je
rodila, ko je bil moţ v vojski.
Prej, kot je šel, sva se poročila
in jo je vidu prvič šele, ko je
bila skoraj eno leto stara. Ko je
prišel nazaj, sva pa svet kupila
in začela hišo delat.
Sem pa jaz pred rojstvom otrok
hodila v sluţbo, potem pa sem
jo mogla pustit. Ni bilo varstva
za dobit, pa je Vinko rekel, da
bo dovolj zasluţil za vse, pa da
naj jaz doma ostanem.
Koliko se je mož vključeval v
varstvo otrok?
Jih je tudi pazil. Samo midva
sva imela dvakrat dvojčke, pa je
rekel, da dveh hkrati pa ne
more. Ko sem šla jaz v sluţbi
po prvem otroku, sem delala
dopoldne za 4 ure, je brez
problema pazil na hčerko in
hodil popoldne delat. Pa tudi ko
sem po dvojčkih hodila delat za
4 ure, jih je popoldne pazil.
Ampak ker sta bila pa dva
naenkrat je pa rekel, da ne
more. Takrat sem potem kmalu
pustila sluţbo. Se je pa rad
ukvarjal z njimi. Če sem
popoldne delala, jih je tudi spat
dal. Ko so pa šli v šolo sem se
pa bolj jaz ukvarjala z njimi. Pa
nalogo smo delali. Vinko je šel
za delom, ni imel časa za vse.
Kako je bilo z vrtci?
Vrtca ni bilo, takrat ni bilo nič.
Otroci so se pazili privat, če so
dobili starši kakšno varstvo. V

Vse sta skupaj delala.
Delitev dela

Otroke sta imela prej, kot sta
skupaj ţivela.
Hčerka se je rodila, ko je bil
moţ v vojski.
Preden je moţ odšel v vojsko,
sta se poročila.
Ko se je moţ vrnil, sta začela
delat hišo.
Pred rojstvom otrok je gospa
hodila v sluţbo.
Po rojstvu otrok pusti sluţbo.
Ni bilo varstva.
Moţ ji je rekel, da naj ostane
doma, da bo on dovolj zasluţil.

Moţ je pazil otroke.
Imela sta dvakrat dvojčke.
Moţ ni mogel paziti obeh otrok
hkrati.
Po prvem otroku se je za 4 ure
vrnila v sluţbo.
Hčerko je pazil moţ.
Po dvojčkih se je vrnila v
sluţbo.
Otroka je pazil moţ.

O sebi
O otrocih
O sebi
O sebi
Zaposlitev
Zaposlitev
Varstvo otrok
O moţu

Varstvo otrok
O otrocih
Varstvo otrok
Zaposlitev
Varstvo otrok
Zaposlitev
Varstvo otrok

Ker sta bila dva otroka, je moţ
rekel da jih ne more paziti.
Gospa je pustila sluţbo.
Moţ se je rad ukvarjal z otroki.

Varstvo otrok

Moţ je dal otroke tudi spat.

Skrb za otroke

Ko so otroci odšli v šolo, se je z
njimi ukvarjala gospa.
Moţ je delal, ni imela časa za
vse.

Skrb za otroke

Vrtca ni bilo.
Nekateri otroci so se pazili v
zasebnem varstvu.
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Varstvo otrok
Varstvo otrok

Zaposlitev
Skrb za otroke

O moţu

naši vasi so nekatere ţenske
ostale doma, dokler niso njihovi
otroci zrasli, pa so zraven pazile
še kakšne druge otroke. Ampak
jaz nisem mogla dobit nobene
ţenske, ki bi bila pripravljena
pazit fanta, ker sta bila dva. Vsi
so mi rekli, da enega bi še
pazili, da dveh pa ne morejo, da
je preveč. Pa še zelo ţivahna
fanta sta bila.
Katera področja dela je
opravljal mož? (gospodinjstvo,
finance, vrt)
Denar sva imela skupaj. Saj ga
ni bilo veliko. Je pa Vinko delal
z denarjem. On je imel to čez.
Tudi odločal se je on, kam
bomo dali denar. Saj sva se
pogovorila o tem, ampak je bolj
po svoje delal. Jaz sem se dajala
z otroci in vrtom.
Gospodinjstvo je bilo pa v moji
domeni. Vinko je znal kakšno
klobaso skuhat ali pa jajca.
Toliko, da otroci niso bili lih
lačni. Sam nedeljskega kosila
pa nebi znal. Sam niso pa bili
vsi moški taki. Sosedov Joţa je
vsak dan kosilo skuhal, pa šel
popoldne v sluţbo.
Ste kdaj zavidali možu njegovo
delo izven doma?
Ja, to me je pa vedno imelo, da
bi šla nazaj v sluţbo. Ves čas
sem mu sitnarila, da naj me vsaj
prijavi, da bom imela pokojnino
na stara leta, pa ni bilo denarja.
Sem pa neprestano iskala
varstvo, da bi nekdo pazil na
otroka, da bi lahko šla nazaj v
sluţbo, pa ni bilo nikogar, ki bi
bil pripravljen paziti na
dvojčka. Danica je šla ţe v šolo,
fanta sta bila pa ţivahna. Zato

Nekatere ţenske so poleg svojih
otrok pazile še otroke drugih.

Varstvo otrok

Gospa ni mogla dobiti varstva
za svoja otroka, ker sta bila dva.

Varstvo otrok

Denar sta imela skupaj.
Z denarjem je upravljal moţ.

Skrb za denar
Skrb za denar

Odločitve o financah je
sprejemal moţ.

Skrb za denar

Gospa je skrbela za otroke.
Gospa je skrbela za vrt.
Za gospodinjstva je skrbela
gospa.
Moţ je znal toliko kuhat, da
otroci nebi bili lačni.

Skrb za otroke
Skrb za vrt
Skrb za gospodinjstvo

Sosed je vsak dan skuhal kosilo.

Delitev dela drugje

Gospa je vedno ţelela nazaj v
sluţbo.
Ţelela je, da bi ji moţ plačeval
vsaj prispevke.
Niso imeli denarja.
Iskala je varstvo, da bi lahko šla
nazaj v sluţbo.

Zaposlitev

V sluţbo se ni nikoli vrnila.
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Zaposlitev

Skrb za gospodinjstvo

Zaposlitev
Razmere
Zaposlitev

se nisem nikoli več vrnila v
sluţbo. Ko so pa šli vsi otroci v
šolo, je imela pa ţe Danica
otroka, pa sem tistega pazila.
Ona je še v šolo hodila, pa sem
ji pomagala. Potem pa tudi
snahi. Potem se mi pa ni zdelo
pošteno, da bi pustila svoje
otroke, da se znajdejo, pa sem
jim raje otroke pazila. Potem je
bil pa počasi ţe vrtec. Samo mi
dela ni nikoli zmanjkalo.
Kako se vam zdi, da moški
ostane na porodniški?
To se mi zdi u redu. Lahko tud
fant ostane. Tudi to, da si delijo
porodniško, se mi zdi v redu.
Včasih tega ni bilo, ni bilo take
porodniške. Samo tri mesece
sem bila doma, potem pa še tri
mesece dela za 4 ure, to je bilo
pa to. Če se znajo zmenit, se vse
da. Men se zdi vse to, kar je
danes zlo v redu, sam za nas pa
to nebi bilo. Vinko nebi mogel
ostat na porodniški.
Ste si kdaj privoščili najeto
pomoč?
Ne! Ne! Se mi zdi pa v redu,
vse odobravam, kar je danes,
jaz jo pa nebi marala met. Da bi
mi nekdo šaril tu okrog…to bi
se mi zdelo slabo. Saj ni bilo
vse urejeno, ampak pri 4 otrocih
skoraj hkrati ne more bit zmeri
vse v redu. Kdaj sem pa tudi
ponoči delala, da je šlo. Pa tudi
takrat ni nobena mela sluţkinje,
to je bilo čudno. Danes jo pa
imajo, se mi zdi pa to v redu.
Če si lahko privoščijo, ne vidim
razloga zakaj ne.

Hčeri je pazila otroke.

Pomoč otrokom

Snahi je pazila otroke.
To se ji je zdela njena dolţnost.

Pomoč otrokom
Pomoč otrokom

Dela ji ni nikoli zmanjkalo.

Delitev dela

Zdi se ji v redu, da moški
ostane na porodniškem dopustu.
Včasih ni bilo takega
porodniškega dopusta kot
danes.
Ţenska je bila doma tri mesece.
Tri mesece je delala za 4 ure.

Mnenje o porodniškem dopustu
Porodniški dopust - včasih

Današnje rešitve se ji zdijo
dobre, a za njo nebi bile.
Moţ nebi mogel ostati na
porodniški.

Porodniški dopust - včasih
Porodniški dopust - včasih
Mnenje o porodniškem dopustu
Porodniški dopust – včasih

Najeta pomoč
Najeta pomoč
Najete pomoči ni nikoli imela.
Za današnje razmere se ji zdi
najeta pomoč dobra rešitev.
Nebi ji bilo všeč, da bi kdo
hodil po njene stanovanju.

Najeta pomoč

Delitev dela
Delala je tudi ponoči, da je vse
naredila.
Nihče ni imel najete pomoči.

Ali menite, da ženske delajo
prav toliko kot moški?

Najeta pomoč

Delitev dela
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Men se zdi, da sva bila midva z
moţem zelo razdeljena. Vsak je
delal nekaj. Ne da se primerjat.
Če bi pa samo gospodinjstvo
gledali, sem pa jaz več delala.
Ţenske velik več naredijo. Je pa
to ţensko delo, lahko pa zlika in
pospravi, če zna. Nimam nič
proti, če moški naredi. Danes so
moški drugače, kot včasih. Več
gospodinjskega dela se primejo.
Dobro znajo kuhat, pa vrt
obdelujejo. Men se zdi to prav.
Je pa še vedno razlika, more bit
ţenska tista, ki več doma dela.
Ţenska mora več z otroki delat,
je to še vedno njeno delo.
Kaj si mislite o zakonu, kjer
ženska dela, mož pa
gospodinji?
Da moţ ostane doma? Ne, to pa
zame ni. To pa ni v redu. Ni
vseeno ali je ţenska ali moški.
Ne more moški ostat doma in
sluţbo pustit. Pa tud to, da
ţenska vse naredi sama doma ni
v redu. Si moreta mal delit delo.
Idealen moški bi bil tak, da bi
mal prijel za delo doma, pa kaj
pospravil po hiši in ţeni
pomagal, ampak da bi bil samo
doma, to pa ne.

Z moţem sta imela delo
razdeljeno.
Dela moškega in ţenske se ne
da primerjat.
V gospodinjstvu je več delala
ona.
Ţenske naredijo več kot moški.
Gospodinjstvo je ţensko delo.
Tudi moški lahko pomaga v
gospodinjstvu.
Danes moški bolj pomagajo
ţenskam kot včasih.
Zanjo več gospodinjskih stvari.
Gospodinjstvo je ţenska stvar.

O delitvi dela
Skrb za gospodinjstvo
O delitvi dela
O skrbi za gospodinjstvo
O skrbi za gospodinjstvo
O delitvi dela
O delitvi dela
O skrbi za gospodinjstvo
O skrbi za otroke

Delo z otroki je ţensko delo.

O delitvi dela
Ne zdi se ji v redu, da moški
ostane doma.
Moški ne more pustiti sluţbe in
ostati doma.
Ţenske ne sme biti za vsa
opravila sama.
Moški in ţenska si morata deliti
delo.
Idealen moški bi ţenski
pomagal pri domačih opravilih.

O delitvi dela
O delitvi dela
O delitvi dela
O delitvi dela

No, pa sva prišli do konca.
Najlepša hvala za vašo pomoč!
Ni za kaj.

PREPIS DRUGEGA INTERVJUJA
Zapis intervjuja

Kode 1 reda

Kode 2. reda

Živjo! Že kar takoj bi se vam
rada zahvalila, da ste pristali
na intervju z menoj. Za
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začetek bi vas prosila, da
poveste kaj o sebi.
Seveda.
Sem
Polonca, Gospa prihaja iz Ljubljane.
prihajam iz Ljubljane. Stara
sem
74 let in
sem Stara je 74 let.
upokojenka.
Je upokojenka.

O sebi
O sebi
O sebi

Kakšna je vaša izobrazba?
Narejeno imam fakulteto, Narejeno ima fakulteto.
Izobrazba
humanistično smer. Sem se
pa
še
celo
ţivljenje Izobraţevala se je še celo Izobrazba
izobraţevala.
ţivljenje.
Kje ste se še izobraževala?
Svoje znanje je potrebno
neprestano
dopolnjevati.
Udeleţevala sem se raznih
tečajev,
dodatnih
izobraţevanj
na
svojem
področju, ko sem bila v Gospa je svoje znanje Izobrazba
pokoju pa sem začela hoditi vseskozi dopolnjevala.
na
univerzo
za
tretje
ţivljenjsko obdobje, kjer se
učim tisto, za kar prej ni bilo
časa.
Kakšna
je
bila
vaša
zaposlitvena pot?
Zaposlila sem se tri leta po
diplomi za polovični delovni
čas
na
izobraţevalni
inštituciji, nato dve leti v
svetovalni sluţbi, spet 15 let
v izobraţevalni inštituciji,
zdaj za polni delovni čas,
zadnjih
pet
let
pred
upokojitvijo pa na privatni
šoli.
Poleg sluţbe sem se ukvarjala
še s prevajanjem in pisanjem
otroških knjig.

Tri leta po diplomi se je Zaposlitev
gospa zaposlila za polovični
delovni čas.
Kasneje se je zaposlila za Zaposlitev
polni delovni čas.

Poleg sluţbe je še prevajala Zaposlitev
in pisala knjige.

Pa se vrniva daleč nazaj, k
vašim staršem. Kakšna je
bila vloga vaše matere v
družini?
Moji starši so imeli podjetje Gospejini starši so imeli O starših
in mama je očetu pri poslu podjetje.
tudi pomagala. Pred in med Mama je očetu pomagala pri O starših
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vojno sta imela v pisarni tri
zaposlene, po vojni je mama
sama vodila knjigovodstvo.
Oče ni bil v vojski, ker je bil
star ţe čez 40 let.

poslih.
Mama je sama vodila Delitev dela - starši
knjigovodstvo.
Oče ni odšel v vojsko, ker je O očetu
bil prestar.

Vaš oče ni odšel v vojsko,
kako so se pa druge ženske
spoprijemale z vojno, ki so
ostale same?
Ne v sorodstvu in ne v Ne spominja se, da bi katera O vojni
soseščini se ne spominjam od ţensk med vojno ostala
nobene.
sama.
Kako sta imela starša
razdeljeno delo v družini?
Mama
je
vodila
gospodinjstvo, vendar smo
imeli za gospodinjsko delo
tudi
gospodinjsko
pomočnico, ki pa smo ji
morali otroci (dve dekleti)
tudi pomagati. Mama je vsa
dekleta, ki so bila pri nas v
sluţbi, naučila dobro kuhati
in vse druge gospodinjske
spretnosti. Oče se je brigal za
vrt, bil je spreten sadjar.

Mama
je
vodila
gospodinjstvo.
Imeli
so
gospodinjsko
pomočnico.
Otroci so pomagali v
gospodinjstvu.
Mama je znala dobro kuhati.

Delitev dela – starši

Bila je dobra gospodinja.

O mami

Oče je skrbel za vrt.

Delitev dela – starši

Delitev dela – starši
Pomoč otrok
Delitev dela – starši

Kdo se je bolj ukvarjal z
otroki in pomagal pri šolskih
Pri šolskih obveznostih je Delitev dela – starši
obveznostih?
Hvala bogu mama.
pomagala mama.
Kdo je skrbel za finance?
Mama je vodila v očetovi
firmi knjigovodstvo, bila pa
sta v denarnih vprašanjih (
kot tudi v vsem drugem)
zgledno usklajena.

Mama
je
vodila Delitev dela – starši
knjigovodstvo v očetovi
firmi.
V vseh vprašanjih sta bila O starših
usklajena.

Kakšna je bila vaša vloga v
družini? Se je z rojstvom
otrok spremenila?
Naša druţina ni bila dolgo
brez otrok, jaz pa sem morala
po rojstvu prvega otroka še
končati študij.
Glede na značaj in zanimanja

Gospa je imela kmalu po O sebi
poroki otroke.
Po rojstvu otroka je mogla O sebi
končati študij.
Z moţem sta si razdelila delo Delitev dela
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sva si z moţem delo
razdelila. Ne spominjam se,
kaj točno je kdo delal. Moţ je
ponavadi kuhal nedeljska
kosila, pomagal kjerkoli in
kadarkoli je bil doma in je
bilo potrebno, vedno pa
odnašal smeti, ker so se meni
»gravţale«. Jaz sem tudi po
diplomi (dobili smo še
punčko) z veseljem ostala
doma, moţ pa si je naloţil
odgovorno delo v svojem
poklicu. Poleg nege in vzgoje
otrok sem skrbela tudi za
finance.
Koliko se je mož vključeval v
varstvo otrok? Kako je bilo z
vrtci? Kdo je pomagal pri
šolskih obveznostih?
Varstvo ni bilo problem, ker
sem bila doma, otroka pa sta
iz vzgojnih razlogov šla v
vrtec, ko sta dopolnila 3 leta.
Otrok se pač bolj socializira v
druţbi vrstnikov.
Pri šolskih obveznostih prav
veliko pomoči ni bilo
potrebno. Semester ali dva v
prvem razredu osnovne šole,
to sem prevzela jaz. Potem še
nekaj časa pri prehodu v višje
razrede, tu je moţ pomagal
pri matematiki in včasih pri
latinščini, jaz pri drugih
predmetih.
Koliko se je mož vključeval v
delo doma in delo z otroki?
Doma je z veseljem in dobro
kuhal nedeljsko kosilo. Pri
otrocih pa je pri vzgoji veliko
pomagal. Svoja stališča sva
vedno uskladila in otrokom je
bil nesporna avtoriteta.

glede na značaj in zanimanje.
Moţ je kuhal nedeljska Kuhanje
kosila.
Pomagal
je
na
vseh O moţu
področjih, kadar je bil doma.
Moţ je odnašal smeti.
Po diplomi je gospa ostala
doma.
Imela je še enega otroka.
Moţ je hodil v sluţbo.

Odnašanje smeti
O sebi

Gospa je skrbela za otroka.
Gospa je skrbela za finance.

Skrb za otroke
Skrb za finance

O sebi
O moţu

Gospa je bila doma in skrbela Skrb za otroke
za otroke.
S tremi leti sta odšla otroka v Skrb za otroke
vrtec.

V začetku osnovne šole je pri
šolskih
obveznostih
pomagala gospa.
V višjih razredih je moţ
pomagal pri matematiki in
latinščini.
Gospa je pomagala pri drugih
predmetih.

Pomoč
pri
obveznostih

šolskih

Pomoč
pri
obveznostih

šolskih

Pomoč
pri
obveznostih

šolskih

Moţ je kuhal nedeljska
kosila.
Moţ je veliko pomagal pri
vzgoji otrok.
Stališča glede vzgoje otrok
sta vedno uskladila.
Moţ
je
bil
otrokoma
nesporna avtoriteta.

Kuhanje

Bi
izpostavili
kakšno
področje, kjer bi si želeli, da Izpostavila

nebi
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Skrb za otroke
Skrb za otroke
Skrb za otroke

nobenega O moţu

bi mož bolj sodeloval?
Ne.
Ste kdaj zavidali možu
njegovo delo izven doma?
Kaj takega mi še na misel ni
prišlo. Kljub temu da nisem
hodila v sluţbo, sem imela
veliko meni všečnih stikov in
sem skušala v svoji stroki
ostati na tekočem. To se mi je
kar posrečilo, saj sem imela
več časa za izobraţevanje in
da sem stvari domislila. Ko
sta šla otroka v vrtec, sem se
polovično zaposlila.

področja, kjer si ţeli, da bi ji
moţ bolj pomagal.

Moţu ni nikoli zavidala O sebi
njegovega dela izven doma.
V svoji stroki je ostala na Zaposlitev
tekočem.

Ko sta odšla otroka v vrtec se Zaposlitev
je zaposlila za polovični
delovni čas.

Kako usklajujete delo in
družino?
Iz odgovorov lahko sklepate, Z usklajevanjem dela
da mi je to kar šlo.
druţine ni imela teţav.
Ste mama dveh otrok, hkrati
pa ste imeli kariero. Je
kakšna stvar, ki ste se ji
mogli odpovedati zaradi
obremenjenosti?
Čemu
najtežje?
Obremenjenosti nisem čutila,
znala sem postaviti prioritete.
Odpovedati pa sem se morala
večernim izhodom, se pravi
gledališču in koncertom in to
sem nekaj časa pogrešala.
Ste si kdaj privoščili najeto
pomoč?
Ko sem se kasneje zaposlila
za polni delovni čas, mi je
enkrat na teden pomagala
najeta gospa. Tako je še
sedaj, ko sem stara.

in Usklajevanje dela in druţine

Zaradi druţine in kariere ni Usklajevanje dela in druţine
čutila obremenjenosti.
Znala je postaviti prioritete.
Usklajevanje dela in druţine
Odpovedati se je mogla Usklajevanje dela in druţine
večernim izhodom.

Ko se je zaposlila za polni Najeta pomoč
delovni čas si je poiskala
najeto pomoč.
Najeto pomoč ima še danes.
Najeta pomoč

Ste bili kdaj denarno odvisni
od moža? Kako ste se pri tem
počutili?
V prvih letih zakona me je
nekoč znanka povabila na
kavo in jo tudi plačala, ker
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»vi nimate svojega denarja«.
To se mi je zdelo zelo
smešno. Denar, ki pride v
druţino, pa naj ga zasluţi
moţ, ţena ali pa oba, je pač
druţinski in ga po dogovoru
tudi porabiš. Če ga je več, si
lahko privoščiš več, če ga je
pa
manj,
pač
določiš
prioritete. Pri nas smo se
nekoč odločili, da smo raje
kupili jazbečarja kot zimske
gume.

Denar, ki pride v druţino je Finance
druţinski.
Ni vaţno kdo ga zasluţi.
Finance
Porabiš ga tako, kot se Finance
dogovoriš.

Ali mislite, da ženske delajo
prav toliko kot moški?
Na svetu so pridni in leni
ljudje obeh spolov. Kako si Delitev dela v druţini je O delitvi dela
delo v druţini razdeliš, je pa odvisna od vsakega para
stvar vsakega para posebej.
posebej.
Kaj mislite o zakonu, kjer
ženska
dela,
mož
pa
gospodinji?
To je odvisno od značaja,
predvsem pa od moţnosti, ki
jih ima eden ali drugi. Meni
so všeč ljudje, ki so zagnani
za svoj poklic, pa naj bo
moški ali ţenska, saj je poklic
del
osebnosti.
Če
gospodinjstvo
ni
beg
moškega
pred
nesposobnostjo, da uspe, in
če je ţenski tak moški všeč,
je v redu. Kaj pa ti misliš? Če
vzameva tvoje sorodstvo:
tvoj oče je imeniten s svojo
kuho, ker ga zabava in pri
tem uţiva, poleg tega pa je
uspešen v svojem poklicu.
Všeč mi je bil tudi Igor, da je
nekaj časa ostal doma, bil je kako bi rekla – no, bil je
viteški do Tatjane. Za ţenske
pa velja isto. Če so doma, ker
jih v nekem obdobju druţina
bolj potrebuje, je v redu, če
ostanejo
intelektualno

Kako si razdeliš delo je
odvisno od značaja in od
moţnosti.
Všeč so ji ljudje, ki so
zagnani za svoj poklic.
Poklic je del osebnosti.
Gospodinjstvo ne sem biti
beg
moškega
pred
nesposobnostjo, da uspe.
Ţenski mora biti tak moški
všeč.

O delitvi dela

O delitvi dela
O delitvi dela
O delitvi dela

O delitvi dela

V redu je, če ţenska ostane O delitvi dela
doma, ker jo druţina
potrebuje.
Ţenska
mora
ostati O delitvi dela
intelektualno radovedna.
113

radovedne. Svetel zgled je
tvoja mama.
Se strinjate, da je mesto
ženske doma ob otrocih?
Ţenska naj bo tam, kjer je
zadovoljna.
Otroci
potrebujejo zadovoljno mamo
in očeta, ki ima njihovo
mamo rad. Vse drugo pa so
tehnične rešitve.
Od časa vaših staršev pa do
danes se je marsikaj
spremenilo. V čem vidite
največjo
razliko
v
organizaciji
družinskega
življenja in delitve dela?
Več kot med mojo generacijo
in generacijo mojih staršev se
je spremenilo med mojo
generacijo in generacijo
mojih otrok, vsaj kar se
druţinskega ţivljenja tiče. V
generaciji mojih staršev je
delala le malokatera ţenska
(seveda v meščanskem, ne
kmečkem okolju, ampak v
kmečkem okolju je delo tako
ali tako razumno razdeljeno).
V moji generaciji so šle vse
ţenske v sluţbo, postale
samostojnejše, kar je bil
naporen premik za moške
glave. Pravzaprav je bila to
edina teţava, za novo
situacijo je bilo nekako
poskrbljeno. Delovni čas (vsi
so delali od sedmih do treh)
je sovpadal z varstvom v
šolah in vrtcih in druţinsko
ţivljenje
se
je
dalo
organizirati. To je danes
odločno teţe. Delovni čas je
različen, predvsem pa zelo
dolg, varstvene ustanove pa
so ostale togo v istem času.
Za današnje mlade starše je
kar teţka naloga, da najdejo

Mesto ţenske je tam, kjer je O delitvi dela
zadovoljna.
Otroci rabijo zadovoljno O delitvi dela
mamo in očeta, ki jo ima rad.

Kar se druţinskega ţivljenja Spremembe
tiče, se je več spremenilo
med njeno generacijo in
generacijo njenih otrok.
V generaciji njenih staršev je Ţivljenje včasih
malokatera meščanska ţenska
delala.
V kmečkem okolju je delo Ţivljenje včasih
razumno razdeljeno.
V njeni generaciji so vse Ţivljenje včasih
ţenske šle v sluţbo.
To je bila velika sprememba Ţivljenje včasih
za moško mišljenje.
Za novo situacijo je bilo
tehnično poskrbljeno.
Vsi so delali od sedmih do
treh.
Delovni čas je sovpadal z
varstvom v vrtcih in šolah.
Druţinsko ţivljenje se je dalo
organizirati.
Danes je delovni čas različen
in daljši.
Delovni
čas
varstvenih
ustanov se ni spremenil.
Današnji starši teţko najdejo
sebi
ustrezen
druţinski
114

Ţivljenje včasih
Ţivljenje včasih
Ţivljenje včasih
Ţivljenje včasih
Ţivljenje danes
Ţivljenje danes
Ţivljenje danes

sebi
ustrezen
model.

druţinski model.

Polonca, najlepša hvala za
vaš čas in vaše odgovore.
Ni problema!

PREPIS TRETJEGA INTERVJUJA
Zapis intervjuja

Kode 1. reda

Kode 2. reda

No pa začniva. Se lahko za
začetek prosim predstavite.
Sem Neţa, stara sem 27 let.
Prihajam iz majhne vasice na
podeţelju. Imam dva otroka,
dve punčki, stari 10 mesecev in
dve leti in pol.

Gospa je stara 27 let.
Prihaja iz podeţelja.
Ima dva majhna otroka.

O sebi
O sebi
O sebi

Študirala je zdravstveno nego.

Izobrazba

Zaposlena je kot zdravstveni
tehnik.
Trenutno je na porodniški.

Zaposlitev

S partnerjem sta najprej ţivela v
Ljubljani.

O sebi

Delo je razdeljeno
tradicionalno.
Gospa opravlja gospodinjska
dela.
Partner načrtuje in gradi
druţinsko hišo.

Delitev dela

Kakšna je vaša zaposlitev in
zaposlitvena pot?
Študirala sem zdravstveno nego
na zdravstveni fakulteti. Z
delom sem začela kot
pripravnica v UKC, kjer sem v
okviru pripravništva delala na
več oddelkih.
Zaposlena sem kot zdravstveni
tehnik v UKC Ljubljana na
abdominalni kirurgiji. Trenutno
sem pa na porodniški.
Pojdiva kar na glavno temo.
Kako je bilo preden ste imeli
otroke – kaj je kdo delal, kako
sta si s partnerjem delila delo?
Preden sva imela otroke, sva
ţivela v podnajemniškem
stanovanju v Ljubljani. Delo je
bilo razdeljeno povsem
tradicionalno. To pomeni, da
sem gospodinjska dela
opravljala jaz, partner pa se je
ukvarjal predvsem z
načrtovanjem in gradnjo
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Zaposlitev

Skrb za gospodinjstvo
Gradnja hiše

druţinske hiše. Med
nosečnostjo pa sva se preselila k Med nosečnostjo se preselita.
mojim staršem, saj zraven
njihove hiše gradiva svojo hišo.
Takrat so se stvari zame malo
spremenile, saj sva z mami v
skupnem gospodinjstvu in si
Gospodinjska opravila si deli z
gospodinjska dela deliva.
mamo.
Kaj se je spremenilo po
prihodu otrok? Kdo je bolj
skrbel za otroke?
Po prihodu otrok se je partner
posvetil tudi otrokom.
Predvsem pri večerni negi in
previjanju čez dan ter igri.
Hranjenje in druge aktivnosti
čez dan pa so v moji domeni.
Kaj pa gospodinjska opravila?
To sva si še vedno delili z
mami. Mami namreč ne hodi v
sluţbi, saj skrbi za obnemoglo
staro mamo in mi je v veliko
pomoč.
Kako imata pa razdeljeno skrb
za finance in vrt?
Za finance ţe od vedno skrbi
partner. Je zelo natančen glede
tega in tudi zapisuje vse stroške.
Sploh odkar delamo hišo, je
zelo natančen. Za vrt pa pri nas
skrbi predvsem mami. Tudi, ko
bomo na svoje, bova imeli vrt z
mami skupaj.
Ste se vrnili v službo po rojstvu
otrok?
Da, po rojstvu otroka sem se
vrnila na delovno mesto,
predvsem zaradi finančnega
poloţaja druţine, ki bi bil v
primeru, da bi ostala doma,
slabši.

O sebi

Skrb za gospodinjstvo

Partner se posveti otrokom
predvsem pri večerni negi,
previjanju in igri.

Skrb za otroke

Za hranjenje in druge aktivnosti
poskrbi gospa.

Skrb za otroke

Gospodinjska dela si delita z
mamo.
Mama skrbi za obnemoglo staro
mamo.

Skrb za gospodinjstvo
O mami

Za finance skrbi partner.

S
krb za finance

Za vrt skrbi gospejina mami.

Skrb za vrt

Po rojstvu otrok se vrne v
sluţbo.
Vrne se zaradi boljšega
finančnega poloţaja druţine.

Zaposlitev

Se je kaj glede delitve dela
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Zaposlitev

spremenilo, ko ste odšli v
službo?
Veliko se ni spremenilo. Dela je
bilo ravno toliko, saj je imela
mami dopoldne veliko dela z
mojo hčerko, ki jo je pazila.
Tako je bilo ravno tako še
veliko za narediti, ko sem prišla
domov. Je pa na pomoč
občasno priskočil še partner.
Predvsem pri varstvu otroka.
Kako ste usklajevali družino in
kariero?
Ker sem imela vse skozi dela
male otroke mi ni bilo potrebno
delati ponoči in čez vikende.
Zato druţina ni preveč trpela.
Ko sem bila doma sem postorila
gospodinjska dela in skuhala
kosilo. V veliko pomoč pa mi je
bila tudi mami. Res pa je, da
nisem bila še veliko v sluţbi,
odkar imam otroke, saj sem bila
skoraj celo nosečnost za drugo
hčerko na bolniški. Tako da
sem bila v sluţbi samo 5
mesecev.
Kaj pa vrtec?
Starejša hči gre letos v vrtec, ko
bo dopolnila 3 leta. Prej se mi je
zdelo nesmiselno, saj sem bila
jaz veliko doma, pa še mami jo
je lahko pazila. Zdaj se mi pa
zdi skoraj nujno, zaradi
socializacije. Tudi mlajša bo šla
v vrtec, ko bi stara 3 leta.
Ste imeli kdaj slabo vest, ker
ste odšli v službo in niste ostali
doma pri otrocih?
O tem sem veliko razmišljala,
vendar druge moţnosti zaradi
finančnega poloţaja druţine ni
bilo. Tako da nimam slabe
vesti. Brez moje plače nebi

Po odhodu v sluţbo se glede
delitve dela ni veliko
spremenilo.
Ko odide v sluţbo ji hčerko
pazi mami.

Delitev dela

Partner priskoči na pomoč pri
varstvu otrok.

Skrb za otroke.

S sluţbi ji ni potrebno delati za
vikende in ponoči.

O sluţbi

V veliko pomoč pri
usklajevanju ji je mami.

Pomoč pri usklajevanju dela in
druţine

Starejša hči gre s tremi leti v
vrtec.
Zdelo se ji je nesmiselno, da bi
dala otroka v vrtec.
Hčerko sta pazili z mamo.
Otrok mora v vrtec, da se
socializira.
Tudi druga hči gre s tremi leti v
vrtec.

Vrtec

Gospa je razmišljala, da se po
porodu nebi vrnila nazaj v
sluţbo.
Vrniti se je mogla zaradi
finančnega poloţaja druţine.
117

Zaposlitev

Skrb za otroke

Vrtec
Skrb za otroke
Vrtec
Vrtec

Zaposlitev

mogli zgraditi hiše.
Ste imeli kdaj najeto pomoč?
Ne, nikoli. Niti je nisem
potrebovala, pa tudi ne zdi se
mi to v redu. Se mi zdi, da se
ţenska lahko tako organizira, da
postori kar je potrebno in se
kako drugače znajde. Sploh ker
imam še mami v bliţini, da mi
kdaj popazi otroke, če mi
zmanjka časa za vse. Ko bova s
partnerjem v svoji hiši, bo sicer
malo drugače, ampak vem da ne
bo problema in bo on poskrbel
za otroke, če bo treba.
Kaj ste najbolj pogrešali zaradi
vseh obveznosti? Čemu ste se
najtežje odpovedali?
Najbolj sem pogrešala čas, ki bi
ga drugače lahko preţivela z
otroki. Pa sem ga mogla
posvetiti gospodinjskim
opravilom ali preţiveti v sluţbi.
Mislite, da se je za partnerja
ravno toliko spremenilo po
rojstvu otrok, kot za vas?
Vsekakor je bila to tudi zanj
velika sprememba. Oba imava
manj časa zase in drug za
drugega.
Bi lahko izpostavili kakšno
področje, kjer si želite, da bi
vam mož bolj pomagal?
Včasih bi bila hvaleţna če bi se
lotil kakšnega gospodinjskega
opravila (pomivanje posode,
likanje in pranje perila ipd.).
Opaţam, da se ne zaveda,
koliko dela postorim jaz v hiši
in koliko dela je z otrokoma. On
dela na novi hiši in ne opazi, da
ima vedno site in urejene
otroke, ki jim zvečer samo še

Nima slabe vesti zaradi vrnitve
v sluţbo.

Zaposlitev

Nikoli ni imela najete pomoči.
Najete pomoči ni potrebovala.
Najeta pomoč se ji ne zdi dobra
rešitev.
Ţenska se lahko znajde brez
najete pomoči.
Otroke ji popazi tudi mami.

Najeta pomoč
Najeta pomoč
Najeta pomoč

Ko bodo v svoji hiši, bo za
otroke skrbel tudi partner.

Skrb za otroke

Najbolj pogreša čas z otroki.

Odpovedovanje

Za partnerja se je tudi veliko
spremenilo.
Partner ima manj časa zase in
za njo.

O partnerju

Meni, da bi partner lahko
pomagal pri gospodinjskih
opravilih.

O partnerju

Partner se ne zaveda, koliko
dela postori gospa v hiši.

O partnerju

Partner skrbi za gradnjo hiše.
Ne opazi, da so otroci vedno
urejeni.
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O partnerju
O partnerju

Najeta pomoč
Skrb za otroke

O partnerju

prebere pravljico in jih da spat.
Včasih bi bilo fino, da bi
pokazal, da ceni moje delo, ter
da se zaveda vsega, kar jaz
naredim.
Sta kaj govorila o tem, da bi
mož skrbel za otroke in ostal
na porodniški? Kako gledate
na tako rešitev?
Ta rešitev ni nikoli prišla v
poštev, ker menim, da otrok
potrebuje predvsem mamo, da
večino časa skrbi zanj. Oče pa
pri tem seveda sodeluje, ko ima
čas.
Kaj si mislite o zakonu, kjer
ženska dela, mož pa
gospodinji?
Moje mišljenje je, da je
tradicionalna druţina, kjer ţena
skrbi za gospodinjstvo in
otroke, moţ pa je v sluţbi,
najprimernejša za vzgojo in
razvoj otrok ter samopodobo
moţa.
Se strinjate, da je mesto ženske
doma, ob otrocih?
Da, mesto ţenske je predvsem
doma ob otrocih, če finančni
poloţaj druţine to dopušča.
Kakšna je bila delitev dela pri
vaših starših? Kaj bi
izpostavili, da je najbolj
drugače danes v primerjavi z
delitvijo dela pri vaših starših?
Moški se veliko več ukvarjajo s
svojimi otroki kot so se včasih
naši starši ukvarjali z nami. Jaz
se ne spolnim, da bi se ati kaj
veliko igral z nami. On je delal
zunaj, saj imamo kmetijo. Hodil
je v hlev in v gozd, mami pa je
gospodinjila in skrbela za vrt.

Zvečer jim prebere pravljico in
jih da spat.
Partner ne ceni dovolj njenega
dela.

Skrb za otroke

Ne zdi se ji dobro, da bi partner
ostal na porodniškem dopustu.
Otrok rabi predvsem mamo.

Mnenje o delitvi dela

Oče sodeluje, ko ima čas.

Mnenje o delitvi dela

Najprimernejša za vzgojo otrok
je tradicionalna druţina.
Ţena skrbi za otroke in
gospodinjstvo.
Moţ hodi v sluţbo.

O partnerju

Mnenje o delitvi dela

Mnenje o delitvi dela
Mnenje o delitvi dela
Mnenje o delitvi dela

Mesto ţenske je doma ob
otrocih.

Mnenje o delitvi dela

Danes se moški precej več
ukvarjajo s svojimi otroki.

Delitev dela danes

Oče se ni igral z otroki.
Oče je delal na kmetiji, v hlevu
in v gozdu.
Mama je gospodinjila in skrbela
za vrt.
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O očetu
O očetu
O mami

Za nas je po sluţbi skrbela
mami, drugače pa smo se pazili
pri stari mami in atu, nismo
hodili v vrtec. Mami je enkrat
govorila, da je bila mlajša sestra
zelo ţivahna in sta se mama in
ata neprestano pritoţevalo čez
njo, zato sta jo hotela dati v
vrtec. Ampak tega pa tudi nista
dovolila in sta mami na vse
načine prepričevala, da je sestra
ostala doma. Zdelo se jima je
poniţujoče, da nebi zmogla
pazit otrok, če sta bila doma, in
če so vsi ostali to počeli.

Mama je skrbela za otroke.
O mami
Dopoldne sta jih pazila mama in O starih starših
ata.
Niso hodili v vrtec.
Otroci

Mlajšo sestro so ţeleli dati v
vrtec.
Stara starša tega nista dovolila.

Otroci

Zdelo se jima je poniţujoče, da
nebi zmogla paziti otrok.

O starih starših

Vsi ostali so to počeli.

O starih starših

O starih starših

Najlepša hvala za vašo pomoč!
Prosim.

PREPIS ČETRTEGA INTERVJUJA
Zapis intervjuja
Živjo! Najbolje, da kar
začneva. Mi lahko za začetek
poveste kaj o sebi. Kdo ste iz kje
prihajate?
Ţivjo. Sem Sarmite, delovna
mati in ţena. Prihajam iz
Latvije, stara sem 37 let. V
Ljubljano me je pripeljala
ljubezen. Z moţem imava dva
majhna otroka, punčko in
fantka, stara 4 in 6 let. Moja
izobrazba je visoka. Naredila
sem medicinsko fakulteto, ter se
izobrazila za psihoterapevtko.
Trenutno pa se v Trstu še naprej
izobraţujem za psihoanalitika.
Kakšna je vaša trenutna
zaposlitev, kakšna je bila vaša
zaposlitvena pot?
Delam kot psihoterapevtka in
imam lastno ambulanto. Kar
nekaj časa sem bila zaposlena

Kode 1. reda

Kode 2. reda

Gospa je zaposlena gospodinja
in mati.
Stara je 37 let.
Prihaja iz Latvije, ţivi v
Ljubljani.

O sebi
O sebi
O sebi
O sebi

Ima dva otroka.

Po poklicu je psihoterapevt.

Zaposlitev

Se naprej izobraţuje.

Izobraţevanje

Dela kot psihoterapevtka.
Ima svojo ambulanto.

Zaposlitev
Zaposlitev
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pri moţu, s katerim sva si delila
prostore, v katerih sva delala,
kar nama je oteţilo delo. Zato
sva se odločila, da grem jaz na
svoje, saj je tako tudi zaradi
pacientov laţje, pa še midva se
več vidiva.
Kot ste rekli imate otroke. Da
se malo vrneva v preteklost kako je bilo preden ste imeli
otroke? Kaj je kdo delal, kako
sta si s partnerjem delila delo?
Tega časa ni bilo prav veliko,
saj sem bila noseča, ko sva se
poročila. Tudi šele po poroki
sem se priselila v Slovenijo in
prej nisva ţivela skupaj. V
začetku je za gospodinjstvo
skrbel moţ, saj sem imela
teţave v nosečnosti in sem
mogla veliko leţat. Dolgo časa
ni šlo tako, saj moţ resnično ni
gospodinjski tip človeka, zato je
najel pomoč. Ima zelo rad
pospravljeno, jaz pa takrat
nisem smela. Kuhala sem pa
vseeno jaz.
Kaj se je spremenilo po prihodu
otrok? Kdo je bolj skrbel zanje?
Jaz sem bila na porodniški, zato
je bila to moja dolţnost. Moţ je
bil veliko zdoma, saj je takrat
zaključeval študij psihoanalize,
ki je potekal v tujini. Tako sem
bila z otrokom večinoma jaz. Je
bilo kar naporno, ker ga toliko
ni bilo. Jaz sem se še učila
jezika in spoznavala Ljubljano,
tako da je bilo marsikdaj kar
hudo domotoţje. Kadar je bil
doma je pa tudi on kdaj pazil, da
sem se jaz malo spočila. Danes
imava dva otroka pa imava
najeto pomoč. Ena punca nama
vsako popoldne pazi male dva,
saj je za moţa to preveč, ne
more po sluţbi še za otroke
skrbet. Jaz sem v sluţbi, ker
dopoldne hodim v šolo,
popoldne pa delam v ambulanti.
Za vikende smo pa skupaj in
veliko hodimo okoli. Takrat se

Najprej zaposlena pri moţu.

Zaposlitev

Ko sta se poročila, je bila ţe
noseča.
Po poroki je prišla ţivet v
Slovenijo.

O sebi

Za gospodinjstvo je skrbel moţ.

Skrb za gospodinjstvo

Moţ ni gospodinjski tip.
Moţ je najel plačano pomoč.

O moţu
Najeta pomoč

Kuhala je gospa.

Skrb za gospodinjstvo

Gospa ostane na porodniški.
Skrb za otroke je njena
dolţnost.
Moţ je v tujini zaključeval
študij.

Skrb za otroke
Skrb za otroke

Otroke pazi večinoma ona.

Skrb za otroke

Učila se je jezika in spoznavala
Ljubljano.

O sebi

Po potrebi jih pazi tudi moţ.

Skrb za otroke

Imata najeto varuško za vsako
popoldne.

Najeta pomoč

Dopoldne hodi v šolo.
Popoldan je v sluţbi.

Izobraţevanje
Zaposlitev

Za vikende se pribliţno enako
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Skrb za otroke

O sebi

O moţu

oba pribliţno enako ukvarjava z
njimi.
Kaj pa se je po rojstvu otrok
najbolj spremenilo glede delitve
dela in organizacije v
gospodinjstvu?
Vse je spremeni. Od najinega
odnosa, do razdelitve dela.
Prilagoditi se je treba novi
osebici, ki se plazi okoli. Otroka
postaviš na prvo mesto in se
marsikaj zanemari. Ni več
ustaljene rutine, vse se premeša.
Glede delitve dela se ni veliko
spremenilo. Moţ ne pospravlja
in ne kuha, jaz pa sem si ţelela
ves čas posvetiti sinu in potem
hčerki, saj sem vedela, da bom
kasneje veliko zdoma. Zato je
takrat gospa, ki je čistila, začela
prihajati dvakrat tedensko in
sem jaz vsa ta dela dala njej,
razen kuhanja.
Prava organizacija pa se je
začela potem, ko je potekla
moja porodniška. Takrat pa vsak
dan posebej narediš načrt, kako
boš vse uredil. V takih primerih
sem najbolj pogrešala kakšno
babico ali teto v bliţini, da bi
lahko kdaj kdo vsaj skočil po
otroke v vrtec, če ţe ne kakšno
uro popazil.
Po koncu porodniške pa ste se
vrnili v službo.
Med prvo porodniško sem se
učila jezika in sem po končani
porodniški začela počasi delat.
Hitro sem pridobila nekaj
pacientov, s pomočjo moţa.
Kmalu pa sem imela spet
otroka. Tokrat sem delala tudi
med porodniško, saj se terapije
ne sme prekiniti. Ampak sem
delala malo, nekaj ur na teden.
Po končani drugi porodniški pa
sem se vrnila v sluţbo s polno
paro. Najprej v moţevi
ordinaciji, on je delal dopoldne,
jaz pa popoldne, sedaj sem pa
na svojem.

ukvarjata z otroki.

Otroka postavi na prvo mesto.

Skrb za otroke

Delitev dela ostaja enaka.
Moţ ne pospravlja in ne kuha.

Delitev dela
O moţu

Ves čas ţeli posvetiti otrokoma.

Skrb za otroke

Gospa, ki čisti, prihaja dvakrat
tedensko.

Najeta pomoč

Dela vse razen kuhanja.

Najeta pomoč

Ko ji je potekla porodniška, je
bila potrebno več usklajevanja.

Usklajevanje kariere in druţine

Pogrešala je babico ali teto v
bliţini.

Pomoč babic

Po končani porodniški je začela
delati z nekaj pacienti.
Pri pridobivanju pacientov ji je
pomagal moţ.
Kmalu je imela drugega otroka.

Zaposlitev

Dela tudi med porodniško, nekaj
ur na teden.

Zaposlitev

Po koncu druge porodniške
začne delati z več pacienti.
Z moţem izmenjaje delata v
njegovi ordinaciji.
Danes ima svojo ordinacijo.

Zaposlitev
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Zaposlitev
O sebi

Zaposlitev
Zaposlitev

Ste ženska s kariero, hodite v
šolo in imate dva otroka. Kako
vse to usklajujete?
Teţko (smeh). Potrebno je
veliko organizacije in tudi kaj
odrekanja. Za nekatere stvari
pač ni časa. Če nebi hodila v
šolo bi bilo precej laţje, ampak
sem se odločila, da bom to
naredila, ker se mi zdi, da to
rabim. Trudim se, da še vseeno
veliko časa preţivim z
otrokoma, sploh vikende dobro
izkoristimo. Za domača opravila
imam ravno zato najeto pomoč,
saj se vsega ne da. Ne vem kaj
bi naredili brez vrtca. Danes je
to kar velik problem, saj je
veliko otrok in premalo vrtcev.
Nam bi ohromilo vse dogajanje,
če nebi bilo vrtca. Dobro
privatno varstvo za vsak dan je
pa teţko najti. Sin danes sicer
hodi ţe v šolo, zato je med
počitnicami potrebno kar nekaj
usklajevanja. Dobro, da imajo
organizirane razne počitniške
dejavnosti. Takrat rabimo
varstvo, saj midva ne moreva
pacientov kar pustiti parkrat na
leto. Terapija mora potekati
naprej, si ne moreva privoščiti
počitnic, kadar bi ţelela. Ţal mi
je, da nimamo nobene babice
blizu, saj bi nam to stvari precej
olajšalo.
Kakšne dogovore imata z
možem glede delitve dela? Kdo
skrbi za katera področja
(finance, vrt, otroci,
gospodinjstvo)?
Kakor vidite ţivimo v bloku,
tako da z vrtom ni teţav (smeh).
Finance je imel vedno bolj pod
komando moţ, je bolj za to.
Seveda se skupaj odločava
glede pomembnih odločitev a
bolj na tekočem je s tem on. Za
otroke in stanovanje pa skrbiva
skupaj.

Za usklajevanje kariere in
druţine je potrebno veliko
organizacije in odrekanja.
Za vse ni časa.
Če nebi hodila v šolo, bi bilo
laţje.
Zdi se ji, da potrebuje višjo
izobrazbo.
Čim več časa ţeli preţiveti z
otrokoma.
Za laţje usklajevanje ima najeto
pomoč.
Brez vrtca bi teţko usklajevala
vse obveznosti.
Vrtcev je premalo.
Brez vrtca bi se dogajanje
druţine ohromilo.
Dobro privatno varstvo je teţko
najti.
Sin hodi v šolo.
Med šolskimi počitnicami je
potrebno več usklajevanja.
Med šolskimi počitnicami so
organizirane razne dejavnosti.

Usklajevanje kariere in druţine

S pomočjo babice bi bilo laţje.

Pomoč babic

Vrta nimajo.
Za finance skrbi moţ.

Skrb za vrt
Skrb za finance

Pomembne odločitve sprejemata
skupaj.
Za otroke skrbita oba
Za stanovanje skrbita oba.

Sprejemanje odločitev

Se je kaj glede delitve dela
spremenilo, ko ste odšli v
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Usklajevanje kariere in druţine
Usklajevanje kariere in druţine
Izobraţevanje
Skrb za otroke
Usklajevanje kariere in druţine
Vrtec
Vrtec
Vrtec
Privatno varstvo
O otrocih
Usklajevanje kariere in druţine
Organizirane dejavnosti

Skrb za otroke
Skrb za gospodinjstvo

službo?
Ne, vse je tako razdeljeno kot
včasih.
Ste imeli kdaj slabo vest, ker ste
odšli v službo in niste ostali
doma pri otrocih?
Hm…slabe vesti nisem imela,
se pa zavedam, da bi lahko bila
več časa z njima. A vsega se ne
da. Ţelim si tudi kariere, zato je
treba pokombinirati. Kadar smo
skupaj, se trudim ta čas čim bolj
aktivno in kvalitetno preţiveti.
Se mi zdi, da je bolj pomembna
kvaliteta kot kvantiteta.
Kaj ste najbolj pogrešali zaradi
vseh obveznosti? Čemu ste se
najtežje odpovedali?
Spanje (smeh). Tudi kakšni
hobiji ne pridejo v poštev zame,
saj enostavno ni časa. Resnično
mi pa manjka spanja in se
zavedam, da ga še dolgo bo.
Mislite, da se je za moža ravno
toliko spremenilo po rojstvu
otrok, kot za vas?
Če dobro pomislim in
iskreno….bi rekla da ne. On se
ni pustil toliko motiti, ima svoj
red, ki se ga drţi še naprej.
Obdrţal je tudi večino svojih
hobijev. Ampak to sem ţe
vnaprej vedela in to sprejela.
Bi lahko izpostavili kakšno
področje, kjer si želite, da bi
vam mož bolj pomagal?
Edino to bi morda lahko bilo
drugače, da bi med tednom
popoldne pazil otroke. Ampak
ker si lahko privoščiva varuško,
ne vidim teţave v tem. Zame
nebi bilo nič drugače, bi šla v
vsakem primeru v sluţbo.
Sta kaj govorila o tem, da bi
mož skrbel za otroke in ostal na
porodniški? Kako gledate na
tako rešitev?
Ne, nisva. Moţeva ambulanta je
ravno dobro zaţivela, ko se je

Po odhodu s sluţbo je glede
delitve dela vse isto.

Delitev dela

Ţeli si, da bi bila več z
otrokoma a nima slabe vesti.

Skrb za otroke

Ţeli si kariere.

Zaposlitev

Skupni čas z otroki skuša
preţiveti čim bolj aktivno.

Skrb za otroke

Zaradi vseh obveznostih se je
najteţje odpovedala spanju.
Za hobije ni časa.

Odpovedovanje

Za moţa po rojstvu otrok ni bilo
toliko sprememb.
Moţ se še naprej drţi svojega
reda od prej.
Obdrţal je večino hobijev.

O moţu

Ţeli si, da bi moţ bolj pomagal
pri varstvu otrok.
Lahko si privoščita plačano
varuško.

O moţu

Moţeva ambulanta je ravno
dobro zaţivela, ko se je rodil
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O moţu

Odpovedovanje

O moţu
O moţu

Najeta pomoč

rodil sin, zato ni bilo smiselno,
da bi jo ustavila. Saj sem jaz
med porodniško ravno tako
hodila delat, samo sem imela
malo pacientov.
Taka rešitev se mi zdi dobra, če
se oba partnerja strinjata. Ne
vidim razloga zakaj ne.

sin.
Ni bilo smiselno, da bi on ostal
na porodniški.

O moţu

Med porodniškim dopustom je
delala.

Zaposlitev

Strinja se s tem, da moški ostane Mnenje o delitvi dela
na porodniškem dopustu.

Kaj si mislite o zakonu, kjer
ženska dela, mož pa
gospodinji?
Kot na prejšnje vprašanje – čisto
ok, če se oba strinjata. Moţ
Strinja se s tem, da moţ ostane
lahko ravno toliko naredi po
doma in gospodinji.
hiši, kot ţenska. Samo tak more
bit, če je čisto negospodinjski
tip, potem se to verjetno ne da.
Se strinjate, da je mesto ženske
doma, ob otrocih?
Pomembni sta obe vlogi,
očetova in materina. Za zdrav
razvoj otroka tudi morata biti
prisotna oba lika. Mati ne sem
bit samo mati in skrbet samo za
otroka, ter odrivati očetovo
vlogo na stran, mora skrbet tudi
zase. Zato je mesto ţenske
povsod, ob otrocih, kot tudi v
sluţbi in nekje, kjer se posveti
izključno sebi. Ravno tako je
lahko moški samo doma, če se
tako dogovorita.
Kaj bi izpostavili, da je največja
razlika med življenjem vaših
staršev in vašim življenjem
(glede delitve dela in
usklajevanja služb)?
Prvo mi na misel padejo vrtci
ter najeta pomoč. Včasih se ni
spodobilo, da bi najeli pomoč in
s tem priznali, da ne zmorete. V
tem se najbolje vidi razlika, da
ima moja mami danes pomoč
pri gospodinjskih delih, pa se to
vsem zdi normalno. Tudi zato,
ker je starejša. Če bi si jo
privoščila takrat, bi jo vsi čudno
gledali. Ampak pri nas je bilo še
malo drugače, ker je bil oče
mornar in ga po več mesecev ni
bilo doma, tako da je bila mama

Mnenje o delitvi dela

Za zdrav razvoj otroka sta
pomembna oče in mati.

Mnenje o skrbi za otroke

Ţenska se mora posvetiti tudi
sebi.

Mnenje o delitvi dela

Doma je lahko tudi samo moški.

Mnenje o delitvi dela

Največja razlika med včasih in
danes so vrtci in najeta pomoč.
Včasih se ni spodobilo imeti
najete pomoči.

Razlika

Mama ima danes pomoč pri
gospodinjskih opravilih.
Danes je to povsem sprejeto.
Včasih bi izgledalo čudno.

Najeta pomoč – mama

Oče je bil mornar.
Več mesecev ga ni bilo doma.
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Najeta pomoč – včasih

Najeta pomoč – mama
Najeta pomoč – včasih

mojster za vse. Tudi za vsa
popravila po hiši, ki naj bi jih
moški tako obvladali. Sva bili
dve punci, pa sva se prav dobro
znašli. Oče je bil zelo tipičen
patriarh – ko je prišel domov, je
prevzem komadno nad vsem,
prav veliko pa ni naredil in
pripomogel k laţjemu ţivljenju
mame, da bi ji za tisti čas
prevzel nekaj bremena. Le še
več dela je imela z njim.
Danes se mi zdi, da sta partnerja
v druţini bolj enakovredna. V
hiši moški več naredijo in
priskočijo na pomoč tudi pri
varstvu otrok. Pa vrtce imamo
danes, ki jih včasih ni bilo.
Tu se pa moja vprašanja
končajo. Najlepša hvala za
vašo pomoč.
Upam da vam bo kaj koristilo.

Mama je znala vse narediti
sama.
Opravljala je tudi popravila po
hiši.

O mami
O mami

Oče je bil tipični patriarh.

O očetu

Oče ni pomagal pri hišnih
opravilih.
Mami ni pomagal pri delu.

O očetu

Danes sta partnerja bolj
enakovredna.
Moški pomagajo v
gospodinjstvu in pri varstvu
otrok.
Danes imamo vrtce.

Razlika

Bo.
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