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POVZETEK 

Tako iz literature kot tudi iz rezultatov svoje in tujih raziskav je razvidno, da so ženske v 

današnji družbi na nekaterih področjih še vedno neenakovredne moškim. To je močno 

opazno na področju skrbi za otroke, ki je še zmeraj pojmovana predvsem kot osnovna  (in 

nujna) vloga ženske (Oakley, 2000). Čeprav je materinstvo danes že pojmovano kot izbira, se 

ženske pogosto odločijo za otroka zaradi pritiska družbe, oskrbe v starosti, v izogib občutku 

osamljenosti, zaradi izpolnitve, nadaljevanja lastnih genov ali zaradi reševanja oziroma 

izboljšanja odnosa s partnerjem.  

V diplomski nalogi sem ugotovila, da pri ženskah brez otrok lahko najdemo nekatere vsem 

skupne lastnosti, ki so v nasprotju ali slabše združljive z otroki. Še posebej je opazna 

osredotočenost nase in na svoje potrebe, kar družba pogosto vrednoti kot sebično. Nekatere 

ženske nimajo otrok zaradi spleta okoliščin, druge pa so brez njih po lastni odločitvi, za 

katero navajajo različne razloge. Pogosto navajani so zadovoljstvo z življenjem, ki ga živijo, 

visoko cenjene vrednote svobode in neodvisnosti, odpor do življenja s tovrstnimi 

odgovornostmi, odsotnost želje po otroku ter želja po življenjskih izkušnjah, ki jih je težko 

doseči, če imaš otroke (Scott, 2006). Življenje žensk brez otrok se razlikuje od življenja žensk 

z otroki predvsem po tem, da imajo le-te več časa in svobode ter manj skrbi in odgovornosti. 

Čeprav se število žensk brez otrok povečuje, pa nematerinstvo ostaja tabu. Odnos do žensk 

brez otrok je še zmeraj odklonilen, le-te so pogosto stigmatizirane, deležne negativnih 

odzivov okolice in žrtve predsodkov. 

 

KLJUČNE BESEDE: ženske brez otrok, razlogi za življenje brez otrok, soočanje z 

nestarševstvom, odzivi okolja, stigma 

  



 

 

ABSTRACT 

It can be noted from the literature, as well as from the results of foreign research and my 

own research, that in today's society women remain unequal to men in some areas. This is 

particularly evident in the area of caring for children, which is still primarily seen as a basic 

(and obligatory) role of women (Oakley, 2000). Even though motherhood in contemporary 

society is seen as a choice, women often decide to have children because of social pressure, 

for security in old age, for self fulfilment, to avoid loneliness, to continue on their own genes 

or to fix/ improve their relationship. 

In my thesis I find that childless women possess some common features that are contrary to 

(or less compatible with) children. It is evident that they are highly focused on themselves 

and their own needs, which society often regards as selfish. Some women are childless due 

to circumstances, while others decided not to have children for various reasons. Often 

quoted are satisfaction with life as it is, highly prized values of freedom and independence, 

resistance to life with child raising responsibilities, lack of desire for a child and a desire for 

life experience which would be difficult to achieve with children (Scott, 2006). The lives of 

women without children differ from the lives of women with children, particularly in having 

more time and freedom as well as less worry and responsibility. Although the number of 

childless women is rising, childlessness remains a taboo. Attitudes towards women without 

children continue to be negative – they are often stigmatised, subjected to negative 

responses from their community and are victims of prejudice. 

 

KEYWORDS: childless women, reasons for childlessness, facing childnessness, social 

attitudes towards childfree women, stigma 

  



KAZALO VSEBINE 
 

I. UVOD .................................................................................................................... 1 
II. TEORETIČNI DEL ..................................................................................................... 3 

1 VLOGA ŽENSK SKOZI ZGODOVINO ................................................................................. 3 
2 NEENAKOST ŽENSK NA ŠTEVILNIH PODROČJIH ............................................................. 5 
3 STATUS ŽENSKE IN VLOGA CERKVE .............................................................................. 11 
4 ŽENSKO VPRAŠANJE V SLOVENSKI ZGODOVINI ........................................................... 14 
5 FEMINIZEM IN MATERINSTVO ..................................................................................... 16 
6 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL ....................................................................................... 17 
7 NADZOR NAD ŽENSKO REPRODUKCIJO POMENI NADZOR NAD ŽENSKO NASPLOH ... 19 
8 ŽENSKA DRUŽBENA VLOGA JE DEFINIRANA PREK MATERINSTVA ............................... 19 
9 TRI GLAVNE ŽENSKE VLOGE: MATERINSTVO, GOSPODINJSTVO IN VZGOJA NEKOČ IN 
DANES ................................................................................................................................... 21 

 Materinstvo ............................................................................................................ 22 9.1
 Gospodinjstvo ........................................................................................................ 23 9.2
 Vzgoja ..................................................................................................................... 27 9.3
 Usklajevanje vlog ................................................................................................... 29 9.4

10 ZAKAJ IMETI OTROKA? ................................................................................................. 31 
 Družbeni pritiski ................................................................................................. 31 10.1
 Oskrba v starosti ................................................................................................. 33 10.2
 Izogib občutku odrinjenosti, osamljenosti in drugačnosti ................................. 34 10.3
 Izpolnitev ............................................................................................................ 35 10.4
 Vzdrževanje blaginje ........................................................................................... 36 10.5
 Nadaljevanje posameznikovega rodu in/ali preživetje vrste ............................. 37 10.6
 Reševanje (ali izboljšanje) odnosa s partnerjem ali zakoncem .......................... 38 10.7

11 PREDNOSTI ŽIVLJENJA BREZ OTROK ............................................................................. 38 
 Ljudje brez otrok so srečnejši ............................................................................. 41 11.1
 Boljše duševno zdravje ....................................................................................... 44 11.2
 Več časa zase, denarja, zasebnosti; manj skrbi, odrekanja in odgovornosti ..... 45 11.3

12 LJUDJE BREZ OTROK KOT SKUPINA .............................................................................. 47 
 Definicija ............................................................................................................. 47 12.1
 Statistika ............................................................................................................. 48 12.2

13 STIGMA ŽENSK BREZ OTROK ........................................................................................ 52 
 Ne imeti otrok je sebično, nezrelo in neodgovorno........................................... 55 13.1
 Ljudje brez otrok ne marajo otrok; so hladni, brezsrčni in asocialni ................. 56 13.2
 Ljudje, ki nočejo imeti otrok, morajo spoznati svojo zmoto .............................. 57 13.3
 Življenje brez otrok je prazno, neizpolnjeno in samotno ................................... 58 13.4
 Ženska brez otrok ni prava ženska ..................................................................... 58 13.5

14 PRESEGANJE TRADICIONALNIH VLOG ŽENSKE ............................................................. 59 
15 SOCIALNO PEDAGOŠKI POGLED ................................................................................... 61 

III. EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................... 65 
16 OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................................ 65 
17 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA ................................................................................... 66 
18 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ......................................................................................... 66 
19 RAZISKOVALNA METODA ............................................................................................. 67 



 VZOREC ............................................................................................................... 67 19.1
 PRIPOMOČKI ....................................................................................................... 67 19.2
 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV ................................................ 67 19.3

20 REZULTATI .................................................................................................................... 69 
 INTERVJU 1 ......................................................................................................... 69 20.1
 INTERVJU 2 ......................................................................................................... 76 20.2
 INTERVJU 3 ......................................................................................................... 82 20.3
 INTERVJU 4 ......................................................................................................... 86 20.4
 INTERVJU 5 ......................................................................................................... 88 20.5
 INTERVJU 6 ......................................................................................................... 92 20.6

21 INTERPRETACIJA ........................................................................................................... 96 
 SHEMA ODNOSOV MED GLAVNIMI POJMI ........................................................ 96 21.1
 POSKUSNA TEORIJA ............................................................................................ 97 21.2

IV. ZAKLJUČEK.......................................................................................................... 106 
V. VIRI .................................................................................................................... 112 
VI. PRILOGE ............................................................................................................. 117 
 

 

 

  

 



VELIŠČEK, T. (2014). Materinstvo – nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok.  
 

1 
 

 

I. UVOD  

 

V sodobnih družbah se nam zdi samoumevno, da imajo ženske otroke. Če jih (zaradi 

kakršnega koli razloga) nimajo, se nam to zdi nenavadno. Materinstvo je še zmeraj družbena 

norma, čeprav so se stvari v postmoderni začele spreminjati. Ob nekaterih drugih družbenih 

spremembah naj izpostavim emancipacijo žensk in z njo povezano spreminjanje 

tradicionalnih spolnih vlog (kjer je ženska najprej gospodinja, žena in mati) pa tudi 

dostopnost zanesljive kontracepcije in sistemsko podporo za starostnike v razvitem svetu, ki 

so omogočili možnost odločitve  –  "imeti ali ne imeti otroka".  Starševstvo je postalo izbira in 

ne več nuja, kar je omogočilo velike spremembe na področju rodnosti. Sodobna ženska ni 

več odvisna od moža, ampak je samostojna ter postavljena pred mnoštvo izbir – ena izmed 

teh je tudi, ali imeti otroke ali ne. Čeprav se večina še zmeraj odloči za materinstvo, pa se 

zadnja leta povečuje delež žensk, ki nimajo otrok. Raziskave kažejo, da je brez otrok vsaka 

peta Američanka – od tega se jih je približno polovica zavestno odločila, da otrok ne bo imela 

(United States Census Bureau, 2008). Prav tako je brez otrok po lastni odločitvi vsaka peta 

ženska iz Velike Britanije (Defago, 2005). Delež žensk, ki so prostovoljno brez otrok, se 

razlikuje glede na izobrazbo, rasno in etnično pripadnost, stan (samski-a/poročen-a) ipd.  

Če želimo razumeti status materinstva danes, moramo najprej razumeti spreminjanje 

položaja žensk v preteklosti in boj za pravice žensk skozi zgodovino. A. Oakley (2000) navaja, 

da so ženske v obdobju pred industrializacijo sicer imele drugačne vloge kakor moški, a so 

bile z njimi enakopravne. Z razvojem industrializacijskega kapitalizma pa je nastala spolna 

delitev dela – moški so začeli opravljali plačano delo izven doma, ženske pa so postale 

neplačane in necenjene gospodinje, odvisne od moških. Razvila se je tudi drugačna družbena 

podoba ženske, ki je bila sestavljena iz treh "naravnih" vlog: žene, matere in gospodinje – 

ženske si morajo prizadevati za popolnost v opravljanju vseh treh (prav tam). Čeprav so 

ženske z danimi vlogami nezadovoljne, se z njimi identificirajo in se čutijo dolžne izpolnjevati 

vse dolžnosti, ki jim jih le-te nalagajo. Ker so tradicionalne vloge in podrejen status žensk 

globoko zakoreninjeni v zavesti ljudi, so ženske v boju za enakopravnost le počasi in s težavo 

napredovale. K temu je v veliki meri pripomogla katoliška cerkev, kateri je takšna ureditev 
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ustrezala, saj je služila za vzdrževanje oblasti; precej pa so prispevali tudi ljudje sami – velik 

delež tudi matere z vzgojo svojih otrok. Večina žensk je (in še zmeraj) kljub gorečemu boju za 

enakopravnost še vedno pojmovala materinstvo kot nujo, kot svoje temeljno poslanstvo in 

najnaravnejši poklic. To, da se je ženska poročila in imela otroka, sta (bila) nujna dogodka v 

njenem življenju. Ženske, ki niso imele otrok ali se niso poročile, so veljale za odklonske. 

Edine ženske (prostovoljno) brez otrok so bile emancipiranke, ki so se tako izmaknile 

nadzoru in obdržale svobodno voljo odločanja o sebi in svojem telesu, vendar so si s tem 

pridobile status ne-ženske (Leskošek, 2002). Te ženske brez otrok so si dopustile možnost 

izbire, na katero številne ženske sploh ne pomislijo. 

Sposobnost rojevanja je odločilna za status ženske in njen položaj v družbi ter posledično za 

oblikovanje njene lastne samopodobe (Kačičnik, 2006). Poudarjanje in poveličevanje 

materinstva marsikatera ženska občuti kot pritisk, ki je lahko osrednjega pomena pri njeni 

odločitvi o otroku (ne glede na to, ali si tega želi ali ne) (Urek, 1998). Ženska, ki se iz 

kakršnega koli razloga ne odloči za otroka, je pogosto označena kot nenavadna, nemoralna 

in sebična (Defago, 2005, Zaviršek, 1994). Istočasno pa se domneva, da si vse ženske želijo 

roditi ter da je največja izpolnitev, ki jo lahko ženska doseže, rojstvo otroka (De Beauvoir, 

2000). Zato naj bi bila ženska, ki ni nikoli imela otrok, čustveno in osebnostno neizpolnjena. V 

tem kontekstu materinstvo pomeni obligacijo, nujnost in ne eno izmed možnih izbir (Oakley, 

2000). 

Vloga matere in gospodinje je žensko priklenila na dom, jo odrezala od javnega življenja in jo 

tako postavila v neenakovreden položaj. Njena vloga je pomenila pasivnost in podrejenost. 

Danes je marsikaj drugače. Klub temu da so ženske večinoma zaposlene, na trgu delovne sile 

ostajajo neenakopravne (Guerrina, 2002). Še zmeraj one v večini opravljajo gospodinjska in 

skrbstvena dela, ženske brez otrok pa se še vedno srečujejo z raznimi predsodki. Čeprav ima 

cerkev še zmeraj močan vpliv na ljudi in materinstvo (čeprav odloženo) ostaja norma, pa se 

stvari premikajo v smer enakopravnosti žensk. Njena vloga matere in gospodinje je bila že 

pošteno postavljena pod vprašaj, čeprav smo še daleč od tega, da bi se je popolnoma otresli. 

Kljub temu da se večina žensk še zmeraj odloči za otroke, pa imajo sedaj možnost izbire, ki 

prej ni bila na voljo. 
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II. TEORETIČNI DEL  
 

1 VLOGA ŽENSK SKOZI ZGODOVINO 

Če želimo preučiti neenak položaj žensk v družbi, moramo najprej razumeti, kako je do njega 

sploh prišlo. Ob pregledu literature ugotovimo, da so v preteklosti zgodovino praviloma pisali 

moški, posledica pa je androcentričen pogled, v katerem moške izkušnje veljajo za 

dominantne in splošne (Bock, 1984, v Zaviršek, 1994). V. Leskošek (2002) v svojem delu 

Zavrnjena tradicija ugotavlja, kako (slovensko) zgodovinopisje reproducira neenakosti s tem, 

da so ženske v njem le redko ali skoraj nikoli omenjene. Dejavnost žensk je bila  potisnjena v 

sfero nevidnosti (Jogan, 1990). Če pa je ženska v zgodovinskem zapisu že omenjena, je to z 

zornega kota moškega – najpogosteje v vlogi matere ali gospodinje (Dubby, Perrot, 1992, v 

Leskošek, 2002).  Njena vloga je vedno pasivna – »zdi se, kot da bi v času, ki je minil, ženske 

ne počele nič pomembnega, le rojevale so otroke in skrbele za družino. Posledica je, da se 

ženske lahko identificirajo samo z nenavzočnostjo oziroma z neaktivnostjo, nezmožnostjo 

oziroma s tem, kar naj bi ženska bila, in ne s tem, kar dejansko je« (prav tam, 2002, str. 15). 

Takšna predstava o ženski je globoko ponotranjena v kolektivnem spominu naše družbe – to 

pomeni, da se ljudje o njeni pravilnosti ne sprašujejo več. Šele v času feminizma je zanimanje 

za žensko zgodovino naraslo in ljudje so v sklopu boja za enakopravnost vseh ljudi začeli 

proučevati tudi položaj in vlogo ženske v družbi.  

S. De Beauvoir (2000) je mnenja, da moramo, če hočemo razumeti omejenost ženske, 

razumeti njeno situacijo. Ker so bile možnosti žensk zaradi manjvrednega položaja in 

podrejenosti moškim do sedaj zadušene, nikoli niso imele možnosti proizvesti česa 

pomembnega – rezultat je pojmovanje žensk kot nezmožnih "inovativnosti, ustvarjalnosti in 

genialnosti" (prav tam). Takšno predstavo podpira tudi literatura, ki prikazuje žensko kot 

zvesto in pridno, le redko pa kot delavno, aktivno in močno. Neenakost se kaže tudi v 

uporabi jezika v zgodovinskih knjigah in drugi literaturi (Irigaray, 1995, Leskošek, 2000). To je 

v slovenskem jeziku jasno vidno pri pregibanju ženskih priimkov s pridevniškim priponskim 

obrazilom ova/-eva (npr. Bratuškova), kar implicira, da je ženska moževa oziroma očetova 

last, in pri tem, ko je oblika samostalnika v moškem spolu pojmovana kot nevtralna slovnična 
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oblika (npr. "Nastopalo je deset slovenskih glasbenikov", tudi če je bil med njimi samo en 

moški) (Vičar, v Meh, 2014). Poleg tega je v Sloveniji še zdaj navada, da ženska ob poroki 

prevzame možev priimek, kar je ostanek moške dominacije in simbolično lastninjenje žensk. 

Avtorica Leskošek (prav tam) pomembnost vloge ženske kot matere ter hkrati 

nepomembnost ženske kot avtonomne osebnosti (subjekta) ponazori s primerom 

nadomeščanja praznika dneva žensk z materinskim dnevom. Pri tem je jasen premik z lika 

ženske na vlogo matere, ki razkriva, da žensko definira predvsem materinstvo.  

Mnenja o položaju žensk v preteklosti se med različnimi avtorji in avtoricami razlikujejo. V 

mnogih raziskavah, ki so proučevale različne kulture, so prišli do ugotovitev, da v družbi 

prevladuje androcentrična kultura (Jogan, 1990) in da je »drugorazredni položaj žensk v 

družbi ena od resničnih splošnosti« (Ortner, 1983, v prav tam). Tudi S. De Beauvoir (2000) 

meni, da so bile ženske skozi celotno zgodovino podrejene moškemu. A. Oakley (2000) pa v 

svoji knjigi Gospodinja navaja, da se je položaj žensk spremenil šele z industrializacijo v 17. 

stoletju. Že pred tem so imele ženske in moški lahko različne vloge in so opravljali različna 

opravila, a so bili enakopravni. Ženske so imele enake pravice in so lahko opravljale katerikoli 

poklic, kar jim je omogočalo ekonomsko neodvisnost. Delo je večinoma potekalo doma, tako 

da je pri njem sodelovala celotna družina. V dobi industrializacije pa je vloga ženske bistveno 

preoblikovala. Delo se je v tem obdobju preselilo iz domov v tovarne in postalo ločeno od 

družinskega življenja. Pod pretvezo zaščite so ženskam postopoma omejevali pravico do 

dela, dokler jih niso skoraj popolnoma izrinili iz trga dela. Kot razloge za to so navajali 

negativen vpliv dela na moralo žensk, škodovanje telesnemu zdravju, zanemarjanje doma in 

družine ter nasprotovanje "naravni" delitvi dela med spoloma. Veljalo je, da zaposlitev 

poročene ženske »jemlje možu njegovo moškost in ženi njeno ženskost« (Engels, v Oakley, 

2000). Razvila se je t. i. ideologija o ženski domestifikaciji. Uveljavilo se je prepričanje, da je 

edino pravo mesto za žensko dom in njena edina prava zaposlitev žena in gospodinja. Ženska 

je bila enačena z družino (Beck & Beck-Gernsheim, 2006). Čeprav je veliko žensk delavskega 

razreda še vedno delalo (bodisi doma ali v tovarnah), saj dohodki moža niso zadoščali za 

vzdrževanje družine, je veljalo, da je delo zunaj doma za poročeno žensko nesreča in 

sramota.  
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Z industrializacijo so se spremenile vse vloge v družini – moškim se je odprl svet zunaj doma, 

ženski svet pa se je omejil na področje doma (Oakley, 2000). Ženska je postala nezaposlena, 

ekonomsko odvisna gospodinja, moški pa je moral s svojimi dohodki vzdrževati družino. 

Osrednje mesto v družini je dobil otrok, ki je postal nenadomestljiv. Otroci so vse do tedaj 

delali in prispevali k dohodku družine. V industrializaciji pa so začeli omejevati delo otrok in 

ga na koncu popolnoma ukinili (Leskošek, 2002). Razvoj šolstva je podaljšal njihovo obdobje 

odvisnosti, zato so otroci iz pridobitve postali ekonomsko breme (Senior, 2010). 

Industrializacija je torej povzročila umik družine iz družbe, ženske pa je z vlogami matere, 

žene in gospodinje priklenila na zasebnost doma (Oakley, 2000). Glavni smisel ženske je 

postala skrb za družino – moža in otroke. Njihove potrebe je morala zadovoljevati vedno in 

povsod, ona sama pri tem ni bila pomembna. Možu je morala biti seveda pokorna, kar se ni 

razumelo kot znak neenakosti, ampak kot nekaj samoumevnega, kar obstaja neodvisno od 

človeške volje. Podreditev zapoveduje vera in na to nihče nima vpliva. »Moški podrejajo 

ženske zato, ker jih morajo, in ne zato, ker bi si tega sami želeli.« (Leskošek, 2002, str. 228). 

Tako je bila vdanost v podrejeno vlogo žensk dokončna – ker ni vprašljiva, tudi ni možnosti za 

spremembo. 

Do sprememb je prišlo šele v času obeh vojn, ko so zaradi povečanih potreb po delovni sili 

spet začeli zaposlovati veliko žensk (Leskošek, 2002). V tem času je prišlo do nasprotovanja 

nauku o ženski domestifikaciji, ženske so dobivale tudi vedno več pravic. Postopoma so 

ženske dosegle enakost obeh spolov po zakonu. A kljub temu da je dandanes večina žensk 

zaposlenih, se tradicionalne predstave o tem, "kje je mesto ženski", ohranjajo. 

Gospodinjenje ostaja primarna vloga vsake ženske – ne glede na to, ali ima partnerja in 

otroke. Današnja ženska je okupirana s prizadevanjem, da bi (kar se da učinkovito) združila 

vlogo gospodinje in delavke (Oakley, 2000). 

 

2 NEENAKOST ŽENSK NA ŠTEVILNIH PODROČJIH 

Glede na to, da so bile ženske v industrijski dobi popolnoma izključene iz javnega življenja, 

odvisne od moža in vezane na dom, ni čudno, da ob samem začetku emancipacije niso mogle 

zahtevati preveč in so zato občasno še vedno privolile v tradicionalno žensko vlogo, ki jim je 
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bila dodeljena (Leskošek, 2002). Tako se je položaj žensk le počasi in s težavo spreminjal, 

kljub temu pa so spremembe opazne. D. Zaviršek (1994) piše o prehodu od partiarhata, ki 

temelji na institucionalizirani neenakosti med spoloma, do patrizma (Turner, 1984), kjer 

neenakost med spoloma ni več institucionalizirana. Patrizem pojmuje kot »zbirko vrednot, 

stereotipov in sodb brez preverjenih znanj in brez utemeljitve v političnem in pravnem redu 

neke družbe« (prav tam, str. 18). Učinek patristične kulture je, da imajo ženske težave pri 

pridobitvi tistih položajev, ki so za moške samoumevni, v času recesij so pogosteje odvečna 

delovna sila, njihov položaj na trgu dela pa je bolj negotov kot položaj moških (prav tam). 

Ženske ostajajo neenakovredne tako v družini kot v sferi plačanega dela. Mnoge z delom 

pridobijo več svobode, a še vseeno ostanejo v določeni meri odvisne, saj njihovo plačilo ne 

zadostuje za preživetje, poleg tega pa so (zaradi skrbi za otroke) še vedno priklenjene na 

dom.  

Diferenciacija vlog v družini se torej ne glede na spremembe položaja žensk ohranja. 

Sodobne raziskave o spolni delitvi dela v gospodinjstvu  (Hochschild, 1997, Kitzinger, 1994, 

Oakley, 2000) govorijo o jasnih ločevalnih črtah med spoloma. A. Švab (2001) poudarja, da je 

celotno družinsko delo – ki vključuje gospodinjstvo, skrb za otroke, finančna in upravno-

administrativna dela, tehnična (p)opravila in odnosno delo – v družini spolno zelo 

nesimetrično porazdeljeno, kar so pokazale tudi številne raziskave. Seidler (2997, v Humer, 

2007) opozarja, da moški še vedno pričakujejo, da bodo ženske prevzele skrb za družino in 

dom. Hochschild (1997) v svoji raziskavi ugotavlja, da ženske opravijo približno 70% 

neplačanega dela (v Kitzinger, 1994). Ne glede na to, koliko ur plačanega dela ima ženska, 

ostaja prispevek njenega moža k delu doma enak. S. Kitzinger (prav tam) navaja, da je pri 

devetih od desetih britanskih parov glavnina odgovornosti za varstvo otroka in vzdrževanje 

gospodinjstva na ramenih ženske, četudi je v službi s polnim delovnim časom. Čeprav se 

moški vedno bolj pogosto lotevajo domačih opravil, med njimi skrbno izbirajo (npr. tista, ki 

jih je mogoče označiti kot prostočasna, in tista, za katere se lahko sami odločijo, kdaj in kako 

bodo opravljena) (Rener, 2000). »Moški neradi pomagajo, razen pod lastnimi pogoji ali če to 

naredijo tako, da izpade kot darilo materi« (Kitzinger, 1994, str. 185). Pogosto pomagajo le 

ob kriznih trenutkih, ko ženska ne zmore več – to pa ji omogoča le, da opravlja druge naloge 

in ji ne daje več prostega časa (prav tam). S. Kitzinger (prav tam) zaključuje, da je do 
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sprememb prišlo večinoma v mentaliteti (tako ženske kot moški so mnenja, da si je potrebno 

družinsko delo enakomerno porazdeliti), medtem ko realno stanje že dolgo ostaja enako – 

ženske opravijo veliko večino družinskega dela (v Švab, 2001).  

A. Oakley (2000) pravi, da je domestifikacija ženske vidna tudi izven družine. Čeprav so 

ženske in moški danes po zakonu enaki, družbeno in ekonomsko razlikovanje vztraja. V 

izobraževanju in delu zunaj doma se delitev med spoloma prav tako ohranja. Stare spolne 

delitve še zmeraj določajo smer in obliko sprememb (Bourdieu, 2010a). Še vedno velja 

predstava o tipično "moških in ženskih" poklicih; odločitev za poklic, značilen za nasprotni 

spol, pa postavi pod vprašaj celotno človekovo spolno identiteto (Oakley, 2000). Čeprav 

imajo ženske danes možnost izbirati med vsemi poklici, se še vedno najpogosteje odločajo za 

"tradicionalno ženske" poklice (Bourdieu, 2010a). »Moškim so dodeljeni bolj vzvišeni, 

sintetični in teoretični študiji, ženskam pa bolj analitični, praktični in manj ugledni študiji« 

(prav tam, str. 106). Ženske se tudi bolj pogosto zaposlujejo v poklicih pomoči, nege, 

socialnega varstva ter v pedagoških poklicih (Oakley, 2000) ter »še zmeraj nimajo pravega 

dostopa do položajev oblasti in odgovornosti, zlasti v gospodarstvu, financah in politiki« 

(Bourdieu, 2010a, str. 105). Na področju socialnih dejavnosti, kjer ima osrednjo vlogo osebni 

odnos, je zaposlenih vsaj 80% žensk (Zaviršek, 1994). To so poklici, v katerih gre za delo z 

ljudmi, za pomoč, skrb in vzgojo – opravila, ki jih ženske opravljajo že v družini (prav tam). V 

svetovalnem delu najdemo poleg elementa skrbi še en element, po katerem je le-to 

podobno delu doma – tako kot so potrebe matere-gospodinje doma postavljene za potrebe 

drugih, tako so tudi pri svetovalnem delu v ospredju interesi klienta. Ženske so po eni strani 

"potisnjene" v socialne poklice (v to jih prisili ideologija spolnih vlog), po drugi strani pa si jih 

same izberejo (prav tam). S  tem, ko molče sprejemajo vsiljene omejitve, tudi same 

prispevajo k svoji lastni podrejenosti (Bourdieu, 2010a). 

Poleg tega je med ženskami tudi višji delež brezposelnosti; ženske imajo kljub enaki izobrazbi 

v povprečju nižje plače ter zasedajo manj vodilnih položajev ter so pogosteje zaposlene na 

področjih, kjer je zaslužek manjši in bolj negotov (Beck & Beck-Gernsheim, 2006, Bourdieu, 

2010a). Čim bolj je pomembno neko področje in čim več moči imajo njeni člani, tem manj 

žensk bomo našli v njem, in obratno – v obrobnih poklicnih skupinah najdemo veliko več 

žensk (Beck & Beck-Gernsheim, 2006, Bourdieu, 2010a). S. Kitzinger (1994, str. 169, 170) 
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navaja ameriško raziskavo, v kateri so položaj žensk na trgu delovne sile strnili v stavku: 

»Čeprav predstavljajo ženske polovico svetovnega prebivalstva in tretjino uradne delovne 

sile, prejemajo le 1% svetovnega prihodka in imajo manj kot 1% svetovne lastnine«. Ženske 

tudi pogosteje delajo krajši delovni čas zaradi dolžnosti doma, s čimer se poskuša izogniti 

temeljitejši spremembi v odnosu med moškim in žensko (Oakley, 2000). Avtorica zaključuje, 

da v primerjavi z moškimi »ženske (1) v glavnem opravljajo poklice, ki odsevajo 

domestifikacijo konvencionalne ženske vloge in (2) si manj prizadevajo za službo ali kariero« 

(prav tam, str. 94). Zanimivo je, da je za moškega biti ambiciozen vrlina, vredna pohvale, za 

žensko pa je to negativna lastnost – ambicija je torej moški atribut (prav tam).  

Ne glede na to, da je večina žensk zaposlenih, je še vedno dolžna opravljati gospodinjska 

dela. Čeprav je na voljo zmeraj več gospodinjskih pripomočkov in aparatov, ki naj bi 

gospodinjenje olajšali, pa se je v sodobnosti uveljavila ideja brezmadežno čistega in 

urejenega gospodinjstva, zaradi česar gospodinjenje ostaja nikoli končano delo. »Povečanje 

obsega gospodinjskega in družinskega dela ne povzročajo le stare ideologije v novih 

preoblekah višjih higienskih, prehranjevalnih, estetskih, vzgojnih, izobraževalnih ... 

standardov, ampak tudi novodobne ozaveščene manire, ki smo jih spotoma sprejeli. Podoba 

junakinje današnjega časa je zato podoba ženske, ki je zaposlena, ki gospodinji, materinji, 

skrbi za bolne in stare, pazi na zdravo prehrano, je informirana, izobražena in zabavna, 

reciklira embalažo in vestno ločuje odpadke. Včasih je tudi lepega videza – in zaradi vsega 

tega jo imamo še naprej radi« (Rener, v Oakley, 2000, str. 298). Čeprav so v sodobni družbi 

ženske, ki so "samo" gospodinje, v veliki manjšini, spolne delitve dela ostajajo. Prav tako 

ostaja gospodinjsko delo, ki ga ni nič manj kot v preteklosti, pa tudi vzgoja postaja vedno bolj 

zahtevna. Ženske opravljajo dvojno delo in so dvojno obremenjene (prav tam). A. Oakley 

(2000) govori o ambivalentnosti položaja žensk, ki ga povzročata dve nasprotujoči si vlogi –  

moderna in ženska. Cilj ženske vloge sta zakon in materinstvo, cilj moderne pa kariera. Vlogi 

sta si v popolnem nasprotju, saj se cilja izključujeta. Za veliko žensk so ta pričakovanja 

previsoka, zato imajo pogosto težave s fizičnim in duševnim zdravjem. Nekatere začnejo 

posegati po tabletah (pomirjevalih), alkoholu, ali pa se jim začnejo pojavljati razni bolezenski 

simptomi, katerih vzroka ne poznajo. Slabše zdravstveno stanje pa je lahko povezano tudi  z 

revščino, nasiljem v družini in spolnimi zlorabami, katerih žrtve so zelo pogosto prav ženske. 
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Različne oblike nasilja nad žensko in njenim telesom so posledice seksističnih pogledov na 

svet, ki pomenijo nevarnost za njihovo duševno zdravje. Ženske so zato zelo pogosto 

uporabnice socialnih, zdravstvenih in psihiatričnih služb (Zaviršek, 1994). Partiarhalna 

ideologija pa ima negativne posledice tudi za moške – mnogi doživljajo emocionalno 

deprivacijo, ki je posledica predstav o "pravem moškem" ali pa so zaradi družbenih predstav 

o očetovstvu premalo povezani s svojimi otroki (prav tam). 

Neplačano delo žensk pa ni omejeno samo na gospodinjstvo. Bistvena razlika med vlogama 

spolov je v negovalnem oziroma skrbstvenem delu, ki ostaja sestavni del ideologije ženskosti 

in je pogosto opredeljeno kot nedelo oziroma kot delo iz ljubezni (Rener, 2000). Raziskave 

(Gerstel in Galagher, 2001, Drew in dr., 1998, Hochchild, 1997, v Humer, 2007) so pokazale, 

da ženske namenijo skrbi več časa in opravijo več skrbstvenega dela kot moški, kar 

dokazujejo tudi raziskave v Sloveniji (Urad RS za enake možnosti, 2004, str. 9, v Humer, 

2007). Poleg tega podatki o odsotnosti z dela zaradi skrbi in nege družinskih članov v 

Sloveniji kažejo, da »ženske v zasebni sferi ostajajo skrbnice in negovalke, saj zaradi 

navedenega razloga izostanejo od dela 6-krat bolj pogosto kot moški« (prav tam, str. 75). A. 

Švab (2001) piše o odnosnem delu, ki zajema negovanje in skrb za družinske člane (otroke, 

(dolgotrajno) bolne, starejše ter duševno in telesno prizadete – skratka vse odvisne), 

blaženje okoljskih frustracij ter skrb za dobro počutje cele družine. To vlogo ženske večinoma 

opravljajo brez podpore države, strokovnih služb, raznih organizacij, skupnosti, prijateljev ali 

sorodstva (Lewis, Meredith, 1988, Pascal, 1991, Smith, 1991, v Zaviršek, 1994). Sprejmejo jo 

skozi socializacijo, ko se naučijo, da je za žensko zaželena usmerjenost k drugim in 

zapostavljanje svojih lastnih potreb. Ž. Humer (2007, str. 75) navaja, da »moški skrb 

razumejo predvsem v pomenu dolžnosti in obveznosti do drugega, znatno manj pa v pomenu 

čustev in čustvenega dela. Skrbstvena vloga moških v družinskem življenju je predvsem 

poskrbeti za druge v materialnem smislu, v simbolnem smislu pa moški predstavljajo trdno 

oporo in zanesljivost, kar se sklada s partiarhalno podobo moškega kot glavnega hranitelja 

družine – v družinskem življenju torej moški skrbijo za, ženske pa poskrbijo«. Ločnica med 

tema dvema vlogama se le počasi spreminja. Moški se danes bolj kot kadarkoli prej 

vključujejo v družinsko življenje in posledično tudi v skrbstvene aktivnosti, vendar pri tem 

»ostaja delitev na čustveni del skrbstvenih aktivnosti, ki pritiče ženskam, medtem ko se 
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moški v družinah z otroki bolj vključujejo v skrbstvene aktivnosti, povezane z igro, prostim 

časom, učenjem itn.« (Humer, 2007, str. 86). Ženske so tudi bolj pogosto kot moški 

zaposlene na področju skrbstvenega dela, ki je v javni sferi končno plačano in priznano kot 

delo, čeprav veliko manj cenjeno. »Patristična ideologija reproducira strukturno neenakost 

tudi tako, da področja skrbi in pomoči ljudem, za katere so zadolžene večinoma ženske, ne 

vrednoti enakovredno kot druge poklice, čeprav so le-ta nujno potrebna« (prav tam,  str. 

274). Tako ženske v skrbstvenih poklicih tudi s strokovno izobrazbo utrdijo svojo 

tradicionalno vlogo (prav tam). Skrbstveno delo – tako v zasebnem kot v javnem prostoru – 

je pogosto zelo naporno in veliko žensk, ki ga opravlja, poroča o zdravstvenih težavah, 

povezanih z opravljanjem le-tega, kot so fizična in emocionalna izčrpanost, stres, izguba 

socialnih stikov in nizka samopodoba (prav tam). Vloga neplačane delavke (gospodinje in 

skrbnice) žensko postavlja v ekonomsko odvisen položaj, to pa se velikokrat rezultira v večji 

revščini žensk v primerjavi z  moškimi (Zaviršek, 1994). S. Kitzinger (1994) navaja, da so med 

revnejšim delom prebivalstva najbolj revne ženske z otroki. D. Zaviršek zaključuje, da 

skrbnice (ženske) skrbijo za odvisne, s tem pa same postajajo zmeraj bolj odvisne (prav tam). 

Ženska za družino ne skrbi le fizično – v smislu gospodinjstva (skrbi za dom) in nege (skrbi za 

družinske člane), ampak tudi za njihovo psihično ugodje: lajša skrbi, blaži frustracije, tolaži, 

opogumlja, spodbuja, podpira, skrbi za odnose ipd.  A. Oakley (2000) navaja, da je danes 

neplačano žensko delo (poleg gospodinjstva, materinstva in skrbstva) prisotno tudi na 

nekaterih drugih področjih. Najdemo ga v družinskih podjetjih, pri delu v zvezi s podporo 

partnerjeve kariere ter pri prostovoljnem delu, kjer je še vedno večina delavk ženskega 

spola.  

Navedla sem številna dejstva, ki dokazujejo, da so ženske kljub konstantnemu izboljševanju 

položaja še zmeraj neenakovredne moškim. Stare spolne delitve, ki se kot objektivno dejstvo 

prenašajo predvsem z "vzgojo" (staršev, šole, pa tudi širše družbe), še zmeraj določajo smer 

in obliko sprememb (Bourdieu, 2010a). M. Jogan (1990, str. 77) problem vidi v tem, da smo 

neenakost vzeli za samoumevno: »Da se je podrejenost žensk lahko ohranjala, se je morala iz 

generacije v generacijo vsakokrat znova razumeti kot nekaj samoumevnega in naravnega, 

torej je morala biti pojasnjena in opravičena kot edina normalna in moralna«. Ženske že kot 

deklice »ponotranjijo prevladujoče videnje, ki jih pripravi do tega, da se jim družbeni red, tak 
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kakršen je, zdi normalen in celo naraven in da nekako ustreza njihovi usodi« (Bourdieu, 

2010a, str. 110). Ta pojav Bourdieu (2010b, str. 305) povezuje s simbolnim nasiljem, ki ga 

opiše kot »nasilje, ki se izvršuje nad družbenim agensom z njegovo ali njeno soudeležbo«. 

Simbolno nasilje omogoča prav sodelovanje žensk, ki se mu podrejajo in ga hkrati tudi 

konstruirajo. Menim, da so prepričanja žensk o njihovi tradicionalni vlogi prav tako močna 

kakor prepričanja moških. Poklicno uspešne ženske pogosto naletijo na neodobravanje s 

strani družbe – tudi žensk – kar jih odvrača od moških poklicev. S tem, ko se ženske v 

izobraževanju in delu odločajo za tradicionalno ženske možnosti, same prispevajo k 

ohranjanju neenakega položaja (Bourdieu, 2010a). »Tako se dogaja, da same zavračajo 

discipline ali poklicne poti, iz katerih so tako ali tako izključene, in si prizadevajo za tiste, ki so 

jim tako ali tako namenjene« (Bourdieu, 2010a, str. 110, 111). 

Beck in Beck-Gernsheim (2006) pišeta, da se nahajamo šele na začetku osvobajanja od 

tradicionalnih spolnih vlog. Do sprememb v neenakosti moških in žensk je prišlo večinoma »v 

zavesti in na papirju; konstantnost v vedenju in položaju žensk pa se je večinoma ohranila« 

(prav tam, str. 23). Avtorja navajata, da je ozaveščenost žensk prehitela družbeno stvarnost. 

»Mlade ženske, ki so odrasle v družbi izenačenih izobraževalnih možnosti in v ozaveščenosti 

svojega položaja, imajo višja pričakovanja glede enakosti in partnerstva v oklicu in družini, 

kot so jih imele ženske preteklih obdobij. Vendar pa so ta pričakovanja trčila ob nasprotne 

razvojne trende na trgu delovne sile in v obnašanju moških. Po drugi strani pa so moški 

razvili retoriko enakosti, ne da bi se tudi sami obnašali v skladu z njo« (prav tam, str. 23). 

Očetje so po zaslugi žensk osvobojeni svoje vloge preskrbovalca družine in so prisiljeni v večji 

angažma v družini, vloga negovalke in vzgojiteljice otrok pa je še vedno večinoma 

prepuščena materam. 

 

3 STATUS ŽENSKE IN VLOGA CERKVE   

Na današnji pogled in vlogo ženske v sodobni družbi je v veliki meri prispevala religija, ki je 

imela v preteklosti najpomembnejšo vlogo v oblikovanju in ohranjanju kulturnih vzorcev 

vsakdanjega življenja. A. Sorge (v Jogan, 1990, str. 78) se sprašuje: »Ali je sploh kdaj obstajala 

religija, ki bi bila naklonjena ženskam?«. M. Jogan ugotavlja, da so vse vodilne cerkve na 
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področju bivše Jugoslavije "ženskosovražne" – pri vseh je v sistem dogem vpleten 

patriarhalni vzorec odnosov kot edini normalen, moralen in naraven, »kot obveznost, ki ima 

božjo moč, kajti ta izvira neposredno iz božje volje« (prav tam, str. 78). Cerkveno pojmovanje 

vloge ženske v katoliški cerkvi nazorno ponazorita izjava papeža Gregorja Velikega, da so 

ženske uporabne samo za prostitucijo in materinstvo (v Kitzinger, 1994) ter zapis svetega 

Pavla (v Oakley, 2000, str. 40): »Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, 

mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi«. Cerkev skrbi za to, da ženske 

verjamejo, da je njihova podrejenost moškim božja volja – tako opravičujejo neenakost, ki 

skozi vero dobi videz spoštovanja in celostnega priznavanja žensk (Jogan, 1990). Cerkvena 

ustanova je potemtakem ključen sovražnik žensk v boju za enakopravnost, kljub temu pa je 

nekaterim ženskam vera nujno potrebna. Le-ta jim namreč pomaga, da se izognejo 

manjvrednostnim kompleksom, saj trdi, da so vsi ljudje božja stvaritev ter sta si moški in 

ženska pred bogom enaka. »Ženska, ne glede na to, da je po božji volji podrejena zakonu 

moških, pri Njem najde zanesljivo pribežališče proti njim.« (De Beauvoir, 2000, str. 459). Bog 

ženskemu spolu povrne dostojanstvo s tem, da potrjuje red sveta, upravičuje sprijaznjenost 

in prinaša upanje na boljšo prihodnost brez spolnih razlik. Posledično »so ženske tudi danes 

še vedno močno orožje v rokah Cerkve, Cerkev pa močno nasprotuje vsakemu ukrepu, ki bi 

lahko olajšal njihovo emancipacijo« (prav tam, str. 461). Ženske potrebujejo religijo in so 

hkrati potrebne za ohranjanje le-te (prav tam). 

Celotna ideologija materinstva je močno povezana s katoliško cerkvijo, ki materinstvo 

pojmuje kot dolžnost in ne kot izbiro. V zgodovinskih zapisih najdemo veliko s katolicizmom 

obarvanih razmišljanj o materinstvu. V Bibliji je zapisano: "Bodite rodovitni in množite se!", v 

Židovski knjigi Talamut pa: "Tisti, ki ne prinese na svet otrok, je kot morilec ... Oseba brez 

otrok je kot smrt!" (Kay, 1989, v Kačičnik, 2006). V reviji Vigred (1937) so zapisali, da je 

»materinstvo božja ustanova, ena najlepših in najbolj blaženih« (v Leskošek, 2002, str. 215). 

Mati ne rodi samo otroka, ampak Božjega sina (De Beauvoir, 2000) – prek otroka se poveže z 

bogom. Materinstvo je torej usmerjeno v nadnaravni, božji cilj, zato se mu ženske smejo 

odreči le po božji volji. V katoliški ideologiji vlada mit o ženski kot nesebični, radodarni in 

požrtvovalni materi, ki naj bi se zgledovala po Devici Mariji (Kristan, 2005, Leskošek, 2002). 

M. Jogan (1990) pravi, da je idealiziranje materinstva element sistematičnega ohranjanja in 
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utrjevanja patriarhalne organizacije kot univerzalnega principa življenja v vseh družbenih 

sferah, kar je glavni interes cerkve. V. Leskošek (2002, str. 251) piše, da je »mati ena izmed 

vlog v organizaciji vsakdanjega življenja, ki je omogočala delovanje katoliške cerkve. Ženske 

so zato morale najprej sekularizirati svojo materinsko vlogo, da so potem lahko do svojega 

materinstva postavile manj zavezujoč odnos«. Sekularizirale so ga z zahtevo do splava, 

legitimiranjem nezakonskih mater in otrok ter z zahtevo po civilni poroki in razvezi. Kljub 

vsemu pa jim je težave povzročalo prepričanje o naravni poklicanosti za materinstvo, ki se ga 

niso povsem rešile še danes (prav tam, 2002). 

Za današnjo dobo je značilen dvom v tradicije in avtoritete. Posledično tudi sodobni verniki 

ne verujejo brezpogojno, ampak vedno znova presprašujejo svoj odnos do vere in do nje 

zavzemajo kritičen odnos (Beck & Beck-Gernsheim, 2006). Vseeno pa tudi v novejši zgodovini 

lahko najdemo posameznike in skupine, ki se še vedno oklepajo konzervativnega cerkvenega 

pogleda na materinstvo. Tak primer je baptistični duhovnik Mohler (2004), ki trdi, da so 

zakon, spolnost in otroci stvari iz istega paketa in da je izbrati nematerinstvo greh. Zanimiv je 

tudi pogled na družbo in materinstvo s strani A. Vojska-Kušar in sodelavk (1993). Avtorice 

knjige so ženske, ki so se odločile, da bodo v dobro otrok ostale doma. Za vse je značilna 

globoka vera v boga ter ohranjanje tradicionalnih predstav in idealov o vlogi ženske v družini. 

V knjigi pišejo o tem, da je v današnjem času, ko je za žensko norma, da je zaposlena izven 

doma, stigmatizirana tista ženska, ki se odloči, da bo ostala doma. Pri tem pojmujejo 

zaposlenost žensk kot še eno "zvijačo", s katero so moški pod pretvezo osamosvojitve in 

enakopravnosti še bolj zasužnjili žensko s tem, da mora opravljati dvojno delo. Navajajo, 

kako so gospodinje in matere z več otroki označene za delomrznice, ki živijo na račun drugih 

in kot breme državi, saj ne ustvarjajo profita. V knjigi najdemo izpovedi žensk, ki so našle 

izpolnitev v tem, da služijo družini v vlogi matere in gospodinje ter kljub temu da jih 

vzdržujejo možje, nimajo občutka odvisnosti. Avtorice (prav tam) kot problem navajajo krizo 

vrednot družbe, rešitev pa vidijo v krščanski veri in spremembi politike, ki bi si prizadevala za 

zviševanje rodnosti. 

Ženski boj za enakopravnost je (bil) zahteven, ker so imele (in menim, da še zmeraj imajo) za 

glavnega nasprotnika največjo korporacijo v zgodovini človeštva – (katoliško) cerkev. S 

svojimi zahtevami so rušile in še zmeraj rušijo temelje cerkvene ideologije in so s tem 
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zamajale njeno moč. Kljub temu da je danes cerkev ločena od države in da njena moč 

drastično upada, se vpliv krščanskega pogleda na žensko vlogo in materinstvo v zavesti ljudi 

ohranja, kar zmanjšuje možnosti za spremembo njihovega položaja. 

 

4 ŽENSKO VPRAŠANJE V SLOVENSKI ZGODOVINI 

Pod pojmom žensko vprašanje poteka diskusija o vlogi žensk v družbi in o vprašanju njihovih 

pravic. Marie von Ebner-Eschenbach je v zvezi s tem zapisala: »Ko se je prva ženska naučila 

brati, se je rodilo žensko vprašanje« (v Beck & Beck-Gernsheim, 2006). Žensko vprašanje se 

je pri nas oblikovalo v tridesetih letih 19. stoletja. Z njim so se na začetku ukvarjali 

intelektualci, nanašalo pa se je predvsem na kulturno participacijo žensk ter kasneje na 

narodno vprašanje, kjer je bil namen pridobiti čim večje število privržencev. Nasprotnike je 

gibanje dobilo šele, ko so ženske zahtevale pravico do izobraževanja in javnega delovanja – 

to pa bi jim omogočilo neodvisnost (Leskošek, 2002). V. Leskošek (prav tam) navaja, da so se 

pri nas oblikovale tri vrste ženskega vprašanja: prvo imenuje žensko vprašanje v okviru 

katoliške hierarhije. Ta zagovarja spolno razliko – trdi, da sta moški in ženska dve različni 

naravi, dva nasprotujoča si pola, ki skupaj tvorita celoto, pri čemer pa je ženska še zmeraj 

inferiorna, saj je brez razuma. Žensko vprašanje se torej nanaša na krivično pojmovanje 

ženskega pola. Ženske si sicer prizadevajo za enakost obeh delov celote, pri čemer pa ne 

postavljajo pod vprašaj svoje vloge matere in gospodinje – želijo si le, da bi bili ti dve vlogi 

bolj spoštovani in cenjeni. Drugo vrsto ženskega vprašanja imenuje emancipacija, ki temelji 

na krščanstvu. Tudi pri tem pristopu ženske sprejemajo svoje "naravne" vloge in izhajajo iz 

spolne razlike, vendar ženske sposobnosti popolnoma enačijo z moškimi. Gospodinjstvo in 

materinstvo jemljejo kot poklic, ki naj bo priznan in plačan. Tretja vrsta pa je zavrnila spolno 

razliko in je bila že popolnoma feministična. Govori o ženskih pravicah kot o človekovih 

pravicah in zahteva enakost na vseh področjih, ki naj se začne pri vzgoji. 

Nasprotnikov ženskega gibanja je bilo skozi celotno zgodovino veliko. Največji je vedno bila 

Cerkev s svojimi političnimi strankami. Nasprotovale pa so mu tudi ženske same. Tiste, ki 

niso dojele svojega položaja kot zatiranja, so trdile, da so s svojo vlogo žene-matere-

gospodinje zadovoljne (pogosto pa so nezadovoljstvo s svojim položajem izražale prikrito 
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prek raznih bolezenskih simptomov). S. De Beauvior (2000, str. 575) navaja Kierkegaardovo 

misel: »Kakšna nesreča je biti ženska! A kadar kdo je ženska, je nesreča v bistvu v 

nezavedanju, da je to nesreča.« Veliko je bilo nesoglasij tudi med ženskimi gibanji samimi, saj 

so imele različne poglede na žensko vprašanje in posledično različne zahteve (glede na vero, 

družbeni sloj/status ipd.). 

Najpogostejši očitek emancipiranim ženskam je bil, da so izgubile svojo "naravo" in 

spremenile svoj značaj. To je bilo seveda res – ženske so s pridobivanjem pravic postale bolj 

samozavestne, samostojne in odločne. Veliko je bilo tudi očitkov, da hočejo postati t. i. tretji 

spol. Sem so uvrstili ženske s (tipično) moškimi značilnostmi ali lastnostmi, samske ženske in 

ženske brez otrok. Menili so, da le-te zavračajo materinstvo/spolnost in s tem svoj spol 

(Leskošek, 2002). »Ženske spola torej nimajo, če so se odpovedale spolnosti in seveda 

materinstvu« (prav tam, str. 174). To jasno pokaže, kako velika je fleksibilnost kategorije 

spola – če se ženska ni obnašala v skladu s pravili oziroma če je imela kakšno moško lastnost, 

so jo označili za nespolno bitje in ji s tem odvzeli ženskost. Takim ženskam je bilo dovoljeno 

več kot drugim ženskam, saj niso bile pojmovane kot ženske, torej niso ogrožale pojma 

ženskosti.  

Očitek, ki je ženskam povzročal največ težav, pa je bil očitek glede materinstva. Ženskam, ki 

so se borile za emancipacijo in pravico žensk do plačanega dela, so očitali, da zanemarjajo 

oziroma odklanjajo svojo najnaravnejšo vlogo matere. Občutek krivde, da so slabe matere in 

žene, je ženske povsem razorožil in jim oteževal napredek. Stvari so se začele spreminjati 

šele, ko so ženske začele jemati materinstvo kot izbiro in ne kot dolžnost. Takrat so si kljub 

težkim pogojem, poniževanjem in zaničevanjem začele izbirati zunajzakonsko materinstvo. 

Ko so otroci materam postali v veselje, ne v breme, so otroci kar naenkrat postali pomembni, 

četudi so bili izvenzakonski. Pomen je začelo pridobivati tudi očetovstvo, saj je bila ogrožena 

osnovna celica – heteroseksualna družina, ki je bila za delovanje Cerkve nujno potrebna. 

»Cerkev je potrebovala nezakonske matere, da si je lahko z javnim kaznovanjem podredila 

množice« (Leskošek, 2002, str. 271). 
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5 FEMINIZEM IN MATERINSTVO 

Ženske, vključene v feministična gibanja v začetku 20. stoletja, so se bojevale za pravico do 

nadzora in upravljanja z lastnim telesom (Leskošek, 2002). S svojimi zahtevami po pravicah 

do splava, kontracepcije, razveze in civilnega zakona so spodbijale moč katoliške cerkve in 

rušile tradicionalno predstavo o vlogi ženske. Kljub temu pa nujnost materinstva še dolgo ni 

bila postavljena pod vprašaj. Začetne razprave o pravici do splava so potekale v času, ko je 

veljalo, da je materinstvo biološka potreba ženske. Zagovorniki te pravice so trdili, da ženske 

čutijo naravno nujo po materinstvu, kar naj bi jim preprečevalo izrabljanje le-te. Za splav naj 

bi se torej odločile le, ko za to obstaja zares dober razlog.1 Tudi v zahtevah po emancipaciji 

so feministke v preteklosti na očitke glede zavračanja materinstva odgovarjale s trditvami, da 

bo (ne glede na ostale ženske aktivnosti) njena glavna in primarna vloga ostala materinstvo. 

V svoj zagovor so navajale: »Ni res, da se emancipirana žena odtujuje družini in svojemu 

najsvetejšemu poklicu ...« (prav tam, str. 157); »emancipirana, izobražena ženska ljubi veliko 

bolj iskreno in zvesto in tudi kot gospodinja in mati je veliko boljša« (prav tam, str. 171) in 

»emancipacijo pri nas razumemo kot boj proti prvemu in naravnemu ženskemu poklicu ... To 

ni upravičeno, ker bo ženska vedno rada delala v družini in se vračala v njeno varnost. 

Svojega naravnega poklica soproge in matere ne bo nikoli pozabila ...« (Slovenka, 1900, str. 

232, v Leskošek, 2002, str. 172).   

Velik delež žensk, ki so si prizadevale za enakopravnost in pravice žensk, je kljub temu 

ohranil precej konzervativnih prepričanj o vlogi ženske, ki so po mojem mnenju temelj 

neenakega položaja. Menim, da je to posledica vzgoje, ki deklice že od malega uči vedenja  v 

skladu s tradicionalnimi spolnimi vlogami, ki so vtkane v vzorce mišljenja celotne družbe, 

zato jih ženske sprejmejo kot samoumevne. Veliko žensk je bilo še vedno prepričanih, da je 

in mora ostati glavna vloga ženske mati-gospodinja. V reviji Slovenka (1901, št. 7, str. 185) je 

Marica Strnad zapisala: »Kaj možu koristi žena, ki diplomira in ima volilno pravico, ne ve pa 

nič o gospodinjstvu? Narod bolj kot pa doktorice in profesorice potrebuje dobre matere!« (v 

Leskošek, 2002). Verjele so, da če ženska javno deluje, trpi njena vloga matere. Še vedno je 

tudi prevladovalo prepričanje, da je materinstvo ženski prirojeno, da ženske, ki si tega ne 

                                                           
1
 Po drugi strani pa je bilo že takrat omenjeno, da se nekatere ženske želijo znebiti otroka iz 

lagodja, a so bila ta namigovanja za tisti čas še preveč radikalna za debato  (Leskošek, 2002). 
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želijo, organsko niso normalno razvite, in da ženski da pravi pečat šele materinstvo (prav 

tam). »Svojemu naravnemu poklicu se ne odreče nikoli, za to je že poskrbljeno« (Slovenka, 

št. 25, 1898, str. 579, v Leskošek, 2002, str. 210). 

Ko so ženske podvomile o naravnosti materinstva, je to postalo splošen družbeni problem 

(Leskošek, 2002). Materinstvo se je počasi začelo spreminjati iz naravne nuje v poklic. Če je 

prej veljalo mišljenje, da je materinstvo samoumevno in skoraj že nagonsko, je kasneje 

prevladalo mišljenje, da je to najlepši in najnaravnejši poklic ženske. Je prva naloga ženske, 

za katero je tudi najbolj usposobljena. »Temu poklicu mora dati ženska vso prednost, tudi za 

ceno lastne zasužnjenosti« (prav tam, str. 219). 

Novejši feminizem pa se je precej razlikoval od tistega iz začetka 20. stoletja. Zanj so značilne 

"moderne ženske", ki skušajo biti čim bolj podobne moškemu in predstavljajo grožnjo družbi, 

saj naj bi zaradi ukvarjanja s športom in z "moškimi" poklici izgubile željo po materinstvu 

(prav tam, 2002). Družba je takšne ženske obsojala in obtoževala "neženskosti": »V "Parizi" 

bo kmalu več takih žensk, ki bi rade letele z aeroplanom čez ocean, kot pa takih, ki bi bile 

rade nežne ljubeče žene in matere« (prav tam, str. 177). Da materinstvo ni dolžnost, temveč 

pravica, je prvič zapisala Angela Vode leta 1932. K povečanju števila žensk, ki so se odločile, 

da ne bodo imele otrok, je pripomogla tudi iznajdba kontracepcije, s pomočjo katere so 

lahko ženske ločile spolnost od reprodukcije in pridobile večji nadzor nad svojim telesom 

(Salecl, 2011). Mnogo žensk je takrat v otroku videlo oviro pri izobraževanju in karieri, ki sta 

jim končno postali dosegljivi. »Ženske niti matere ne želijo več biti, saj pretežna večina ne 

mara imeti lastnih otrok, ker jih ima za gmotno in fizično breme in se jih brani z vsemi 

sredstvi. Nova ženska enostavno noče biti več mati, to funkcijo bi brez ugovora prepustila 

varuški ali stroju« (Leskošek, 2002, str. 178).   

 

6 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 

Že kot otroci se naučimo, da se ljudje delimo na ženske in moške. Moore (1988, v Zaviršek, 

1994) definira spol kot temelj človeškega družbenega življenja. Mnenja o tem, koliko in v 

čem se spola med seboj razlikujeta, so bila vedno različna. Glavni argument proti ženski 
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enakopravnosti je, da je ženska šibkejši spol, ker ima šibkejše telo. Ta argument so 

utemeljevali z raznimi dokazi o različni sestavi ženskega in moškega telesa. V reviji Slovenka 

(št. 7, 1901, v Zaviršek, 1994) so zapisali, da: »po odstotkih prevladujejo pri moških mišice 

rok, pri ženskah pa muskulatura jezika«. Že zgodnja feministična dela so ta argument 

zavrnila. Za to so navajala dva protiargumenta: prvič, da ženski njen položaj ne omogoča, da 

bi razvila telesno moč, in drugič, da so nekatere ženske kljub temu močnejše kot moški (v 

Leskošek, 2002). Avtorica (prav tam) pravi, da se ženske in moški nedvomno razlikujemo po 

fizičnih značilnostih (bioloških razlikah), kar pa vodi v prepričanje, da so vse razlike med 

spoloma naravne – to pa nadalje vodi v neenak položaj žensk v družbi. »Delitev na moškost 

in ženskost s pripadajočimi lastnostmi in značajem je ključna za vzdrževanje družbene 

razporeditve moči. Priznati ali spremeniti dejstvo, da med moškimi in ženskami ni nikakršnih 

razlik, bi pomenilo hkrati odpreti družbeni prostor za oba spola« (prav tam, str. 174). 

Obstajata torej dve definiciji spola – biološka in družbena. V angleščini zanju poznamo dva 

različna izraza: sex in gender. Pri tem se sex nanaša na biološke razlike med moškim in 

žensko, gender pa je kulturno določen: nanaša se na družbeno klasifikacijo moškosti in 

ženskosti (Oakley, 1972). Družbena definicija spola se spreminja skozi čas in je različna v 

različnih kulturah. Spol je torej lahko tudi družbeno konstruiran. Družba določa, kaj je 

značilno za ženske in kaj za moške (spolne ideologije) in s temi kriteriji določi družbeni spol 

ne glede na biološkega.  

Pojma biološki spol in družbeni spol sta torej dva različna pojma, ki pa jih med seboj pogosto 

enačimo. Družbeni spol je fleksibilen koncept, ki se nenehno spreminja. S. De Beauvoir 

(2000, str. 13) je zapisala: »Ženska se ne rodi: ženska to postane« – ženska je torej proizvod 

kulture. To pomeni, da se spolna identiteta izoblikuje šele v družbi. Moški in ženski družbeni 

spol torej ne določa biologija (telesne značilnosti), ampak družba in je zato posledica 

odločitve, ne objektivnega dejstva. Pojmovanje družbenega spola – ženskosti in moškosti – je 

med kulturami lahko zelo različno. Človek se mora prilagoditi merilom svoje spolne vloge, pri 

čemer je ključnega pomena vzgoja – tudi tista z zgledom. Vedenje, ki ni značilno za 

posameznikov spol, je v družbi predmet posmeha, kar kaže na občutek ogroženosti ob 

rušenju tradicionalnih spolnih vlog (Oakley, 2000). M. Jogan (1990) pa poudarja, da ni le spol 
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tisti, ki je družbeno konstruiran – proizvod družbe je tudi hierarhija med spoloma oziroma 

spolna neenakost. 

 

7 NADZOR NAD ŽENSKO REPRODUKCIJO POMENI NADZOR NAD 

ŽENSKO NASPLOH 

Reprodukcija je bila skozi celotno zgodovino predmet nadzora in uravnavanja in je globoko 

vrinjena v kolektivni spomin žensk (Leskošek, 2002). Foucault (1993) trdi, da tisti, ki imajo 

nadzor nad plodnostjo, vladajo družbi. Nadzor nad rojstvi je torej izvajala oblast.  Najprej ga 

je izvajala prek cerkve (z idealom ženske-matere ter s sistemom socialnega nadzora ter 

kaznovanja), kasneje prek znanosti (še posebej medicine, ki je imela moč poseganja v 

človeško telo in je napačno poučevala o spolnem življenju) ter ponekod celo prek 

neposredne državne politike (s spodbujanjem ali omejevanjem rojstev). Sodobna in bolj 

nevidna oblika nadzora pa je družbeni pritisk, ki ga izvaja kar ljudstvo z javno moralo – to se v 

veliki meri dogaja tudi danes. Še danes so namreč ženske, ki se odločijo, da ne bodo imele 

otrok, s strani družbe označene kot nenavadne ali celo nenormalne (Leskošek, 2002). 

Ženske se z odločitvijo, da ne bodo imele otrok, izmaknejo nadzoru in obdržijo svobodno 

voljo odločanja o sebi in svojem telesu, hkrati pa delujejo proti volji oblasti, kar pomeni, da si 

s tem dejanjem zagotovo pridobijo nasprotnike. 

 

8 ŽENSKA DRUŽBENA VLOGA JE DEFINIRANA PREK MATERINSTVA 

Narava, spol in spolnost so koncepti, s katerimi so se morale ženske spopasti v boju za 

enakopravnost. Skozi zgodovino se je zvrstilo mnogo razprav o tem, ali obstaja ženska narava 

kot skupek tipično ženskih lastnosti in ali sta ženskost in moškost dve ločeni entiteti ali dva 

dela, ki skupaj tvorita celoto. Delitev spolov na dva nasprotna pola, ki se je še danes nismo 

povsem znebili, je vidna v prispodobi moškega kot glave – nosilca (raz)uma in racionalnosti 

ter ženske kot telesa oziroma srca – sinonima za čustva in iracionalnost (Švab, 2001). V 

skladu s tem so spoloma pripisali tudi tipične značajske lastnosti. Potrebovali smo veliko 
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časa, da smo presegli to binarno delitev, vendar nekateri stereotipi in vera v žensko naravo 

še zmeraj obstajajo. Prav tako ostaja stroga delitev na moški in ženski spol. Gibson (1990, v 

Zaviršek, 1994)  navaja, da je spol oblika komuniciranja – govorice spolov se skozi 

socializacijo učimo že od rojstva. V današnji družbi je glavna enota družina – vzorec spolnih 

vlog v družini se širi iz nje, saj je spolno razlikovanje prisotno v celotni družbi (Oakley, 2000). 

S. De Beauvoir (1999) meni, da žensko določa razlika oziroma nasprotje z moškostjo. 

Poudarja, da je ženska vedno drugi spol, »določena je glede na moškega in se razlikuje glede 

nanj, ne pa on glede nanjo; ona je nebistveno nasproti bistvenega. On je Subjekt, on je 

Absolutno; ona je Drugi« (prav tam,  str. 14).  

Druga delitev po spolu je vidna v ukoreninjenosti povezave ženska-narava in moški-

kultura/družba (Švab, 2001). Ključna značilnost ženske, po kateri se najbolj izrazito loči od 

moških, je (z)možnost rojevanja. Ta ekskluzivnost reproduktivne funkcije žensko definira – je 

biološko dejstvo, ki jo določa. Ženska je zreducirana na svojo naravno funkcijo – reprodukcijo 

(Jogan, 1990). Skozi celotno zgodovino so za opravičevanje delitve družbenih vlog med 

spoloma služile naravne razlike med njima. Tako naj bi družbena vloga ženske kot matere in 

gospodinje temeljila na materinskem nagonu in biološki zvezi z otrokom. S. De Beauvoir 

(2000) trdi, da v obveznosti v odnosu mati-otrok ni nič naravnega in da se deklice skozi 

socializacijo naučijo, da skrb za otroka pripada materi. »Materinski nagon ne obstaja: ta izraz 

se nikakor ne more nanašati na človeško vrsto. Materino držo določa njena celotna situacija 

in način, kako situacijo pripoznava (prav tam, str. 331).« Avtorica opozarja na vpletenost 

številnih dejavnikov v dojemanje materinstva in odnos matere do otroka: »Odnos matere z 

otroki je odvisen od celovite oblike njenega življenja; od njenega razmerja do moža, do 

lastne preteklosti, zaposlitve, do sebe same« (prav tam, 2000, str. 345). Enakega mnenja je 

A. Oakley, ki pravi, da »željo po materinstvu vpelje kultura in da se ženska zmožnosti, da 

postane mati, nauči« (Oakley, 2000, str. 215). Z njima se strinja tudi Oliver: »Če bi bil odnos 

mati-otrok res naraven in ne družben, potem bi moral biti definiran z živalskim instinktom in 

ne z ljubeznijo« (1997, v Švab, 2001, str. 96). Tudi sama menim, da materinski čut  ni 

univerzalna značilnost vseh žensk, saj v primeru, da bi bil materinski nagon prirojen, število 

oseb brez otrok ne bi naraščalo.  
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Mnogi avtorji poudarjajo razliko med biološko sposobnostjo rojevanja in družbenim 

konstruktom materinstva. »Če je sposobnost rojevanja biološko dejstvo, je materinstvo 

nekaj, kar spada predvsem v področje družbenega. Dejstvo, da ne obstaja nekaj, kar bi lahko 

označili kot materinski instinkt, in biološki "premik", dokazuje tudi spoznanje, da ima mnogo 

žensk težave pri prehodu v odnos mati-otrok« (Oakley, 1976,  Turner, 1984, v Zaviršek, 

1994). Rojevanje otrok in skrb zanje imata ločena izvora. Ta razlika predstavlja pomemben 

argument, zakaj postati mati ni nekaj samoumevnega, zakaj to ni in ne more biti pravilo za 

vse ženske in zakaj se materinstva ne bi smelo vsiljevati ženskemu spolu nasploh. Kljub temu 

je v naši družbi splošno sprejeta norma ženske kot matere. Želja po otroku je torej kulturno, 

ne biološko pogojena – prav tako kakor »neskladnosti med položajem moškega in ženske ne 

povzroča biološka vloga ženske pri rojevanju otrok, temveč njena kulturna vloga pri skrbi za 

otroke« (Oakley, 2000, str. 92). 

 

9 TRI GLAVNE ŽENSKE VLOGE: MATERINSTVO, GOSPODINJSTVO IN 

VZGOJA NEKOČ IN DANES 

Gospodinjstvo, materinstvo in z njim povezana vzgoja so skozi zgodovino veljale za glavne in 

naravne vloge ženske, ki jim je zaradi (nevprašljive) zavezanosti zelo težko ubežati. M. Jogan 

(1990) navaja, da je družina edini in poslednji prostor, v katerem se more uresničevati 

življenje in delovanje žensk. V reviji Ženski svet (1924, str. 85, v Leskošek, 2002) navajajo, da 

»ženska teži po domu, njena duševnost pa se izživi v otrocih. Težnja po tem je tako velika, da 

lahko sleherni ženski le delovanje v tej smeri nudi notranje zadoščanje in mir. Šele potem je 

lahko usmerjena še kam drugam, če ima dovolj naravne sile«. Na vlogah matere, gospodinje 

in vzgojiteljice temelji tudi celotna ideologija podreditve. »Ona (ženska) daje življenje, ki ga 

ne živi sama, temveč ga daje živeti drugim ... Biti mora mati, in to vsej družini« (Ženski list, 

1925, str. 46, v Leskošek, 2002, str. 226). A. Oakley (2000) navaja, da je nematerinstvo 

pojmovano kot patogeno, ker ogroža celotni smoter družine – proizvodnjo otrok. Enako velja 

tudi, če se ženska odpove konvencionalni vlogi žene in gospodinje. »Družina kot institucija 

predpisuje normalnost spolnih vlog, pri čemer je ženska omejena na uveljavljeni družbeni 

tip: gospodinja-žena-mati« (prav tam, str. 84). 
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  Materinstvo 9.1

V preteklosti je prevladovalo mišljenje, da ženska za socializacijo nujno potrebuje dve stvari; 

zakon, kjer mož postane njen skrbnik, ona pa mu hvaležnost vrača s služenjem, ter 

materinstvo, ki aktivira njeno srce (Leskošek, 2002). V. Leskošek navaja stereotipe o 

materinstvu, s katerimi so se morale (in se še vedno morajo) boriti ženske (2002, str. 221): 

»Materinstvo je najlepši in najnaravnejši poklic, ki je ženski prirojen; ženska moč je v 

materinski ljubezni; ženski da pravi pečat šele materinstvo; šele materinstvo žensko izpolni; 

odrekanje materinstvu je sebičnost in egoizem; razmerje do otroka prihaja iz globin 

človeškega obstoja ženske in določa smer njenim čustvom in odrekanju; življenje v družini je 

zato vpeto v prirojene odnose, ki jih ni mogoče obiti ali zatajiti – ženska je ženska le tedaj, ko 

je mati.« Materinstvo je enačeno z ženskostjo. Avtorica (prav tam, str. 251) pravi, da je 

»materinstvo bilo vsekakor ena najmočnejših zavez, ki so jim bile ženske predane po izbiri ali 

po sili, in hkrati področje, ki je bilo najmočneje družbeno regulirano. Nadzor nad žensko 

reprodukcijo je bil najučinkovitejše sredstvo za podreditev ženske. Materinstvo ni bilo 

služba, temveč služenje, ki so ga povezovali s trpljenjem, vdanostjo in predanostjo in hkrati 

ženske prepričevali, da je to najnaravnejši, najvišji in najlepši poklic«. Navaja Lavro Manholm, 

ki je zagovarjala prepričanje, da »ženska ne živi poleg moža, temveč v možu« (Slovenka, št. 7, 

1900, str. 161) in da se izpolni lahko samo v vlogi žene, matere in ljubice. 

Zaradi dejstva, da nimajo otrok, so bile zaničevane tako ženske kot tudi moški. V reviji 

Slovenka (št. 10, 1902, str. 253, v Leskošek, 2002) so zapisali, da bi morali imeti samci, "suhe 

veje", nižjo plačo kot poročeni moški. Ženske, ki niso mogle imeti otrok, so bile pojmovane 

kot "jalove" in telesno ter duševno nepopolne, zunaj zakona pa je bila zapovedana spolna 

vzdržnost. V. Leskošek (prav tam, str. 261) navaja, da je »nečistovanje opravičljivo le s 

pogojem, da je storjeno v zakonu, kjer ženska plačuje ceno za svojo grešnost s služenjem in 

trpljenjem«. Obstajala je zakonska zapoved celibata za učiteljice (zaradi stroge delitve na um 

in telo, pri čemer ženske ne morejo imeti obojega) in zahteva celibata za samske ženske, ki 

so jih v nasprotnem primeru imeli za "lahkoživke". Prijateljstvo med moškim in žensko naj ne 

bi bilo mogoče, saj sta si med sabo tako različna, da je edina stvar, ki ju lahko povezuje, strast 

– ta pa je največji sovražnik oblasti/cerkve. Mati je torej poveličevana samo znotraj zakonske 

zveze – nezakonska mati je še zmeraj prezirana, prav tako mačehina ljubezen do pastorkov ni 
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enakovredna materini. (De Beauvoir, 2000). Na tem mestu nastopi ogromno protislovij – po 

eni strani morajo ženske brzdati svojo seksualnost, po drugi strani pa je spolnost njihova 

zakonska dolžnost in materinstvo njihova najpomembnejša vloga. Poleg tega je materinstvo 

temeljno poslanstvo ženske, vendar je edino sprejemljivo tisto v zakonu – vse ostale oblike 

so vredne zaničevanja. Ženska je najprej mati in to mora biti, če pa ni mati ali je to izven 

zakona, je deležna nesprejemanja in poniževanja. Če zaključim – edina sprejemljiva opcija za 

žensko je, da se poroči in ima otroke.  

Za žensko pa ni dovolj, da je mati – biti mora dobra mati. Ni dovolj, da za otroke skrbi in jih 

vzgaja po najboljših močeh, pri tem mora biti popolna. Interese in čustva drugih članov 

družine mora postaviti pred svoje lastne. Otroke mora brezpogojno ljubiti in zanje žrtvovati 

vse – vključno s svojimi potrebami in identiteto. Ideal materinstva je zastavljen tako, da ga je 

kljub trudu nemogoče doseči. Katoliška cerkev postavi za zgled popolne matere lik Device 

Marije, ki je hkrati devica in mati božanskega sina. Materinstvo je naloga, ki se je nikoli ne 

more opraviti dovolj dobro. Ženska v prizadevanju, da bi se temu idealu čim bolj približala, 

prebira priročnike z raznoraznimi nasveti o negi in vzgoji otrok, ki se med seboj velikokrat 

tudi zelo razlikujejo oziroma si celo nasprotujejo. Ker je obremenitev prevelika, se pri tem 

pogosto psihično in fizično izmuči (Oakley, 2000, Rener, 2000, Zaviršek, 1994). 

  Gospodinjstvo 9.2

Gospodinjstvo je nekoč veljalo za časten poklic, na katerega so ženske lahko ponosne. Vloga 

gospodinje, ki spada v sfero zasebnega, pripada izključno ženskemu spolu in predstavlja 

skupno izkušnjo večine žensk (Oakley, 2000). Gospodinja trdo dela od zore do mraka, skrbi za 

dom, poleg tega pa je tudi skrbna mati in vzgojiteljica svojih otrok. Ženske so priklenili na 

dom s prepričanjem, da le vestna gospodinja lahko obdrži svojega moža doma in zagotavlja 

zadovoljstvo cele družine (Leskošek, 2002). V skladu s tem prepričanjem so ženske razvile 

celo doktrino in ustanavljale gospodinjske šole. Pri tem so šle tako daleč, da so »po kakovosti 

opravljenega dela merile gospodinjino ženskost. Gospodinjstvo je postalo njen poklic, ne le 

poklicanost«; veljalo je »gospodinja=ženska« (prav tam, str. 231). »Gospodinja in ženska sta 

eno in isto: kot eno in isto sta obe prikrajšani in zatirani glede na prevladujočo skupino v 

družbi« (Oakley, 2000, str. 15). S. De Beauvoir (2000) navaja, da gospodinjo delo zaposluje, 
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vendar je ne opravičuje. Gospodinjstvo je torej ne le neplačano, temveč tudi manjvredno 

delo – status izvira iz manjvrednega položaja tistih, ki ga opravljajo – žensk. Avtorica (prav 

tam, 2000) pravi, da je bila vloga gospodinje dodeljena le ženskam, pomenila je ekonomsko 

odvisnost, ni bila priznana kot delo (zato ni bila plačana) in je bila osnovna vloga ženske. 

Ko so nasprotniki emancipacije ženskam očitali, da bodo zaradi izobrazbe, zaposlitve ali 

javnega življenja zanemarile družino in gospodinjska dela, so te zatrjevale, da se 

emancipirana ženska zaveda svojih dolžnosti in je preveč navezana na domača opravila, da bi 

jih prepustila moškim. Tako so ženske imele najhujšega sovražnika v lastnem prepričanju – če 

je torej gospodinjstvo ženski naravni poklic, ga ni potrebno plačevati ali biti zanj hvaležen, saj 

ga ženska ne opravlja zato, ker jo v to kdo sili, ampak zaradi notranjega nagnjenja. Tako je 

gospodinjstvo dolgo časa ostalo žrtvovanje, ki ga ni nihče cenil ali spoštoval (Leskošek, 2002) 

– in mislim, da je temu tako še danes. Večina žensk je gospodinj, za to opravilo porabijo 

ogromno časa (še posebej tiste z veliko otroki) in zaposlitev ne spremeni tega, da mora 

ženska opravljati tudi to vlogo. Mislim, da vloga gospodinje še danes veliko prispeva k 

neenakemu položaju žensk v družbi, kljub temu da so ženske "na papirju" (po zakonih) 

enakopravne. 

Težko bi našli opravilo, ki je bolj podobno Sizifovemu delu kot gospodinjstvo. Je delo, ki ni 

nikoli končano; poleg tega je vsakodnevno, enolično in avtomatično; ne prinese nobene 

trajne stvaritve in ne daje nobenih možnosti za zaposlitev misli; nima neposredne koristi za 

skupnost ter ničesar ne proizvaja (De Beauvoir, 2000). Delo gospodinje žensko »v celoti 

zapisuje k splošnemu in nebistvenemu; domovanje in hrana sta koristna za življenje, vendar 

mu ne podeljujeta smisla; neposredni cilj gospodinje so zgolj sredstva, ne pa resnični smotri 

in v njih odsevajo zgolj anonimni projekti« (prav tam, str. 248). Ženske v prizadevanju, da bi 

gospodinjskemu delu podelile vrednost, izumljajo razne obrede ter določajo stroge kriterije 

za dobro opravljeno delo. A. Oakley (2000) v svoji knjigi navaja raziskavo, v kateri je 

intervjuvala ženske-gospodinje. Večini teh žensk je skupno, da pojmujejo gospodinjstvo kot 

nepomembno in hkrati podcenjevano delo, ki ne prinaša nobenega zadovoljstva, poleg tega 

pa ga dojemajo kot enolično, dolgočasno in povzročajoče družbeno osamitev. Večina jih 

svojega dela ne mara, a se ga še vedno čutijo dolžne opravljati. V vseh štirih podrobno 

predstavljenih intervjujih ženske same poudarjajo svojo tradicionalno vlogo gospodinje-
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matere, ki je po eni strani ne marajo in jo imajo za krivično, po drugi strani pa mislijo, da tako 

mora biti. Kljub mnenju da bi jim možje morali več pomagati, zavračajo misel o obrnjenih 

vlogah in ohranjajo tradicionalno prepričanje, da je moški nadrejen in dolžan preživljati 

družino. Vse tudi poroko in otroke predstavijo kot svojo veliko željo v preteklosti in kot 

izpolnitev v sedanjosti – pravijo, da kljub slabim stranem svojega položaja ne obžalujejo. 

Vseeno pa zavračajo poimenovanje sebe kot gospodinje – vse bi raje bile nazvane mati, kar 

kaže na pojmovanje te vloge kot manjvredne (prav tam).  

Raziskave so pokazale, da ženske porabijo za gospodinjsko delo okoli 50 ur na teden (Pascal, 

1991, v Zaviršek, 1994). Gospodinjsko delo je tisto družinsko delo, pri katerem moški 

najmanj sodeluje. Avtorica Hochchild (v Kitzinger, 1994) je v svoji študiji ugotovila, da ženske 

opravijo 75% hišnega dela, raziskava How Europeans Spend their Time iz leta 2004, izvedena 

v nekaterih evropskih državah, pa je pokazala, da ženske opravijo dve tretjini gospodinjskega 

dela (v Humer, 2007). Samo 18% moških je delilo gospodinjska opravila enakopravno z 

ženskami in kar 61% moških je doma naredilo malo oziroma nič. V Sloveniji se moški danes v 

opravljanje gospodinjskih del vključujejo bolj pogosto kot v 90. letih, a še vedno opravijo 

neprimerljivo manj gospodinjskega dela kot ženske (14,5 ur na teden v primerjavi z 25 ur na 

teden) (Urad RS za enake možnosti, 2004, str. 7-9). 

A. Oakley (2000) ženski vlogi materinstva in gospodinjstva povezuje z obstojem mitov. Pravi, 

da je industrijski kapitalizem zatiranje žensk povzročil, ohranja pa ga ideologija spolnih vlog, 

ki temelji na dveh mitih: mitu o delitvi dela po spolu ter mitu o materinstvu. Mita jasno 

sporočata, "kje je ženski mesto" v družbi, podpirata obstoječi družbeni red ter ohranjata 

konservativne družbene vrednote. Čeprav sta oba neresnična, imata ključno vlogo pri 

ohranjanju ženske domestifikacije. 

Mit o delitvi dela po spolu predpostavlja, da je gospodinjska vloga ženske (1) naravna (izhaja 

iz domneve, da so nekoč moški hodili na lov, ženske pa so ostajale doma), (2) univerzalna 

(pravi, da je vloga ženske-gospodinje enaka v vseh kulturah) in (3) nujna za preživetje in 

ohranitev obstoječega družbenega reda (nekdo mora skrbeti za otroke, in ker morajo očetje 

delati, ta vloga pripada materam). Vse te trditve temeljijo na bioloških razlikah med 

spoloma, ki naj bi določale mesto ženske v družbi, in so napačne, saj veljajo samo za 
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nekatere kulture, ne pa za vse. Ženske so že od nekdaj opravljale tudi fizično zelo zahtevna 

dela – poleg tega pa je zahtevno tudi gospodinjsko delo samo. To dokazuje, da je delitev dela 

na podlagi telesno šibkejše ženske le konstrukt, na katerem temelji ideologija o vlogi ženske. 

V naši kulturi je preživetje družbenega sistema odvisno od preživetja družine, preživetje le-te 

pa je odvisno od preživetja delitve dela po spolu – posledično je za preživetje družbe, kot jo 

poznamo danes, nujna ženska-gospodinja (Oakley, 2000). 

Mit o materinstvu nam daje najbolj prepričljiv razlog, zakaj bi ženska morala ostati doma – 

skrbeti mora za otroke. Položaj ženske temelji na njenem materinstvu, ki je nenadomestljivo 

in vključuje skrb za gospodinjstvo. Mit o materinstvu vsebuje tri (prav tako napačne) splošno 

sprejete trditve (Oakley, 2000): 

- Otrok potrebuje mater. Avtorica nasprotuje tej trditvi in pravi, da sta pri skrbi za otroka 

bistveni toplina in ljubezen, ki jo lahko nudi več oseb, ne samo mati. Dokaz za to je, da v  

veliko primerih za otroka bolje poskrbi druga (skrbna) oseba kot njegova (brezskrbna) 

biološka mati.  

- Mati potrebuje otroka. Avtorica zagovarja stališče, da materinski (na)gon ne obstaja. 

Trdi, da vez med materjo in otrokom ni biološka, temveč čustvena in da se materinske 

skrbi naučimo. 

- Ženska mora biti mati  – materinstvo je ženski ideal, največ, kar lahko ženska v življenju 

doseže; samo z njim se res potrdi kot ženska. Tega se naučimo prek socializacije ženske 

spolne vloge, trditev pa zagovarja tudi psihoanaliza, po kateri je materinstvo ključno za 

psihoseksualni razvoj ženske (želja po otroku naj bi nadomestila željo po moškem 

spolnem organu). Avtorica to trditev ovrže z tezo, da je potreba po materinstvu kulturno, 

ne pa biološko pogojena. 

Vse te trditve spet držijo za današnjo zahodno družbo, ne pa za družbo nasploh. Poznamo 

veliko kultur, kjer za otroke ne skrbita biološka starša, temveč sorodniki ali širša skupnost 

(Oakley, 2000). Mit o materinstvu tudi zavrača kakršnokoli očetovsko odgovornost. Ker pa so 

ga številne ženske internalizirale, zaposlene matere pogosto muči občutek krivde, ker za 

njihove otroke skrbi (tudi) nekdo drug. A. Oakley (2000) poudarja tudi, da je mati, ki ne dela, 
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prav tako mit, saj je ženska-gospodinja prav tako zaposlena z gospodinjskim delom, ki ji 

vzame ravno toliko (če ne še več) časa kot zaposlitev izven doma. 

A. Oakley (2000) opozarja, da nenadomestljivost materinske vloge omogoča nadaljnje 

zatiranje žensk kot gospodinj. Mit o materinstvu je politično orožje, s katerim se želi ženske 

obdržati tam, kamor sodijo, in hkrati metoda, s katero se poskuša izogniti očetovski 

odgovornosti. Margaret Mead (1954, v Oakley, 2000) razume poudarjanje potrebe otroka po 

materi kot »novo in pretanjeno obliko antifeminizma«, s katero poskušajo moški pod 

pretvezo poveličevanja materinstva ženske še močneje privezati na otroke in dom ter na tak 

način ohranjati nadzor nad njimi. 

  Vzgoja 9.3

Ena izmed vlog ženske je tudi vloga vzgojiteljice – ta odloča o tem, ali je ženska dobra ali 

slaba mati. Ker je otroštvo ključno obdobje v življenju, je uspešno opravljanje materinske 

vloge zelo pomembno. Dobre matere morajo poznati otrokove potrebe in pravila skrbi zanje, 

ki jih določajo strokovnjaki, kar podpira podobo o idealni materi, h kateri naj bi stremela 

vsaka ženska (Oakley, 2000). Pri vzgoji se mi zdi pomembna razlika v načinu vzgoje deklic in 

dečkov, ki je bila prisotna skozi celotno zgodovino in jo je čutiti še danes. Še zlasti moramo 

biti pozorni na različna sporočila, ki jih odrasli posredujejo otrokom moškega in ženskega 

spola in ki vplivajo na njihovo vedenje in predstavo o sebi. Če poenostavimo, se v 

zahodnoevropskih kulturah ravnamo po modelu: deklice morajo biti bolj mirne in ubogljive, 

dečki pa morajo biti pogumni in ne smejo jokati. Deklice morajo biti občutljive za potrebe 

drugih ljudi in skrbeti zanje, za fante pa je zaželeno, da svojih čustev ne kažejo. Najbolj 

opazno je to ločevanje pri izbiri igrač – punčke za deklice in avtomobili za dečke (Jogan, 1990, 

Oakley, 2000). Čeprav danes ta razlika ni več tako očitna, je še zmeraj prisotna. Starši deklice 

sicer spodbujajo k študiju, ukvarjanju s športom ipd., a jim lažje oprostijo, če jim v tem ne 

uspe – poleg tega pa jim uspeh otežujejo, ker od njih zahtevajo še drugačno izpolnitev: da bo 

ženska (De Beauvoir, 2000). Deklice se identificirajo z materami, jih posnemajo in rastejo z 

razumevanjem, da je vloga matere del ženske identitete ter da so druge dejavnosti in 

interesi v njenem življenju drugotnega pomena (Zaviršek, 1994). Deklice že od malega učijo, 

da morajo skrbeti za otroke in jih s tem pripravljajo na materinstvo (po tem vzorcu je punčka 
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izključno igrača za deklice). V skladu s predsodki o razlikah med moškimi in ženskami delujejo 

tako starši kot tudi učitelji – matere pa imajo pri tem ključno vlogo. Ker so deklice že zelo 

zgodaj deležne neenake obravnave, jo sprejmejo kot samoumevno in s tem se neenakost širi 

naprej. Tako je veliko žensk, ki so se bojevale za enakost, že zgodaj zahtevalo enako vzgojo za 

dečke in deklice, s čimer so si pridobile veliko nasprotnikov. Če torej želimo odpraviti razlike, 

moramo začeti pri vzgoji.  

V naši družbi prevladuje mišljenje, da je otroku v prvih mesecih življenja potrebna le mati ter 

da očetje ne morejo enako skrbeti za otroke. Tudi psihologija je nekoč poudarjala, da otrok 

bolj kot očeta potrebuje mater. Starševstvo povezujemo z ženskim spolom, medtem ko je 

očetovstvo komaj opazno. Oče naj bi za otroka (po)skrbel samo z ekonomskega vidika, pri 

negi in vzgoji pa naj ne bi mogel nadomestiti matere, saj »ne more poskrbeti za čustvene 

potrebe otrok« (Oakley, 2000, str. 83). O tem, da očetje zaradi svoje vloge vzora moči težje 

izkazujejo čustva otrokom, piše tudi Seidler (1997, v Humer, 2007). Brajša (1987) v tem 

kontekstu govori o podrejenem položaju moškega na čustvenem področju. Vloga očetov se 

je skozi zgodovino spreminjala. Danes oče ni več odgovoren za materialno preskrbo družine, 

moč očetovske avtoritete upada, participacija očetov pri skrbi za otroke je večja, pa tudi 

razmerja očetov z otroki so tesnejša (Švab, 2001). Po eni strani oče igra večjo vlogo pri skrbi 

in vzgoji za svoje otroke, saj je pri tem bolj vključen, po drugi strani pa je njegova vloga 

manjša, ker ni več nujno potreben (Brajša, 1987). Brajša (prav tam) ta pojav označi kot 

feminizacijo starševstva, ki se kaže skozi poudarjenost materinstva in odrinjenost očetovstva, 

kar škoduje tako otroku kot staršem. Spremembe v mišljenju se dogajajo zelo počasi, 

»pogosto bolj na ravni simbolnega, na ravni subjektivnih stališč, mišljenj in želja, kot pa na 

ravni dejanskega delovanja« (Aitken, 2005, v Humer, 2007). 

Večina raziskav o vzgoji (Cugmas, 1998, Papalia idr., 2003, Sears, Maccoby in Levin, 1957)  se 

ukvarja izključno z materami, saj le-te v veliko večji meri skrbijo za otroka. V družinah je 

vedno problem (pre)zaposlena mati, ne pa oče, ker je skrb za otroke pojmovana kot 

materina dolžnost. V primeru ločitve je skrbništvo le redko dodeljeno očetom. N. Defago 

(2005) v svojem delu navaja raziskave v ZDA, ki so pokazale, da moški s svojimi otroki 

preživijo za polovico manj časa kot ženske, tudi če oba starša delata enako število ur, in da je 

eden izmed petih moških "vključenih" (pri čemer definicija vključenosti ni navedena) v skrb 
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za svoje predšolske otroke. Hochschild (1997) opozarja, da očetovska skrb vključuje 

»prijetnejša, manj rutinska, nezavezujoča opravila, medtem ko so partnerkam prepuščena 

vsa ostala opravila in skrb« (Van Donden, 1995, v Švab, 2001, str. 125). Poudarja, da je za 

otroka ključna enakopravna in soodgovorna skrb obeh staršev. A. Švab (2001) navaja, da se 

glede participacije očetov v skrbi za otroke spreminja predvsem mentaliteta oziroma 

ideologija, ne pa še stvarnost oziroma realno stanje. Očetje si torej želijo v večji meri skrbeti 

za otroke in si prizadevajo povečati svojo participacijo, hkrati pa priznavajo, da poglavitni del 

skrbi za otroke še vedno prevzemajo partnerke, oni pa ji pri tem (več ali manj) "pomagajo". 

Porazdelitev dela je tako ostaja bolj ali manj neenakomerna. Poleg tega materinstvo zajema 

obvezno in brezkompromisno zavezujočo skrb za otroka, medtem ko je vloga očeta izbirna – 

avtorica (prav tam) govori o očetovski neprisotnosti kot o normaliziranem družbenem 

vzorcu.  

  Usklajevanje vlog  9.4

S. De Beauvoir (2000) poudarja, da je različne funkcije, ki so ženski naložene, med seboj zelo 

težko uskladiti. Ženska med vsemi svojimi vlogami težko najde ravnovesje: zagotovi si ga 

lahko samo s popuščanji, nenehnimi žrtvami in usklajevanjem, ki povzročajo stalno napetost. 

Primer neskladnosti vlog je nasprotje med skrbjo za otroke in gospodinjsko vlogo. Avtorica v 

zvezi s tem navaja: »Gospodinjski ideal je v nasprotju z gibanjem življenja; otroci so 

sovražniki zloščenega parketa. Materinska ljubezen se pogosto izgublja med grajami in 

izbruhi jeze, katerih vzrok je skrb za dobro vzdrževano hišo« (prav tam, str, 350).  

Biti hkrati dobra gospodinja in mati predstavlja za ženske veliko breme, saj je to zaradi 

neusklajenih zahtev praktično nemogoče. S. De Beauvoir (2000, str. 338) to neusklajenost 

opiše z besedami: »Kadar (mati) pere, kuha, doji naslednjega otroka, nakupuje, sprejema 

obiske in predvsem, ko se ukvarja z možem, je otrok samo še nadležna, utrujajoča prisotnost; 

nima časa, da bi ga vzgajala; najprej mu je treba preprečiti, da bi delal škodo; razbija, trga, 

maže, nenehno ogroža stvari in samega sebe; nemiren je, kriči, govori, dela hrup; živi sam 

zase; in to življenje moti življenje staršev. Njegovi interesi se ne prekrivajo z njihovimi: to je 

vzrok za dramo«. Zaradi preobremenjenosti in občutka, da ne more izpolniti vseh zahtev, 
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žensko pogosto mučijo občutki krivde in je slabo razpoložena; v prizadevanju, da bi se čim 

bolj približala idealu vseh vlog, se pogosto izčrpa ali zboli. 

Te tri vloge žensk in ideologija, ki stoji za njimi, je ženske priklepala na zasebnost in 

vzdrževala neenakost. Šele takrat, ko so jih ženske nehale jemati kot samoumevne in "od 

boga dane", se je lahko začel boj za enake pravice. 
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10 ZAKAJ IMETI OTROKA? 

Ženske so si priborile (pravno) enakopravnost, postale samostojne, dosegle enake 

izobraževalne možnosti, se osvobodile od nujnosti vloge matere in gospodinje ter spoznale, 

da otrok predstavlja veliko psihično in finančno breme. Zakaj se kljub temu velika večina še 

vedno odloči, da bo imela otroke? V nadaljevanju navajam najpogosteje navedene razloge 

po različnih strokovnih in laičnih (večinoma nestrokovni članki na internetu ter pogovori na 

različnih blogih) virih: 

 Družbeni pritiski  10.1

»Kako misliš, zakaj sem se odločila za otroke? Tu ni nobenega razloga, kar zgodilo se je!«; 

»Saj je vendar logično, da imaš otroka!« (Defago, 2005) 

Materinstvo se tudi v današnjem času pojmuje kot prioritetni del ženske identitete, kar 

hkrati pomeni, da so druge dejavnosti in interesi v njenem življenju drugotnega pomena 

(Zaviršek, 1994). Tudi v postmoderni še zmeraj predstavlja normo – D. Zaviršek (prav tam, 

str. 26) pravi, da so »družbena pričakovanja usmerjena v spodbujanje rojstev«. V skladu s 

tem so ženske, ki se ne odločijo za otroka, označene za »nenavadne, drugačne ali celo 

nenormalne« (prav tam, str. 26). 

Pritiska k starševstvu se ženske pogosto sploh ne zavedajo, ker deluje zelo prikrito in zato 

kljub velikim spremembam na tem področju vztraja. Deluje celo tako subtilno, da ženske 

željo po otroku zaznajo kot svojo lastno željo, čeprav jo je sprožil vpliv okolja. Bourdieu 

(2010a) v zvezi s tem govori o simbolnem nasilju, ki je nevidno, se ga ne zavedamo in zato ni 

zaznano kot nasilje. Simbolno nasilje nam nekaj, kar je družbeno ustvarjeno, predstavlja 

(oziroma prikrito vsili) kot nekaj obče veljavnega in zato samoumevnega. »Posledica tega je, 

da je androcentrična predstava biološke reprodukcije in družbene reprodukcije umeščena v 

objektivnost zdravega razuma, dojetega v smislu praktičnega doksičnega strinjanja o 

pomenu praks.« (prav tam, str. 40). Ženskam je torej samoumevno, da si otroka želijo. 

»Ženska, ki se poroči in se veseli, da bo imela otroka, morda misli, da je sprejela osebno, 

premišljeno in povsem osebno odločitev – morda tudi, da dela le to, kar je naravno. In 

vendar se s tem uklanja vzorcu, ki ji ga vsiljuje družba, nestrpna do žensk, ki ne postanejo 
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žene in matere« (Kitzinger, 1994). R. Salecl (2007) navaja, da v poplavi odločitev in številnih 

možnosti izbire pogosto iščemo nekoga, ki bi odločal namesto nas. Odločitev o otroku (kot 

vsaka druga svobodna odločitev) v nas vzbuja strah, zato smo bolj dovzetni za vpliv avtoritet, 

za katere upamo, da bodo ublažile ta strah in nas rešile bremena izbire. Možnost odločitve 

namreč prinaša težnjo k idealni izbiri, kar pa s seboj prinaša občutek odgovornosti in krivdo 

ter tesnobo glede obžalovanja, če bomo izbrali narobe (Salecl, 2011). Avtorica nadalje 

navaja, da nam ideologija izbire zgolj daje občutek, da imamo možnost izbirati, v resnici pa 

so te možnosti zelo omejene in odvisne od številnih drugih dejavnikov. Pravi, da »medtem, 

ko se obremenjujemo z osebnimi izbirami, utegnemo neredko spregledati dejstvo, da 

pravzaprav niso osebne, temveč da nanje močno vpliva družba, v kateri živimo« (prav tam, 

str. 16). Naše izbire se ravnajo po tem, za kar mislimo, da družba vrednoti kot pravo izbiro. 

Po njeni teoriji bi lahko rekli, da možnost odločitve o otroku v nas sproža občutke tesnobe – 

zato situacijo preprosto rešimo tako, da se ne odločimo (odločitev prepustimo naključju) ali 

pa pustimo družbi (ali drugi osebi), da se odloči namesto nas (npr. popustimo pritiskom 

partnerja ali staršev). Raziskave kažejo, da so bolj zadovoljni tisti ljudje, ki so izpostavljeni 

manjšim možnostim izbire (Shwartz, 2005, v Salecl, 2011). 

Avtorica Salecl (2011, str. 89) piše o tem, da lahko na našo odločitev o otroku ključno vplivajo 

naši starši: »za željo ženske ali moškega po otroku se čisto lahko skrivajo želje njene ali 

njegove matere oziroma očeta«. Prav tako lahko starši vplivajo na nasprotno odločitev – da 

otrok ne bomo imeli: »Številne ženske, ki so pri odločanju o tem, ali bi imele otroka ali ne, v 

dvomih glede lastne želje, se nemalokrat – zavestno ali nezavedno – soočijo z vprašanjem, 

kako so same prišle na svet« (prav tam, str. 93). Avtorica navaja primere, ko je na odločitev 

ženske o otrocih vplivalo prav to, kako so si razložile željo lastne matere po njih (prav tam). 

Nekatere ženske so kot vzrok težav pri odločanju za otroka navedle prav razdvojenost svojih 

mater glede tega vprašanja (Ziman Tobin, v Salecl, 2011). Tudi avtorica De Beauvoir (2000, 

str. 347) navaja, da se lahko posameznikov odnos do otrok vzpostavlja prek kompleksov in 

frustracij lastnih staršev – starši s svojimi lastnimi prepiri, konflikti in dramami vplivajo na 

dojemanje starševstva svojega otroka, kar se lahko ponavlja skozi nešteto generacij. S. 

Kitzinger (1994) navaja, da se mnoge ženske počutijo osebno prikrajšane in celo ponižane, če 

se njihovi otroci ne poročijo ali nimajo otrok. Te ženske še zmeraj verjamejo v tradicionalne 
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vrednote družbe, v kateri moč in položaj ženske temeljita na materinstvu, zato imajo 

občutek, da niso dobile povračila za svoje delo in skrb (prav tam). 

Psihoanaliza priznava, da ima človekova odločitev za otroka številne vidike, ki jih ni mogoče 

pojasniti z racionalno izbiro (Salecl, 2011). R. Salecl (2011) navaja, da je mnogo naših 

odločitev nezavednih in iracionalnih – in prav taka je lahko tudi odločitev o otroku. Večina 

ljudi pred starševstvom ne premišljuje o tem, da bi imela otroke. Imajo jih, ker jih lahko 

imajo in ker se jim zdi to logičen korak v določenem obdobju njihovega življenja. Ne vprašajo 

se, ali si tega želijo in ali so sposobni biti starši, zato se jim ni treba odločiti in posledično tudi 

ne sprejeti odgovornosti za odločitev (Defago, 2005). Avtorica (prav tam) omenja tudi 

možnost, da se ljudje odločijo za otroka zato, ker je to lažje kot v življenju najti druge stvari, 

ki jih lahko počnemo. Ko se oseba ustali (konča izobraževanje, si najde stanovanje, stalnega 

partnerja in službo) kar naenkrat ostane brez življenjskih ciljev. V tem trenutku lahko stori 

dvoje – za večino je to znak, da je pravi čas za otroka, ki ti naslednjih 18 (in več) let zagotavlja 

tako natrpan urnik, da nimaš časa niti razmišljati o drugih stvareh. Le redki pa premorejo 

dovolj volje in motivacije, da si na novo osmislijo svoje življenje – tisti si najdejo aktivnosti, ki 

jih izpolnjujejo, osrečujejo in jim zapolnijo dan. 

V naši družbi se poudarja in povzdiguje predvsem materinsko ljubezen, katere družbeni 

pomen se skozi zgodovino le še krepi. Čeprav je pritisk k starševstvu na ženske večji, pa ga 

nedvomno čutijo tudi moški. Ta pa je neprimerno manjši, saj v primerjavi z materinstvom, ki 

je tesno povezano z žensko identiteto, očetovstvo ni nujen del identitete moškega (Švab, 

2001). Moškega opredeljuje toliko različnih vlog in možnosti, da odrekanje starševstvu še ne 

pomeni odmika od svoje spolne vloge (prav tam). Vloga očeta tako ostaja spregledana.  

 Oskrba v starosti 10.2

»Da bi nekdo poskrbel zame na moja stara leta.« (Nove izbire, 2012). 

Glede skrbi otrok za ostarele starše so si tako rezultati raziskav kot mnenja strokovnjakov 

različni. Nekateri pravijo, da je družinska nega starejših ljudi ključna (Drew, 1998; v Švab, 

2001) in da v ZDA kar 80% nege, ki jo potrebujejo starejši, zagotavljajo družine (Coontz, 

1992, v Švab, 2001). N. Defago (2005) pa navaja, da je delež ljudi, ki redno skrbi za svoje 
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starše, v zahodni družbi relativno majhen – tudi v državah, ki so tradicionalno usmerjene v 

družino (npr. Italija). Beck in Beck-Gernsheim (2006) sta mnenja, da danes starši od otrok ne 

morejo pričakovati podpore in pomoči niti v težavnih situacijah, ker je »naša družba že 

pregloboko zabredla v individualizacijo posamičnih življenjskih slogov« (str. 120). Otroci 

pogosto živijo daleč stran od svojih staršev ali pa imajo toliko obveznosti, da za starše nimajo 

časa. Menim, da pri nas še vedno večina otrok (po)skrbi za svoje ostarele starše, saj smo 

Slovenci še vedno v veliki meri vezani na dom in se čutimo odgovorne zanje (poleg tega pa si 

ne moremo privoščiti plačane oskrbe). 

Biološke vezi so večinoma še zmeraj pojmovane kot več vredne od prijateljskih ali katerihkoli 

drugih (to potrjuje tudi rek "kri ni voda"). Vseeno pa so nekateri ljudje brez otrok na stara 

leta gotovo v boljšem položaju kot ljudje z otroki, saj so v življenju negovali prijateljstva in 

znanstva ter zaslužili več denarja, s katerim si lahko zagotovijo oskrbo, ko jo bodo 

potrebovali (Defago, 2005). Poleg tega tudi niso obremenjeni z lažnimi upi o tem, da bodo 

zanje skrbeli otroci, ki jih morda niti ne bo v bližini (prav tam). Preskrbljenost v starosti se 

avtorici (prav tam) ne zdi primeren razlog za odločitev za otroka. Če pojmuješ otroke kot 

nekakšno zavarovalno polico za stara leta, je to namreč sam po sebi zelo sebičen razlog. 

Ženska brez otrok na forumu NoKidding je poudarila, da raje 70 let živi življenje, ki si ga je 

želela, kot da ves ta čas samo žrtvuje za zavarovanje za starost. 

 Izogib občutku odrinjenosti, osamljenosti in drugačnosti 10.3

»Hotel/a sem, da bi me imel nekdo rad«; »Življenje brez otrok mora biti zelo dolgočasno. Le 

kaj ti ljudje počnejo po službi in ob vikendih?« (Nove izbire, 2012). 

Beck in Beck-Gernsheim (2006) navajata, da nam otrok v svetu vse bolj odmaknjene ljubezni 

pogosto nudi zdravilo proti vseobsežni osamljenosti. Lahko ponudi občutek varnosti, ki ga 

zagotavlja občutek zavezanosti za celo življenje (Kitzinger, 1994). 

Ko si vsi okoli tebe ustvarjajo družino, se prekinejo mnoga prijateljstva, kar vsekakor pomeni 

neke vrste izolacijo. A od nas je odvisno, kako bomo na to reagirali. L. Scott (v Hymas, 2010b) 

pravi, da si ljudje brez otok namesto "družine po krvi" ustvarijo "družino po navezanosti". 

Okrog sebe si naberejo ljudi, s katerimi se razumejo, skupaj preživljajo čas in si izkazujejo 



VELIŠČEK, T. (2014). Materinstvo – nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. 

35 
 
 

ljubezen. Prednost takšne družine je, da ni vnaprej določena, ampak si jo izbereš sam. Veliko 

ljudi brez otrok je aktivnih tudi na področju prostovoljstva. Walker (v Nove izbire, 2012) 

pravi: »Študije jasno kažejo, da so prostovoljke, ki nimajo lastnih otrok, izjemne 

človekoljubke, ki svoje življenje živijo polno in ga izkušajo na vseh ravneh Maslow-ove 

hierarhije potreb. Pogosto uresničujejo tudi najvišjo raven – samoaktualizacijo, torej 

potrebo, h kateri stremimo vsi«. 

 Izpolnitev 10.4

»Od vedno sem si želela otroke. Vedela sem, da bom šele z njimi postala popolna. 

 (A. Vojska-Kušar in sodelavke, 1993, str. 37). 

Mnoge ženske mislijo, da jim bo otrok prinesel neko zadovoljstvo, da bo materinstvo 

izpolnilo njihov občutek (ženske) identitete in da bodo dosegle težko pričakovan življenjski 

cilj. Mnogi pari kot razlog, zakaj so se odločili za otroke, navajajo tudi, da so "želeli dopolniti 

svojo srečo", da "je nekaj manjkalo" ipd. (Defago, 2005). Prevladuje mišljenje, da ženska ni 

popolna, če nima otrok in da samo z otroki lahko v celoti izkoristi svoj potencial. 

 Ženska lahko na rojstvo otroka reagira zelo različno. Njeno doživljanje materinstva je 

odvisno od številnih dejavnikov, ki ga lahko definirajo kot izpolnitev, varnost in pridobitev ali 

pa kot veliko obremenitev (De Beauvoir, 2000). Freud je bil mnenja, da je materinstvo eden 

od načinov, kako skušajo ženske preseči svoj manko s tem, da imajo otroka, ki jih bo naredil 

cele (v Salecl, 2007). Ženskam z otroki nikoli ni treba upravičevati svojega obstoja, saj se 

razume, da so z otroki izpolnile svoje poslanstvo – nasprotno ga mora oseba brez otrok šele 

najti (Defago, 2005). Avtorja Beck in Beck-Gernsheim (2006) navajata raziskave, ki 

dokazujejo, da je predstava o otrocih kot utelešenju smisla življenja še posebej razširjena pri 

ljudeh, ki so najmanj izobraženi. 

Otrok v mnogih primerih lahko zapolni praznino, saj je popolnoma odvisen od matere, ki ga 

pogosto doživlja kot del sebe. Nudi ji občutek odgovornosti in tesne čustvene povezanosti. 

Predstavlja »njeno zadnje obvezujoče, nenadomestljivo, najbližje in najtesnejše primarno 

razmerje« (Beck & Beck-Gernsheim, 2006, str. 47). Avtorja (prav tam) navajata, da partnerji 

prihajajo in odhajajo, otrok pa kot najbolj elementarna in trdna zveza ostane, kar daje materi 

občutek varnosti. Pogosto otrok staršem služi kot nadomestilo za izpolnitev njihovih lastnih 
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neizpolnjenih želja (Vojska-Kušar & sod., 1993). V nekaterih primerih lahko potrebo po bližini 

in toplini, ki bi jo ženska sicer dobila pri partnerju, nadomesti ljubezen do otroka: »Tukaj gre 

za odnos, ki vsaj v prvih letih otrokovega življenja nudi možnost za stabilno predajanje 

človeku, ki nas ne bo razočaral prizadel ali zapustil« (prav tam, str. 87). S. De Beauvoir (2000, 

str. 334) navaja, da »mater radosti, ker se počuti potrebna; zahteve, na katere odgovarja, jo 

upravičujejo; težavnost in veličina materinske ljubezni pa je v tem, da ne predpostavlja 

recipročnosti; otrok nima nobene vrednosti in tudi nobene ne more podeljevati; ženska ob 

njem ostaja sama; za svoje darove ne pričakuje nobenega plačila ...«. Otroci staršem dajejo 

občutek, da so v življenju nekaj dosegi in z odraščanjem otrok se le-ti počutijo nagrajene 

(Defago, 2005). Ni pa nujno, da otrok mater izpolni – velikokrat se zgodi, da prinese ravno 

nasprotno. Avtorica (prav tam) nasprotuje predsodku, da materinstvo žensko izpolni z 

dejstvom, da so številne matere nesrečne in nezadovoljne. Tudi S. Kitzinger (1994) opaža, da 

mati pogosto prihaja do zanjo žalostnega spoznanja, da ji otrok ne prinaša tiste srečne 

izpolnitve same sebe, ki so ji jo obljubljali od otroštva naprej. Odnos matere z otroki je 

namreč odvisen od več dejavnikov (odnosa do same sebe, do svoje preteklosti, do partnerja 

ipd.), zato je napak otroke pojmovati kot univerzalno zdravilo (De Beauvoir, 2000). Avtorica 

(prav tam) zaključuje, da je predsodek, da je materinstvo že samo po sebi dovolj, da žensko 

izpolni, lahko usoden. Stekel pravi, da »otroci niso nadomestilo za ljubezen; ne morejo 

zamenjati uničenega kosa življenja; niso snov, ki bi bila namenjena zapolnjevanju praznine v 

našem življenju ...« (prav tam, str. 346). Materinstvo je lahko pomembna vloga v življenju 

ženske in le-ta se mogoče izpolni prav z njo, a si jo mora ženska iskreno želeti, »njena 

psihološka, moralna in materialna situacija mora omogočati, da lahko prenaša njegove 

obremenitve, sicer ima lahko uničujoče posledice« (prav tam, str. 345). 

 Vzdrževanje blaginje 10.5

»Glede na to, da se življenjska doba daljša in da imamo vedno več starega prebivalstva, 

nastaja tudi vprašanje, kdo in kako bo preživljal to ljudstvo, če ne bo delavne mladine«         

(A. Vojska-Kušar in sod., 1993). 

 

Teza bi mogoče zdržala v času, ko svet še ni bil prenaseljen. Dejstvo je, da se računica 

neskončne pozitivne demografske rasti enostavno ne izide. Tudi današnja mladina bo nekoč 
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stara in bo po tovrstni logiki potrebovala še več mladih. Poleg tega je rešitev v konstantni 

rasti prebivalstva sporna tudi zaradi prevelikih stroškov, onesnaževanja, pomanjkanja 

prostora in hrane (Scott, v Hymas, 2010b).  

 Nadaljevanje posameznikovega rodu in/ali preživetje vrste 10.6

 »Zakaj sploh živeti, če nočeš podariti življenja, v katerem boš živel naprej ...« 

(forum Med.Over.Net, 2011) 

Širjenje lastnih genov v populacijo naj bi bilo kot edini približek fizični nesmrtnosti človekova 

nezavedna želja in potreba. Nekateri starši svoje otroke pojmujejo kot podaljšek sebe in v 

njem vidijo možnost nadaljevanja sebe (Kitzinger, 1994).  Veliko jih goji upanje, da bo otrok 

uresničil vse ambicije, ki jih sami v svojem lastnem življenju niso mogli (Beck & Beck-

Gernsheim, 2006). 

Za žensko je lahko otrok obljuba nesmrtnosti; po drugi strani pa Hegel piše, da je »rojstvo 

otrok smrt staršev« (De Beauvoir, 2000, str. 316). Če pomislimo, da naš lasten potomec v 

resnici ni nekakšna kopija (klon) nas samih in da je z vsako naslednjo generacijo naših genov 

v naših lastnih potomcih vse manj, dokler popolnoma ne izginejo, tudi ta razlog ni ravno 

najboljši. Veliko ljudi tudi poudarja, da si želi pustiti odtis na tem svetu (Defago, 2005). Ob 

takšnih utemeljitvah okoljevarstveniki zavijajo z očmi, saj pravijo, da je najboljše za okolje, da 

na zemlji ne pustimo nobenih sledi. Avtorica (prav tam) prav tako poudarja, da lahko 

pustimo sled tudi z drugimi dejanji, ki ne škodijo, ampak koristijo okolju. 

»Če nihče ne bi imel več otrok, bi ljudje sčasoma izumrli!« (Nove izbire, 2011) 

Tako razmišljanje je ponekod še zmeraj prisotno. V zvezi s propadom naroda sem ga zasledila 

v delu avtorice A. Vojska-Kušar s sodelavkami (1993), ki navaja: »Majhna rodnost zaradi 

negovanja kulta majhnih družin oblikuje narod v narod starcev in posredno v narodov 

propad [...]. Po nekaj generacijah ne bo več Slovencev na zemlji« (str. 25). Tudi ta trditev v 

času, ko se populacija konstantno in drastično povečuje, tako da je naš obstoj bolj ogrožen 

zaradi onesnaževanja kot pa zaradi možnosti izumrtja, ne vzdrži. 
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 Reševanje (ali izboljšanje) odnosa s partnerjem ali zakoncem 10.7

»Mislila sem, da bo otrok spremenil najin odnos – da se bova bolj povezala ...«  

(forum Ringa raja, 2009) 

Čeprav večina tega ne prizna ali pa to počne nezavedno, se pogosto dogaja, da ženske 

poskušajo svojega partnerja prikleniti nase z otrokom. Otroka razumejo kot nek dokaz 

ljubezni, s čimer pa ne izražajo svoje želje po otroku, ampak preizkušajo partnerjevo željo po 

njih samih (Salecl, 2011). Partnerjema lahko otrok celo pomeni sredstvo za oživljanje in 

spodbujanje romance, ki je začela bledeti (Kitzinger, 1994).  

Rezultat je kvečjemu nasproten, saj raziskave, ki so merile zadovoljstvo z vsakodnevnim 

življenjem, kažejo, da so pari brez otrok srečnejši kot pari z otroki (Senior, 2010; Walker, 

2011). E.Walker (2011) pravi, da to potrjujejo tudi njene praktične izkušnje pri delu klinične 

psihologinje. Večina partnerstev ob rojstvu prvega otroka doživi krizo (pri kateri se 

zadovoljstvo ne vrne v prvotno stanje, vse dokler otroci ne zapustijo doma) (Walker, 2011) 

ter da se veliko zakonov razdre kmalu po rojstvu prvega otroka (Defago, 2005), ki lahko 

zaradi zahteve po nenehni pozornosti ključno vpliva na že tako nestabilno zvezo. Otroci so 

eden glavnih razlogov za prepire med starši (Hall, 2005, v Defago, 2005). V študiji Lauren 

Papp in E. Mark Cummings so sto dlje časa poročenih parov prosili, naj dva tedna  beležijo 

svoje spore – 40% le-teh se je nanašalo na njihove otroke (Senior, 2010). Pari z otroki 

preživijo manj časa skupaj kot pari brez otrok in velikokrat zaznavajo, da so se zaradi 

osredotočenosti na otroke čustveno oddaljili od partnerja (Walker, 2011). Pogosto so tako 

zaposleni z oskrbo in vzgojo otroka, da nimajo ne časa ne energije, da bi se posvetili drug 

drugemu. Neka raziskava je privedla do ugotovitve, da »intenzivno ukvarjanje z otroki, ki 

terja velike čustvene in časovne investicije, vodi k zmanjšanju kakovosti partnerstva« 

(Schutze, 1988, v Beck & Beck-Gernsheim, 2006).  

 

11 PREDNOSTI ŽIVLJENJA BREZ OTROK 

Glede na trende rodnosti se odpira vprašanje, zakaj se danes vedno več žensk odloča za 

življenje brez otrok. Beck in Beck-Gernsheim (1999) pravita, da postaja starševstvo vedno 
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bolj odgovorna naloga, zato je odločitev imeti otroke vedno težja. A. Oakley (2000) navaja, 

da se je spremenil odnos do otrok in pomen njihove vzgoje. V preteklosti so namreč otroke 

obravnavali kot (koristne) pomanjšane odrasle, imeli so jih veliko, stopnja umrljivosti pa je 

bila visoka. Otroci niso imeli takšne vrednosti kot danes, prav tako niso pripisovali posebnega 

pomena otroštvu in posledično skrbi za otroke. Otroci so bili pridobitev, ne pa ekonomsko 

breme (prav tam). V predindustrijski družbi so ljudje otroke potrebovali predvsem iz 

ekonomskih razlogov: kot delavno silo, kot starostno zavarovanje in kot dediče premoženja 

in imena (Beck & Beck-Gernsheim, 2006). Danes pa je otrok številka ena – je glavna skrb in 

strošek sodobne družine. Tudi S. Kitzinger (1994, str. 4) je mnenja, da otroci nimajo več iste 

funkcije: »V industrijski družbi otroci motijo urejenost življenja. V njegovem običajnem 

poteku povzročajo razdraženost, motnje in izbruhe«. Margolis (v Švab, 2001, str. 100) pravi, 

da je skozi 19. stoletje »prišlo do preobrata v razmerju med stroški in koristmi od otrok. Ta 

obrat je najbolj vplival na srednji razred, v katerem naj bi otroci potrebovali daljše obdobje 

socializacije, da bi bili sposobni samostojno delovati v družbenih pogojih zunaj doma«. Na 

otroštvo se je začelo gledati kot na privilegiran čas, v katerem se otroci razvijajo in 

potrebujejo zaščito, za katero so odgovorni starši. A. Švab (2001) piše o fenomenu 

protektivnega otroštva, ki vključuje intenzivno skrb za otroke, njihov razvoj, blaginjo, 

izobraževanje ipd. V času, ko je visoka izobrazba postala nuja za napredek, so otroci postali 

breme – v ekonomskem in vzgojnem smislu (Senior, 2010). Edino, kar staršem še preostane, 

je čustvena vrednost njihovih otrok. Sociologinja Zelizer (prav tam) opiše transformacijo 

vloge otroka v petih besedah: "ekonomsko ničvredni, a čustveno neprecenljivi". Otroci so iz 

naših uslužbencev postali naši šefi. 

Poleg tega je biti mati danes veliko težje kot kdajkoli prej prav zaradi različnih možnosti in 

mnoštva izbir. R. Salecl (2007) piše, da prisila v nenehne izbire pri ljudeh sproža posebne 

občutke tesnobe. Kot enega izmed izvorov tesnobe navaja starševstvo v t. i. kulturi 

paranoidnega starševstva, kjer »starši pogosto čutijo, da jim je pri vzgoji otrok spodletelo« 

(prav tam, str. 13), saj je »izginil konsenz, kako vzgajati otroke in vplivati na njihov razvoj« 

(prav tam, str. 87). V delu O tesnobi navaja veliko primerov mater, ki jih je občutek tesnobe 

pripeljal do zlorabe svojih otrok. Podobno knjiga avtorice Lionel Shriver We need to talk 

about Kevin govori o ženski, ki si ni nikoli želela otrok, ampak jo je v to prepričal njen mož. 
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Njun otrok je zelo težaven in v mladostništvu izvede pokol na svoji šoli. Avtorica priznava, da 

je v karakterju ženske, ki si ne želi otrok in ob vzgoji svojega sina občuti veliko stisko, zaznati 

njeno osebno mnenje. V intervjuju za knjigo je dejala: »V času, ko otroci ne pomagajo pri 

delu doma in ko ne poskrbijo zate na stara leta, ni nobene logične razlage, zakaj jih imeti. Pri 

takšni dostopnosti in zanesljivosti kontracepcije se mi zdi neverjetno, da se sploh še kdo 

odloči zanje« (Defago, 2005, str. 203) 

Obveznosti, naloge in zahteve starševstva so v današnjem času neprimerljivo večje kot 

kadarkoli prej. Fizična oskrba otrok je sicer zaradi razvoja tehnologije in iznajdbe vnaprej 

pripravljenih proizvodov enostavnejša, je pa zato skrb zanje postala zahtevnejša (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2006). V preteklosti je bil za vzgojo otroka samo en pravi način – nihče si ni 

postavljal vprašanj, kaj je za otroka najboljše, ali še bolj ekstremno, zakaj sploh imeti otroka. 

Od današnjih staršev pa se zahteva, da so nekakšni strokovnjaki za vprašanja otrok in vzgoje 

(prav tam). V poplavi izbir obstaja veliko različnih (in pogosto tudi nasprotujočih si) mnenj (in 

posledično teorij ter priročnikov) o pravilni vzgoji, ki pri starših sprožajo občutke negotovosti. 

Veliko staršev (kljub temu, da so se trudili po najboljših močeh in zaradi otrok žrtvovali veliko 

sebe) muči občutek krivde, da vloge staršev ne opravljajo dobro. Ženska je v kontekstu 

starševstva primorana sprejeti ogromno odločitev: odločiti se mora, kdaj bo imela otroka, 

koliko jih bo imela, ali se bo poročila ali jih vzgajala sama, kako jih bo vzgajala ipd. Če se za 

otroka odloči, mora kot odgovorna mati prej zadostiti številnim pogojem: poleg ekonomske 

stabilnosti želi biti prepričana, da je dovolj zrela za otroka, da je popolnoma zdrava, da je 

njeno partnerstvo dovolj trdno, da živi v okolju, primernem za otroka ipd. (Beck  & Beck-

Gernsheim, 2006). Odločanje za otroka postaja vedno bolj načrtovan projekt v življenjskih 

potekih posameznikov, načrtovanje se začne že mnogo pred rojstvom otroka (Švab, 2001). 

Posledice te ogromne odgovornosti do otroka so vidne v občutnem upadanju števila rojstev 

in družin s številnimi otroki, naraščanju števila družin z enim samim otrokom, pa tudi v 

upadanju števila nenačrtovanih otrok. Očiten je tudi trend preloženega materinstva; redka, a 

vendar zmeraj bolj prisotna pa je tudi odločitev za življenje brez otrok (prav tam).  

A. Švab (prav tam) meni, da se v postmoderni spreminjajo prioritete v življenju posameznice. 

»Materinstvo danes ni več ekskluzivna ženska identiteta in prioriteta med življenjskimi 

odločitvami« (prav tam, str. 103). V. Leskošek (2002, str. 19) piše, da ženske »nočejo biti več 
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matere, to funkcijo bi brez ugovora prepustile varuški ali stroju«. A. Švab (2001, str. 104) 

navaja, da »bolj kot za to, da se ženske ne odločajo več za materinstvo, gre za časovno 

fleksibilizacijo možnosti odločanja za materinstvo, ki se največkrat realizira kot odlašanje 

odločitve za materinstvo na poznejša leta v življenju«. Nova je torej prostost izbire – 

»ideologijo obveznega materinstva je v postmoderni nadomestila ideologija odloženega 

materinstva, ki temelji na novi podobi institucije materinstva, to je na iluziji svobodne izbire 

za materinstvo« (prav tam, str. 105). Avtorica zaključuje, da pravzaprav »prelaganje 

materinstva ni posledica svobodne odločitve posameznika, ampak je takšno reproduktivno 

vedenje že postalo družbena norma, ki ima ideološke konotacije, in je zato prav tako vsiljena. 

Družbeni pogoji postmodernosti ustvarjajo le navidezno iluzijo možnosti izbir, ki je družbeno 

funkcionalna« (prav tam, str. 106). O iluziji avtorica govori zato, ker je družbeno pričakovana 

opcija pravzaprav le ena – prelaganje odločitve za materinstvo, namesto katere posameznica 

največkrat postavi zaposlitveno kariero. To seveda ne izključuje, ampak predpostavlja 

odločitev za starševstvo v neki (sicer prestavljeni) točki v življenjskem poteku posameznice. 

»Iluzija individualne izbire pa se zdi le sredstvo za funkcionalno razrešitev napetosti med 

materinstvom/starševstvom (oziroma želje po materinstvu) in zahtevami zaposlitvenega 

sveta v postmodernih pogojih« (prav tam, str. 106). Prelaganje odločitve za materinstvo je 

torej le navidezno svobodna odločitev, v resnici pa nanjo v veliki meri vplivajo zunanji 

dejavniki. Odlog materinstva je torej že postala družbena norma, kar pa ne moremo trditi za 

odločitev posameznika, da ne bo imel otrok. To večinoma še zmeraj velja za nenavadno, če 

ne celo sebično odločitev.  

V nadaljevanju navajam nekaj dejstev, ki govorijo v prid življenju brez otrok. 

 Ljudje brez otrok so srečnejši 11.1

Kljub splošnemu mnenju, da materinstvo žensko izpolni, so številne matere nesrečne in 

nezadovoljne. Veliko jih poroča o občutkih osamljenosti, nerazumljenosti in izoliranosti 

(Salecl, 2007). Biti mati ni lahka naloga, še posebej, ker so otroci velika odgovornost in 

zahtevajo nenehno pozornost in skrb. Pred kratkim sem na spletnem omrežju you-tube 

zasledila eksperiment, kjer so izvajali namišljene intervjuje za službo. Kot pogoje za 

zaposlitev so navajali vse značilnosti, ki jih ima poklic matere: 24-urno delo, tudi ponoči, 
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pretežno stoje, brez odmorov in dopusta ipd. Intervjuvanci so bili zmedeni, saj jim ni bilo 

jasno, kdo bi sprejel službo s takšnimi pogoji. 

Na temo materinstva in sreče  je bilo izvedenih mnogo raziskav. V študiji Kahnemana (2004, 

v Senior, 2010) so ženske skrb za otroke med 19 ponujenimi aktivnostmi glede prijetnosti 

rangirale na 16. mesto. Študija o  zadovoljstvu žensk med vsakodnevnimi dejavnostmi je 

pokazala, da jih skrb za njihove otroke manj osrečuje kot pripravljanje hrane, rekreacija, 

nakupovanje, popoldanski spanec, gledanje televizije in celo opravljanje gospodinjskih 

opravil. Skrb za otroke starše osrečuje v približno enaki meri kot sesanje stanovanja 

(Munsey, 2010). To pa še ne pomeni, da nimajo rade svojih otrok – pomeni le, da ne marajo 

nalog starševstva. (Gilbert, v Brand, 2010). »Sporočilo ni, da te otroci naredijo manj 

srečnega, ampak samo, da te ne naredijo bolj srečnega (Oswald, v Senior, 2010).« Psiholog 

Gilbert (v Brand, 2010) pravi: »Čeprav so otroci vir sreče, lahko iz življenja starša izrinejo vse 

ostale vire sreče«. Starši kar naenkrat nimajo več časa za druge aktivnosti, ki so jih 

osrečevale pred rojstvom otroka, kar lahko privede do občutkov prikrajšanosti in praznine. 

Revija Good Housekeeping je leta 2003 izvedla raziskavo o vplivu otrok na življenje staršev. 

Rezultati so pokazali, da so otroci v 90% primerih negativno vplivali na kariero, 61% na 

družinsko življenje, 50% pa na spolno življenje staršev. Poleg tega je 60% vprašanih navedlo, 

da je starševstvo povzročilo izgubo prijateljstev in 12%, da je privedlo do razhoda ali ločitve s 

partnerjem (Defago, 2005).  

Kljub temu pa ta trditev pri starših zmeraj naleti na nestrinjanje in odpor. Starši so mnenja, 

da so otroci vir njihove sreče. Namenjajo jim večno skrb in brezpogojno ljubezen, ki lahko 

preseže zdrav razum, zato morajo verjeti, da jih otroci osrečujejo (Munsey, 2010). Gilbert (v 

Brand, 2010) pravi, da se starši nenehno pritožujejo glede svojih otrok, ko pa jih vprašaš, 

kako je biti starš, iz preteklosti prikličejo v spomin samo lepe trenutke, zato je njihov odgovor 

običajno, da je starševstvo nekaj najlepšega na svetu. Pod vplivom spomina na (redke in 

kratke) lepe trenutke pozabijo na vse muke starševstva. V to, da je starševstvo nekaj 

čudovitega, želijo starši prepričati tudi ljudi brez otrok – N. Defago (2005) meni, da je to 

absurdno in izjavo primerja s heteroseksualci, ki preprečujejo geje, kako odlično je njihovo 

spolno življenje. 
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Tudi, če so starši dovolj iskreni, da priznajo, da je skrb za otroke včasih prava nočna mora, pa 

ob tem dodajo, da je na koncu vredno vsega truda. Govoriti o negativnih plateh starševstva 

in o slabih starših je v naši družbi še zmeraj tabu, saj je sodobna družba izrazito 

otrokocentrično naravnana. (Defago, 2005). Tako občutki tesnobe, osamljenosti, izčrpanost 

in druge temne plati splošno sprejete podobe zadovoljne (in izpolnjene) matere ostajajo 

zamolčane (Salecl, 2007). Takšna enostranska in pretirano pozitivna podoba starševstva 

zakriva realno sliko in zavaja potencialne starše pri odločitvi, ali je starševstvo prava izbira 

zanje. Ti imajo do starševstva nerealna pričakovanja in ob rojstvu otroka pogosto ugotovijo, 

da so bili nanj popolnoma nepripravljeni ter da je starševstvo veliko bolj zahtevno, kot so si 

predstavljali (Kitzinger, 1994). S. Kitzinger (1994) navaja, da imajo ženske o družini, preden 

imajo svojo, pogosto romantične predstave. Partnerja si predstavljajo kot princa na belem 

konju; kot tistega pravega, ki jo bo za vedno osrečil, materinstvo pa kot največjo izpolnitev. 

Za te je šok ob realnosti največji. V raziskavi iz leta 1975 je avtorica kolumne v ameriški reviji 

vprašala starše, ali bi se, če bi vedeli, kako je biti starš, še vedno odločili za otroke. 70% 

vprašanih je odgovorilo z ne (Defago, 2005). Tudi N. Defago (prav tam) navaja številne 

izpovedi staršev, ki odločitev za otroke obžalujejo in si želijo, da bi v času odločitve o tem bolj 

tehtno premislili. V raziskavi Home-Start Parenting Survey, izvedeni leta 2000 v Veliki 

Britaniji, je samo 4% (od 600 vprašanih) staršev navedlo, da je starševstvo izpolnilo njihova 

pričakovanja, vsak peti pa je priznal, da ni bil pripravljen na izčrpanost in obremenitev 

partnerskega odnosa, ki ga prinese otrok. V nadaljnji raziskavi, ki je vključevala 1500 parov, 

je le 5% moških in tretjina žensk navedla, da jih je rojstvo otroka naredilo srečnejše (prav 

tam). 

Glede na raziskave so ljudje brez otrok srečnejši kot tisti z otroki (Munsey, 2010). V intervjuju 

Harvardski psiholog Daniel Gilbert pravi, da so pari brez otrok srečnejši v smislu, da bolj 

pogosto poročajo o vsakodnevnem zadovoljstvu s svojim življenjem (v Brand, 2010). Študije 

so pokazale, da so ženske, ki so prostovoljno brez otrok, zelo dobro situirane, imajo visoko 

kvaliteto življenja in zadovoljujejo celoten spekter potreb po Maslowu (Scott, v Hymas, 

2010b). 

Na dolgi rok nas torej otroci osrečujejo (dajejo nam občutek zadovoljstva, smisla), v 

vsakodnevnem življenju pa večino časa povzročajo veliko anksioznosti, skrbi in frustracije. 
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Vprašanje, ki se tu postavlja, je, kaj bolj cenimo – trenutno srečo oziroma vsakodnevno 

dobro počutje ali splošno zadovoljstvo z našim življenjem, ko nanj gledamo iz retrospektive. 

Tu nastopi dilema: Kako ocenjujemo naše življenje oziroma kaj pojmujemo kot srečo – 

življenje, v katerem smo nekaj dosegli, ali življenje, v katerem smo uživali? 

 Boljše duševno zdravje 11.2

Študije so pokazale, da so ljudje z otroki bolj depresivni kot ljudje brez otrok ne glede na 

njihove okoliščine (zakonski stan, število otrok ipd.) (Simon, v Senior, 2010). Glede na 

raziskave starši v primerjavi z nestarši pogosteje poročajo o depresiji, utrujenosti in 

izčrpanosti (DeNoon, 2006). Pediater Sullivan (prav tam) opozarja, da je razloge za to 

mogoče najti v pogostih obiskih pediatra, kjer so težave staršev bolj pogosto zaznane. A. 

Oakley (v Kitzinger, 1994) poroča, da gredo po porodu štiri od petih žensk skozi obdobje 

depresije, ki se jo pogosto odpravi z oznako potrtost; poleg tega tri četrtine žensk občuti 

veliko tesnobnost, ko prvič prevzamejo odgovornost za otroka, dve tretjini jih priznava, da 

goji do otroka ambivalentna čustva, četrtina pa jih je v globoki depresiji. Brown in Harris 

(1989, v Zaviršek, 1994) navajata raziskave, ki kažejo, da skrb za tri ali več otrok, ki še niso 

dopolnili 14 let, pogosto negativno vpliva na duševno zdravje. D. Zaviršek (1994) navaja, da 

ženske pogosto doživljajo vse drugo kot radostno materinstvo, ki ga družba opeva in 

pričakuje od njih. Opravljati morajo delo, ki ga pojmujejo kot popolnoma naravno in 

samoumevno, pri čemer stremijo k nekemu idealu popolne vzgoje, ki ga je seveda nemogoče 

doseči. Pritisk, ki ga še povečujejo razni nasveti iz vseh strani, mnoge matere pripelje do 

tega, da si vzgojo otroka zastavijo kot nek projekt, ki ga je treba dobro opraviti, zato otroka 

doživljajo predvsem kot nezaželeno breme. S. Kitzinger (1994, str. 3) navaja, da »vedno več 

žensk pričakuje rojstvo in prve naloge materinstva v povsem poslovnem duhu.  Odločene so, 

da bodo to stvar dobro opravile, vendar jih zanima predvsem, da bi se tako na delu kot v 

zasebnem življenju vrnile v stanje pred rojstvom otroka«. Razkorak med naloženimi 

odgovornostmi in zmožnostjo je velikokrat prevelik, zato materinstvo za žensko pogosto 

pomeni veliko bolj negativno kot pozitivno izkušnjo. D. Zaviršek (1994) piše o sindromu 

kronične utrujenosti slovenskih žensk zaradi izjemne obremenitve pri delu v tovarni in doma. 
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Poleg tega pa materinstvo (vsaj začasno) pomeni tudi izgubo drugih socialnih identitet. Pred 

rojstvom otroka lahko ženska prevzema različne vloge v številnih socialnih okoljih. Služba, 

prostočasne aktivnosti in socialni stiki ji omogočajo več ali manj svobodno izbiro poteka 

svojega življenja. Ob rojstvu otroka pa ženske svojo identiteto pogosto zreducirajo na 

materinstvo (Stermecki, 2005) – glede tega imajo zaradi otrokovih nenehnih potreb zelo 

malo izbire. S. Kitzinger (1994) poroča, da to reduciranje vlog pri mnogih ženskah povzroči 

veliko stisko. Zato večina žensk, kot navaja A. Oakley (1980, v Zaviršek, 1994, str. 29), »občuti 

materinstvo kot začetek nečesa novega in hkrati kot izgubo. Izguba je navadno povezana z 

izgubo določene identitete, čemur se pridruži še psihična in emocionalna izčrpanost, ki se 

označuje kot poporodna depresija. Mnogo žensk-mater pripoveduje o doživljanju 

osamljenosti in frustracij, ki so spremljale njihovo materinstvo; to pa je zgodba, pred katero 

si proklamatorji veselega oznanila o materinstvu, ki nosi zgolj srečo in radost, zatiskajo 

ušesa«. 

 Več časa zase, denarja, zasebnosti; manj skrbi, odrekanja in 11.3

odgovornosti 

»Biti mati, pomeni prevzeti nase eno najbolj čustveno in intelektualno zahtevnih, napornih in 

hkrati zadovoljstvo vzbujajočih nalog, kar se jih lahko loti človeško bitje« (Kitzinger, 1994, 

uvod). Delo staršev bi moralo biti zato bolj cenjeno, po drugi strani pa bi moralo biti jasno in 

sprejemljivo, da le-to ni za vsakogar (Defago, 2005). Otrok popolnoma spremeni materino 

življenje, njeno dojemanje sebe, pa tudi njo kot osebnost. Pogosto zahteva vso materino 

pozornost: »Otroci neprestano sprašujejo, pri tem pa jih odgovor čisto nič ne zanima; 

nenehno skačejo po starših, ki sedijo ali ležijo; agresivno in monotono prepevajo in zahtevajo 

hrano, ki jo nato izpljunejo« (Oakley, 2000, str. 234). Z otrokom se neplačano delo ženske 

poveča za 91% (Kitzinger, 1994). Glede na raziskave starši za vzgojo dveh otrok do njune 

polnoletnosti v povprečju porabijo 8 ur dnevno (Walker, 2011). Tistim brez otrok teh osem 

ur dnevno ostaja za kariero, prijatelje, spanec, rekreacijo, odnos s partnerjem, kar pomeni, 

da živijo bolj uravnoteženo (in na drugačen način polno) in zadovoljno življenje. Veliko 

staršev priznava, da si niso mislili, da se ti življenje z rojstvom otroka spremeni v takšni meri 

(Defago, 2005). Gilbert (v Hymas, 2010a) navaja: »Vsi, ki so starši, vedo, da je z otroki veliko 

dela – in to zares veliko dela. In čeprav starševstvo še kako prinaša tudi svoje bonitete in lepe 
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trenutke, pa je večji del časa povezano z dolgočasnim in nesebičnim služenjem malim bitjem, 

ki bodo potrebovala še nekaj desetletij, da bodo pokazala vsaj malce hvaležnosti za to, kar 

počnemo.« Skrb za otroka je tudi vedno večji finančni zalogaj. Raziskave v ZDA iz leta 2008 so 

pokazale, da skrb za otroka do 18-ega leta stane cca. 200.000 dolarjev (Walker, 2011). 

Poročilo o stroških vzgoje otrok ameriškega Department of Agriculture (2014) je pokazalo, da 

bo družina s povprečnim dohodkom za vzgojo otroka, rojenega v letu 2013, do 17-ega leta 

predvidoma zapravila $245,340 (za hrano, stanovanje, nego, varstvo, izobraževanje ter druge 

stroške). V to številko niso vključeni morebitni stroški nosečnosti, višje izobrazbe in oskrbe 

po 18. letu. Beck in Beck-Gernsheim (2006) navajata, da stroški oskrbe in vzgoje otrok 

naraščajo hitreje kot rast dohodkov, stopnja inflacije in stroški preživetja. 

Na spletnem forumu Childless by Choice je neka ženska zapisala: »Bistvo življenja brez otrok 

ni imeti več materialnih stvari. Bistvo je v tem, da imaš več časa in energije za dobra dela. Mi  

– osebe brez otrok – nismo tako orientirane nase, zato lahko čas in denar namenimo drugim 

stvarem. Radi imamo svoja življenja in smo popolnoma srečni in zadovoljni!« 

N. Defago (2005) navaja še druge negativne vidike starševstva, med drugim negativen vpliv 

na partnerstvo. Za vzgojo lastnih potomcev je namreč potrebno ogromno truda, energije, 

časa, sredstev in odrekanja, zato otrok predstavlja veliko tveganje za ravnovesje dveh. 

Partnerja kar naenkrat nimata več časa drug za drugega, center njune pozornosti postane 

otrok, ki izrine iz njunega življenja skoraj vse ostale aktivnosti in vloge. Med negativnimi 

vidiki navaja tudi diskriminacijo na delovnem mestu v času nosečnosti, soočanje s trmastimi 

malčki in težavnimi najstniki, tekmovalnost v želji nuditi otroku najboljše, nenehna močna 

čustva, rutino, spremembo osebnosti, težnjo h konformnosti, brezsmiselne prepire in 

pogajanja, sindrom praznega gnezda (ter posledično osamljenost ob odhodu otrok) ter večno 

skrb za otroka – tudi ko je že samostojen (prav tam). 

Ko imaš otroke, občutek svobode nadomesti občutek dolžnosti in omejenosti. S 

starševstvom se odpoveš svoji neodvisnosti in svoji identiteti. Ljudje brez otrok so veliko bolj 

mobilni, saj niso vezani na dom v takšni meri kot starši. To jim omogoča več potovanj in 

možnost življenja na različnih koncih sveta. Prav tako imajo večjo svobodo pri izbiri službe. 

Niso omejeni na določen kraj bivanja, saj se lahko kadarkoli preselijo. Prav tako nimajo 
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potrebe po službi z določenim (dopoldanskim) urnikom in si lahko izberejo delovno mesto, ki 

zahteva fleksibilnost. Lahko izberejo službo, ki zahteva veliko mobilnosti in vključuje službena 

potovanja. Ker morajo vzdrževati samo sami sebe, si lahko privoščijo lažje delo ali delo, ki jim 

bolj ustreza, tudi če so zanj plačani manj. Prav tako se lahko zaposlijo za krajši čas in imajo 

posledično več časa zase; če pa jim služba ne odgovarja, jo veliko lažje zamenjajo, saj njihov 

zaslužek ni vezan na eksistenco otrok (Defago, 2005). 

A. Vojska-Kušar (1993, str. 24) s sodelavkami ugotavlja, da po eni strani otroka pojmujemo 

kot največje bogastvo, po drugi strani pa nanj »gledamo predvsem skozi očala obveznosti, 

odrekanja ter žrtvovanja časa in lastnega uveljavljanja na njegov račun. Otroka imamo za 

dodatno obremenitev, ki nam onemogoča naše lastno ugodje«. Zaključimo lahko, da ima 

oboje – starševstvo in nestarševstvo – svoje prednosti in slabosti. R. Salecl (2011, str. 95) 

meni, da se ženske na obeh straneh vprašanja imeti otroke ali jih ne imeti soočajo z izgubo. 

»Spopadajo se s strahom pred izgubo samostojnosti, preobremenitvijo odnosa, izgubo 

nadzora, izgubo telesne privlačnosti oziroma notranjega otroka. Odločitev za ne imeti otroka 

pa po drugi strani prinaša izgubo umišljene prihodnosti, vezi z drugim, po kateri je dolga leta 

hrepenela, nadaljevanja rodu oziroma darila, ki ga je ženska želela podariti staršem ali 

partnerju. Pomeni lahko celo izgubo narcistične podobe – podobe sebe v mlajši izdaji v 

obrazu hčere ali sina«. N. Defago (2005) navaja, da v obeh primerih – če imamo otroke ali ne  

– nekaj zamujamo, saj ne moremo imeti vsega. Naša dolžnost pa je, da skrbno premislimo, 

katera vloga bolj ustreza nam, in se tako izognemo obžalovanju svoje odločitve, ko je za to že 

prepozno.  

 

12 LJUDJE BREZ OTROK KOT SKUPINA  

 Definicija 12.1

V Sloveniji za osebo brez otrok nimamo posebnega izraza. Še najbolj ustrezen bi bil termin 

prostovoljni nestarši, a v literaturi ni pogosto uporabljen. V angleščini obstaja več terminov, 

mnenja o njihovi ustreznosti pa so različna. Najpogosteje rabljen je izraz childfree, ki je 

definiran kot ljudje, ki so se zavestno odločili, da ne bojo imeli otrok (Scott, 2006). Tudi v 
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angleščini jim različni termini povzročajo težave. Izraz childless predpostavlja neko 

pomanjkanje, praznino; lahko se nanaša tudi na osebe, ki ne morejo imeti otrok; alternativa 

je childless by choice ali voluntary childless. Child-free lahko vključuje sodbo, saj je običajno 

nekaj, kar je free od nečesa, za nas slabo (sugar-free); za nevtraliziranje te asociacije lahko 

izpustimo pomišljaj in tako dobimo pojem childfree ali childfree by choice. Termin childfree 

lahko implicira tudi na druge neresnične motive, kot je na primer odpor do otrok ali pa 

življenje brez otrok na sploh, kar pa ne drži za vse childfree osebe (npr. učitelje in ostale, ki 

delajo z otroki) (prav tam). 

  Statistika 12.2

N. Defago (2005) navaja, da v Veliki Britaniji četrtina žensk do 45. leta nima otrok, ena od 

petih žensk pa se je prostovoljno odločila, da noče postati mama. Približno enaka je statistika 

za Avstralijo, na Novi Zelandiji pa naj bi par brez otrok že čez nekaj let postal najbolj pogosta 

oblika družine. Da ne bodo imeli otrok, se je (prostovoljno) odločilo tudi 10% Američank 

(prav tam). Število Američank med 40. in 45. letom, ki nimajo otrok, se je v obdobju ene 

generacije (30 let) podvojilo: leta 1976 je bila brez otrok ena od desetih žensk (10%), leta 

2006 pa ena od petih (20%) (United States Census Bureau, 2008). Med temi ženskami je 

polovica takih, ki so prostovoljno brez otrok in polovica takšnih, ki si jih je želela, a jih ne 

more imeti (National Survey of Family Growth, v Defago, 2005).  Porast družin, sestavljenih 

samo iz odraslih, se počasi pojavlja v vseh zahodnih kulturah (United States Census Bureau, 

2008). Raziskava Organisation for Economic Co-operation and Development v ZDA navaja, da 

je delež žensk brez otrok v razvitih državah približno enak ali manjši kot v ZDA: med 

ženskami, rojenimi leta 1960, je bilo pri starosti 40 let brez otrok 17% Američank, 22% 

Britank, 19% Fink in Nizozemk ter 17% Italijank in Irk. Brez otrok je bilo 12-14% takšnih žensk 

v Španiji, na Norveškem, v Belgiji in na Švedskem, 7-11%  pa v večini vzhodnih evropskih 

držav ter Islandiji (v Livingston & Cohn, 2010).2 Zanimivo je, da ni uradnih statistik o moških, 

                                                           
2
 Statistični podatki o ženskah brez otrok vključujejo tiste, ki so brez otrok prostovoljno, pa 

tudi tiste, ki jih (zaradi različnih razlogov) ne morejo imeti; tiste, ki so v rodni dobi in bodo 
mogoče otroke še imele, in pogosto tudi tiste, katerih otroci so že zapustili dom (popisi 
gospodinjstev tudi starejše pare, katerih otroci so že samostojni, uvrščajo med pare brez 
otrok). Tako je iz mnogih raziskav na to temo težko ugotoviti, kolikšen delež žensk se je 
dejansko odločil za življenje brez otrok. 
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ki so se odločili, da ne bodo imeli otrok (Defago, 2005). Prav tako nimamo nobenih 

statističnih podatkov o ženskah brez otrok v Sloveniji. Menim, da je odsotnost zanimanja za 

preučevanje tega pojava posledica tabuizacije tematike ter nevidnost žensk brez otrok. 

 

V poročilu avtoric Livingston in Cohn (2010) so navedeni podatki o deležih žensk brez otrok 

med 40. in 45. letom (za katere se predvideva, da so presegle rodno dobo). Delež teh žensk 

se je v zadnjih letih povečal tako med ženskami vseh rasnih in etničnih skupin kot med 

ženskami z različnimi ravnmi izobrazbe – izjema so le ženske z zelo visoko izobrazbo 

(magisterij ali višja), pri katerih se je delež žensk brez otrok zmanjšal. Največja verjetnost, da 

ne bodo imele otrok, obstaja za ženske z najvišjo izobrazbo (tiste, ki imajo diplomo, 

magisterij ali doktorat), čeprav se močno dviga tudi delež manj izobraženih žensk brez otrok. 

Raziskava prav tako navaja, da imajo ženske brez otrok v povprečju višjo izobrazbo kot tiste z 

otroki. Ugotovili so tudi, da je največ žensk brez otrok med belopoltimi ženskami, vendar se 

delež hitro viša tudi med temnopoltimi in azijskimi ženskami ter ženskami latinskega izvora. 

Glede na zakonski stan največ žensk brez otrok ni bilo nikoli poročenih, močno pa se je zvišal 

delež poročenih žensk brez otrok (prav tam). Povezava med velikostjo družine in željo po 

otrocih ni dokazana – veliko ljudi, ki nimajo otrok, je edincev, mnogi pa prihajajo tudi iz 

velikih družin (Defago, 2005).  

 

V poročilu je navedeno tudi, da se večina odraslih v ZDA ne strinja s trditvijo, da osebe brez 

otrok živijo prazno življenje (General Social Survey, 2009, v Livingston & Cohn, 2010). Poleg 

tega so otroci zmeraj manj pojmovani kot ključni faktor za dober zakon. Približno polovica 

ljudi, zajetih v raziskavo (prav tam), pravi, da porast deleža žensk brez otrok ne vpliva na 

družbo. Kljub temu pa velik delež Američanov (38%) meni, da je ta trend za družbo slab. 

Avtorici (prav tam) navajata, da je razlog za povečanje števila žensk brez otrok v tem, da se je 

pritisk k starševstvu zmanjšal in da je odločitev o otrocih danes pojmovana kot osebna izbira. 

Prav tako so k temu pripomogle boljše zaposlitvene možnosti in razvoj kontracepcije. Hkrati 

pa poudarjata, da je prisoten trend zapoznelega zakona in materinstva, še posebej med višje 

izobraženimi ženskami (prav tam). Sociologinja Kristin Park je v svoji  študiji prišla do 

ugotovitev, da so ženske (in moški) brez otrok bolj izobražene, bolj verjetno zaposlene v 
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profesionalnih in vodstvenih poklicih, bolj verjetno živijo v urbanem okolju, so manj verne in 

manj konzervativne (Scott, 2006). 

 

Obstaja ogromno literature na temo starševstva, le malo pa na temo nestarševstva, še 

posebej v Sloveniji. Če zapisi o tem že obstajajo, so po navadi laični in nestrokovni. Velik 

korak na področju raziskovanja ljudi brez otrok je naredila Laura S. Scott. Njeno delo obsega 

raziskavo, knjigo, dokumentarec in ustanovitev skupnosti ter bloga pod skupnim imenom 

Childless by choice Project. Pri raziskovanju jo zanima predvsem proces odločitve – kako 

pride do tega, da se nekdo odloči za življenje brez otrok. Odkrila je šest glavnih 

motivov/razlogov, zakaj so se ženske odločile, da ne bodo imele otrok: 

o dejstvo, da so zadovoljne z življenjem/razmerjem, ki ga živijo; 

o visoko cenjene vrednote svobode in neodvisnosti; 

o odpor do življenja s tovrstnimi odgovornostmi; 

o odsotnost želje po otroku, pomanjkanje materinskega/očetovskega nagona; 

o želja po življenjskih izkušnjah/dosežkih, katere je težko doseči, če imaš otroke; 

o želja po osredotočenosti na svoje lastne interese, potrebe in cilje (Scott, 2006). 

Poleg tega se je tako v njeni kot v drugih raziskavah redno pojavljal tudi okoljevarstveni 

razlog. L. Scott (v Hymas, 2010b) navaja, da veliko ljudi verjame, da so lahko odgovorni 

prebivalci Zemlje samo, če nimajo otrok. To je predvsem značilno za naravovarstvene 

aktiviste, v zadnjih letih pa se pojavlja zmeraj več ljudi, ki menijo, da je za večino globalnih 

problemov (onesnaženost, pomanjkanje virov, vojna, lakota, bolezni in kriminal) kriva 

prenaseljenost, in čutijo družbeno odgovornost, da se odrečejo otrokom. Prav tako 

zahtevajo državno politiko, ki bi promovirala manjše družine, nudila olajšave za osebe brez 

otrok in namesto rojevanja lastnih otrok spodbujala posvojitve. Kot boljšo zapuščino od tega, 

da pustiš za sabo otroke, navajajo dobrodelnost in prizadevanje za boljši svet (Defago, 2005). 

Nasprotno pa večina državnih politik še zmeraj poudarja pomen visoke natalitete, ki vztraja 

še iz časov, ko je to pomenilo večjo blaginjo za ljudi. S tem namenom ob dvigu natalitete 

gradijo nove vrtce, šole, ceste in ostalo infrastrukturo, namesto da bi ta denar vložili v 

politiko nadzora rodnosti. Zanimivo je tudi, da isti politiki, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo 

k visoki nataliteti, po drugi strani težijo k omejitvi števila priseljencev, katere krivijo za vse 
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težave, ki v bistvu izvirajo iz prenaseljenosti. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da lahko 

prenaseljenost pripelje do katastrofe ali celo izumrtja človeške vrste zaradi pomanjkanja 

življenjsko pomembnih virov (prav tam). 

Okoljevarstveni razlogi za življenje brez otrok se delijo na dve skupini (Scott, v Hymas, 

2010b): 

A) Prva skupina izpostavlja prenaseljenost in škodo za okolje, ki bi jo potencialno povzročil 

otrok. S tem, ko ima oseba potomce (kateri ima najverjetneje spet svoje potomce), se njegov 

(negativen) vpliv na okolje drastično poveča. Za zagovornike te mentalitete so značilne izjave 

kot: »Svet je prenaseljen. Mati Zemlja res ne potrebuje še enega onesnaževalca.« 

B) Druga skupina zagovarja tezo, da na ta prenaseljeni in onesnaženi planet ni pravično 

prinesti še enega otroka.  »Zakaj v ta uničen in pokvarjen svet pripeljati nedolžno malo 

bitje?« 

Edina država, ki je z zakonom omejila rojstva, je Kitajska, ki je kljub vprašljivosti metode pri 

zmanjševanju natalitete zelo uspešna. Seveda si česa takšnega v zahodni družbi ne moremo 

privoščiti, bi pa bilo mogoče z raznimi olajšavami spodbuditi ljudi k temu, da nimajo otrok (ali 

pa vsaj k temu, da jih imajo manj) in s tem doseči podobne rezultate na mnogo bolj human 

način (Defago, 2005). 

V raziskavi avtorice L. Scott s sodelavci (2006) so ugotavljali tudi najpogostejše motive glede 

na spol, starostno skupino ter glede na vrsto sprejete odločitve. Kar 74% žensk (vprašanih v 

letih od 2004 do 2006) naj bi dejalo, da si nikoli niso želele otroka ali pa naj bi – po njihovem 

mnenju – očitno ne premogle (dovolj) materinskega čuta (prav tam). Nekatere se tega zavejo 

že zelo zgodaj. V raziskavi avtoric McAllister in Clarke (1998, v Kačičnik, 2006) je navedeno, 

da je izbrati življenje brez otrok proces, ne pa enkratna odločitev. Avtorici (prav tam) 

navajata, da si največ žensk otrok ni želelo že od nekdaj.  

E. Walker (2011) pravi, da je odločitev o otroku verjetno najpomembnejša odločitev v 

življenju ženske, kljub temu pa jo nekatere še zmeraj ne zaznavajo kot odločitve. Tiste 

ženske, ki se možnosti odločitve o otrocih zavedajo, pa občutijo pomanjkanje nekih smernic, 

ki bi jim to olajšale. Avtorica (prav tam) v svojem delu Complete Without Kids v ta namen 



VELIŠČEK, T. (2014). Materinstvo – nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. 

52 
 
 

navaja vprašanja, ki so ženskam pri odločitvi za otroke lahko v pomoč: »Ali se zavedam velike 

odgovornosti skrbi za otroka od rojstva so 18-ega leta (in mogoče še dlje)? Ali sem 

pripravljena na žrtvovanje časa za vzgojo otroka? Ali resnično uživam, ko sem z otroki? Na 

kakšne načine se lahko postavim v vlogo starša, da vidim, kako to izgleda? Ali sem se 

pripravljena zaradi materinstva odpovedati nekaterim drugim stvarem? Ali imam v življenju 

stabilnost, ki jo otrok potrebuje? Ali imam podporno mrežo, ki mi bo v pomoč pri vzgoji 

otroka? Ali imam lastnosti, ki so potrebne za zdravo starševstvo?« (prav tam). 

Neka ženska je v intervjuju povedala: »To, da sem imela otroke, je bila najboljša stvar v 

mojem življenju. In najslabša« (Defago, 2002, str. 173). Razlogov, zakaj biti brez otrok je 

toliko, kolikor je posameznikov in posameznic, ki so izbrali življenje brez lastnih potomcev. 

Kljub temu se isto misleči združujejo v razne skupine. Tako je nastalo ogromno skupnosti, 

knjig, spletnih strani, forumov in blogov, kjer nestarši delijo svoje mišljenje, izkušnje in 

nasvete drug z drugim. Med najbolj znanimi je mednarodna spletna skupnost No Kidding 

(http://www.nokidding.net/), skupina The Childfree Life (http://thechildfreelife.com/) ter 

britanski blog Kidding Aside (http://kiddingaside.yuku.com/). Nekatere zagovarjajo svoje 

stališče z mentaliteto živi in pusti živeti oziroma vsak ima pravico do odločitve, druge pa so v 

svojih stališčih bolj skrajne. Skupina Vouluntary Human Extinction Movement 

(http://www.vhemt.org/) celo poziva k prostovoljnemu izumrtju človeške vrste. 1. avgusta 

obeležujemo International Childfree Day. 

 

13 STIGMA ŽENSK BREZ OTROK 

Odnos družbe do žensk, ki se ne odločijo za materinstvo, je še vedno odklonilen. »Neodvisno 

od tega, ali se ženska odloči imeti otroka ali ne, je dejstvo, da ima ženska lahko otroka, 

pomembno tako za definiranje lastne podobe o sebi, kakor tudi za to, kakšna sporočila bo 

človek na temelju biološkega spola sprejemal iz zunanjega sveta. Nekatere se za otroka 

odločijo in jim to predstavlja možnost, drugim predstavlja otrok nujnost. Vsem pa je skupno 

to, da so družbena pričakovanja usmerjena v spodbujanje rojstev in da so zato tiste, ki otroka 

iz kakršnih razlogov nimajo, označene kot nenavadne in včasih tudi kot nemoralne. Danes je 

za patriarhalno ideologijo sprejemljivejša ženska, ki sama skrbi za otroke, kot tista, ki je brez  

http://www.nokidding.net/
http://thechildfreelife.com/
http://kiddingaside.yuku.com/
http://www.vhemt.org/
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njih«  (Zaviršek, 1994, str. 25, 26). Družba v njih vidi nevarnost za obstoječi družbeni red. 

Ogrožajo obstoječe razmerje spolnih vlog in odnosov povezanih z njimi, torej interese tistih, 

ki imajo moč. Mislim, da je močno prisotno tudi posploševanje, da če bo ženska brez otrok 

sprejemljiva, se bo lahko ta ideja kot virus širila na vedno več žensk – na ta način pridemo do 

skrajnih idej, da to lahko pomeni nevarnost za ohranjanje človeške vrste. (V tem opazim 

podobnost s strahom pred istospolnimi družinami, ki so jim ravno tako pripisovali grožnjo za 

izumrtje človeške vrste). 

Če oseba v pogovoru omeni, da si ne želi otrok, ljudje zagotovo izrazijo svoje mnenje na to 

temo. Nasprotno pa je vsako mnenje na temo otrok s strani osebe brez njih takoj 

diskreditirano z izjavami, kot so npr. "če nimaš otrok, ne moreš vedeti, kako je" (Defago, 

2005). Osebe brez otrok se srečujejo s številnimi predsodki in stereotipi, ki se kot ljudsko 

izročilo prenašajo iz roda v rod, zato še vedno težko priznajo, da si otrok preprosto ne želijo. 

Tema odpira predvsem negativna namigovanja in je zato v družbi še vedno tabu. Zanimivo je, 

da ljudje z otroki brez zadržkov sprašujejo ljudi brez otrok, zakaj jih nimajo. Če pa vprašamo 

osebe z otroki, zakaj imajo otroke (kar je enako legitimno vprašanje, čeprav se ne zgodi prav 

pogosto), ti večinoma vprašanje zbegano označijo za nesmiselno, saj je logično, da jih imajo, 

ker so si jih želeli (ali pa vpletejo neko biološko nujnost oz. materinski nagon, na katerega 

niso imeli vpliva). V tem primeru je prav tako logično, da si jih nekateri pač niso želeli in so 

zato ostali brez njih. Starši se nenehno pritožujejo nad svojimi otroki, če pa jim kdo omeni, 

da je sam izbral življenje brez njih, tega ne morejo razumeti – pogosto ljudi brez otrok tudi 

ne cenijo in ne spoštujejo njihove odločitve (prav tam). Vsi imamo možnost izbire in vsak 

lahko najde smisel življenja v nečem drugem. Osebe brez otrok so (večinoma) tehtno 

premislile o svoji odločitvi, in se na podlagi prednosti in pomanjkljivosti odločile za življenjski 

slog, ki jim bolj ustreza. Tako lahko upravičijo svojo odločitev, saj je le-ta posledica treznega 

razmisleka, kar pa za mnoge starše ne moramo trditi (Defago, 2005).  

Pogosta so tudi "nesoglasja" med starši in nestarši. Prvi očitajo drugim, da so sebični in zgolj 

uživajo, medtem ko oni garajo "za višji cilj" ali pa jim očitajo, da jih bodo na stara leta 

vzdrževali njihovi otroci. Drugi menijo, da imajo prvi zaradi svoje vloge preveč privilegijev 

(npr. družinam prijazna delovna mesta, prednost pri vkrcavanju na lete in za sedeže v javnem 

prevozu ipd.), da so starši na delovnem mestu (kar se tiče dopusta ter nadur) vedno v 
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privilegiranem položaju ter da gre preveč davkoplačevalskega denarja za financiranje 

institucij za skrb za otroke. Veliko oseb brez otrok trdi, da njihovo neodobravanje pogosto ni 

usmerjeno v otroke, ampak v njihove starše, ki se zaradi dejstva, da imajo otroke, čutijo 

večvredne in mislijo, da si zato zaslužijo določene bonitete (Defago, 2005). N. Defago (prav 

tam) poudarja, da dobijo starši od države izjemno veliko podpore in denarja iz javnih 

sredstev, medtem ko tisti, ki skrbijo za odvisne (bolne, stare ali osebe s posebnimi 

potrebami), pogosto ostanejo brez vsakršne podpore. 

Mnogo ljudi se počuti neprijetno, ko druga oseba naznani, da si ne želi otrok. Velikokrat se 

odzovejo z burno, če ne celo agresivno in sovražno reakcijo, povezano z občutki nelagodja 

(Defago, 2005). Vse to lahko razumemo kot način samoobrambe – ogrožena je namreč ena 

izmed glavnih vrednot – družina. Ta je večinoma še vedno pojmovana kot heteroseksualni 

par z otroki, vse ostale oblike pa so pojmovane kot patološka družbena oblika. A. Vojska-

Kušar s sodelavkami (1993, str. 30, str. 31) o istospolnih zvezah zapiše, da »si jih upa 

pojmovati kot izrodek ali odklon, ki ne more biti osnovna celica družine, saj ne omogoča 

družbi obstoja. Nima potomcev«. Podobno je tudi par brez otrok le redko pojmovan kot 

legitimna oblika družine. Veliko ljudi se ob tem počuti ogrožene, saj biti brez otrok ruši 

ideologijo, po kateri je naše poslanstvo na zemlji (in smisel življenja) vzgojiti potomce. Starši, 

ki se ob osebah brez otrok počutijo nelagodno, pogosto tudi ne priznajo, da skrb za otroke 

ne prinaša zgolj zadovoljstva, ampak je lahko včasih prava muka. N. Defago (2005) navaja, da 

ti starši pogosto zavidajo nestaršem – bodisi jim zavidajo njihovo svobodo, bodisi njihovo 

odločitev oziroma možnost izbire, ki je oni niso imeli, so se odločili napak, ali pa se možnosti 

odločitve sploh niso zavedali. Osebe brez otrok so pogosto deležne opazk v smislu "tebi je 

lahko, saj nimaš otrok", kar se mi zdi neutemeljeno, saj se lahko vsak odloči, ali bo imel 

otroke ali ne. Starši, ki svojo identiteto preveč povezujejo s starševstvom, težko razumejo, 

kako je nekdo lahko zadovoljen in izpolnjen brez otrok. Samo tisti, ki imajo bolj realističen 

pogled na starševstvo, lahko razumejo, zakaj se nekateri želijo temu izogniti – pa še tisti 

pogosto to težko priznajo (prav tam). 

Na tem mestu navajam nekaj predsodkov, ki se nanašajo na nestarševstvo. 
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 Ne imeti otrok je sebično, nezrelo in neodgovorno 13.1

Da je biti brez otrok sebično zavračanje odgovornosti,  je splošno znana trditev, s katero se 

strinja mnogo ljudi, širijo pa jo tudi mediji. Temelji na prepričanju, da je vzgoja otroka zelo 

pomembna dejavnost in da posledično tisti, ki je ne opravljajo, živijo izključno sami zase. 

Predpostavlja tudi, da je najboljši prispevek (k boljšemu) svetu to, da imaš otroka, s čimer pa 

se ne strinjam. Menim, da obstaja mnogo drugih načinov, s katerimi si lahko koristen za 

družbo (če ne omenjam vprašljivosti tega, da je to sploh potrebno). Zaradi prenaseljenosti in 

velikega onesnaževanja je sporno že samo mišljenje, da je otrok pozitiven prispevek svetu. 

Očitek sebičnosti odlično ovrže L. Scott (v Hymas, 2010b), ki v intervjuju pravi: »Zame mora 

sebičnost vključevati žrtev. Koga prizadenem s tem, če sama nimam otrok? Moja odločitev, 

da ne bom  imela otrok, na nikogar ne vpliva negativno  – razen mogoče na moje starše, ki si 

želijo vnukov. Menim, da ljudje (predvsem starši) vidijo življenjski stil z veliko potovanji, 

časom zase in številnimi hobiji, in si mislijo: "Kako si vase zaverovana" ali "Če je vse, kar v 

življenju počneš, za tvoj lasten užitek, si pač sebičen". In v tem smislu to drži. Nekateri ljudje 

pač mislijo, da je narobe, če si vzameš čas zase ali greš na sprehod. Sama menim, da ne gre 

za sebičnost v smislu "nimam otrok, da bi lahko ponočevala do 3h zjutraj" ali pa "vsak cent, ki 

ga zaslužim, želim imeti samo zase". V bistvu pri ljudeh brez otok opažam veliko 

dobrodelnosti – vidim, kako donirajo čas in denar dobrodelnim organizacijam in kako 

primaknejo delež za nečakovo šolnino. Mislim, da ta oznaka sebičnosti preprosto ne drži.«. 

Sama sem mnenja, da ljudje brez otrok na splošno ne živijo skrajno hedonističnega življenja – 

ne preživljajo večino svojega časa na eksotičnih plažah v luksuznih hotelih. Je pa res, da imajo 

večinoma več denarja (še posebej, če sta oba partnerja polno zaposlena), ki ga lahko 

porabijo za potovanja in druge stvari, v katerih uživajo. Prav tako bi bilo napačno trditi, da so 

vsi ljudje brez otrok aktivni prostovoljci, človekoljubi in okoljevarstveniki – veliko jih je, ki to 

počnejo, nekateri pa preprosto najdejo zadovoljstvo v drugih stvareh. 

Avtorja Beck in Beck-Gernsheim (2006) navajata, da je »želja po otroku egocentrična in 

povezana s pogoji današnjega časa: Starši si želijo, da bi od rojevanja, dojenja in oskrbe otrok 

tudi sami nekaj imeli. Potreba po samouresničitvi preko lastnih otrok je vse bolj razširjena 

...« (str. 120) ter da se »očetje in matere ne kažejo kot nesebični; od otrok si želijo povračila 
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za lasten trud ...« (str. 121). Matere, ki menijo, da so se celo življenje žrtvovale za otroka, pri 

čemer pa niso dobile nič v zameno, so prepričane, da je otrok kasneje to dolžan vračati in biti 

vse življenje hvaležen za materin trud (Brajša, 1987). 

Očitek o sebičnosti torej ne vzdrži. Ljudje imajo otroke, ker si jih sami želijo, ne za dobrobit 

družbe – torej je imeti otroka prav tako (ali pa še bolj) sebično od tega, da otrok nimaš 

(Defago, 2000). Starši od otrok pričakujejo hvaležnost, ker so jim podarili življenje, a mislim, 

da je njihova zahteva neupravičena, saj nihče ni prosil, da je rojen. Starši so si starševstvo 

izbrali sami in sebično je pričakovati karkoli v zameno. Menim, da je izbira starševstva morda 

celo bolj sebična izbira od izbire nestarševstva, še posebno v primeru staršev, ki otroku ne 

morejo nuditi osnovnih pogojev za kvalitetno življenje. V mislih imam predvsem starše, ki za 

otroke nimajo dovolj časa, zato so ti zanemarjeni in prepuščeni sami sebi, ali pa starše, ki 

nimajo dovolj sredstev, da bi otroka sploh preživljali. Takšni starši s svojo odločitvijo za 

starševstvo tvegajo dolgoročne težave in stiske zase, za svoje otroke in družbo kot celoto. 

 Ljudje brez otrok ne marajo otrok; so hladni, brezsrčni in 13.2

asocialni 

Na tem mestu citiram objavo na slovenskem forumu: »Saj slišim, kaj se vse dogaja po raznih 

firmah, kjer so šefice samske ženske brez otrok. Baje so te babe živi hudiči, ki nimajo prav 

nobenega občutka za ljudi. Svojim delavkam recimo sploh ne pustijo na bolniško, ko je otrok 

bolan. Njo to prav nič ne briga, saj niti ne ve, kako je to. Če bi pa tudi sama imela otroka bi 

sigurno pokazala več razumevanja za take stvari«.  

Ni nujno, da ljudje brez otrok ne marajo otrok. Večini oseb brez otrok ni všeč ideja 

starševstva, kar pa še ne pomeni, da otroke sovražijo; ali drugače povedano – zavračajo 

starševstvo, ne otrok. Ti ljudje so po tehtnem razmisleku izbrali življenje brez otrok zaradi 

prednosti,  ki jih le-to prinaša. N. Defago (2005) pravi, da je odločitev lahko enaka izbiri med 

čokoladno torto in sadnim pecivom – nekateri izberejo torto, a to še ne nujno pomeni, da ne 

marajo peciva – pomeni le, da imajo raje torto. 

Ta predsodek lahko ovržemo tudi s primeri žensk brez otrok, ki so zaposlene v pedagoških 

krogih, v raznih poklicih pomoči (na primer zdravstvene delavke, socialne delavke) ter tiste, 
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ki so zelo aktivne na področju prostovoljnega dela (z mladimi)  – teh je glede na raziskave 

(Defago, 2005) sorazmerno veliko. Ko imaš lastne otroke, ves čas in energijo porabiš zanje, 

če pa jih nimaš, jo lahko preusmeriš v dobrodelnost (Scott, v Hymas, 2010b). Ženske brez 

otrok več časa posvečajo drugim otrokom v svojem življenju (otrokom svojih sorodnikov, 

prijateljev ipd.). L. Scott (prav tam) pravi, da je veliko intervjuvank v njeni raziskavi poudarilo, 

da to, da nimajo otrok, še ne pomeni, da v njihovem življenju otrok ni – pogosto jih je še več. 

Kot je povedala ženska v intervjuju (Defago, 2005): »Delam z otroki s posebnimi potrebami in 

svoje učence naravnost obožujem. A po celemu dnevu ukvarjanja z njimi je najlepše vrniti se 

v miren dom k svojemu možu«. Ali kot je situacijo pojasnila gospa na forumu NoKidding: 

»Rada imam otroke, samo ne želim si svojih«. 

Tudi, če ljudje brez otrok dejansko ne marajo otrok, to še ne pomeni, da nimajo t. i. 

skrbstvenih teženj. Potrebo po negi lahko zadovoljijo s skrbjo za svojega partnerja, prijatelje 

in sorodnike, veliko pa jih je močno navezanih tudi na živali oz. hišne ljubljenčke (Defago, 

2005). 

 Ljudje, ki nočejo imeti otrok, morajo spoznati svojo zmoto 13.3

Ta predsodek se izraža v različnih oblikah, najpogostejše izjave pa so: »Ko boš imela svojega, 

boš razmišljala popolnoma drugače« (kar spet kaže na sebičnost staršev, ki priznavajo, da so 

zanje pomembni samo njihovi otroci (Defago, 2005); »Bila bi čudovita mama« (še posebej, če 

ljudje vidijo, da "znaš z otroki"); »Ne veš, kaj zamujaš« (pri tem pa pozabijo, da tudi oni s 

tem, da imajo otroke, marsikaj zamujajo); »Zagotovo si boš nekoč premislila, in takrat ti bo 

žal«; »Šele, ko imaš svojega, spoznaš, da je to tisto, kar si si vedno želela«. 

Odločitev o starševstvu je dokončna in v življenje vnese mnogo sprememb, zato menim, da 

moramo biti, preden postanemo starši, popolnoma prepričani vanjo. Starši želijo na vsak 

način prepričati osebe, ki so se odločile za življenje brez otrok, da razmišljajo napak. 

Posledično veliko ljudi začne dvomiti v svojo odločitev, kljub temu da imajo izoblikovano 

mnenje. Zaradi  takšnega mišljenja ima veliko parov, ki se odloči za življenje brez otrok, 

problem pri sterilizaciji, saj je zdravniki nočejo izvajati v strahu, da si bo oseba premislila. 

Pogost je tudi očitek s strani staršev, da ljudje brez otrok preprosto ne razumejo, v čem je 
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smisel imeti otroke, ne zavedajo pa se, da bi prav tako lahko trdili obratno – da oni ne 

razumejo, kaj je smisel življenja brez otrok (Defago, 2005). 

 Življenje brez otrok je prazno, neizpolnjeno in samotno 13.4

Ta predsodek na dolgčas obsodi 99% homoseksualne populacije (za katero ljudje tako ali 

drugače ne želijo, da bi imela otroke) in vse neplodne ljudi (Defago, 2005), poleg tega pa še 

vse ljudi, katerih otroci so že odšli od doma. Starši, ki trdijo, da bi bilo njihovo življenje brez 

otrok ničvredno, zanikajo vrednost svoje eksistence, preden so jih imeli (prav tam). Mnogo 

primerov potrjuje, da to za večino ne drži. Ljudje brez otrok imajo energijo, čas in denar za 

odkrivanje in preizkušanje novih stvari, druženje s prijatelji in spoznavanje novih ljudi, 

odkrivanje novih hobijev in raziskovanje sveta, ne da bi jih pri tem kaj vezalo na dom. Imajo 

veliko več časa za sproščeno opazovanje sveta, razvijanje kreativnosti, odkrivanje novega in 

uživanje v malenkostih. Niso osamljeni, ampak aktivno živijo življenje.  

 Ženska brez otrok ni prava ženska 13.5

Ta predsodek sem skozi besedilo omenila že večkrat. V družbi prevladuje mnenje, da je 

ženska, ki nima otrok, čustveno neizpolnjena in je zato manj kot ženska. Ženske, ki ne morejo 

imeti otrok, se pomiluje in se od njih pričakuje, da bodo poiskale zdravniško pomoč ter 

storile vse, da bodo postale matere (vključno z dragimi in travmatičnimi postopki zdravljenja 

neplodnosti) (Kitzinger, 1994). Veliko ljudi je še vedno prepričanih, da ženska, ki si otrok ne 

želi, ni "normalna" – ta oznaka abnormalnosti variira od alternativne izbire in označbe 

nenavadnosti do domnev, da je ženska, ki noče imeti otrok, imela težko otroštvo in včasih 

celo do sklepanja o psihični neuravnovešenosti. Ko ljudje brez otrok povedo, da nimajo 

otrok, začnejo ljudje ugibati o razlogu – ali ni še spoznala pravega partnerja ali je s njo kaj 

narobe (fizično ali psihično) in ne more imeti otrok ... Veliko prostovoljnih nestaršev zaradi 

negativnih reakcij okolice prikriva svojo odločitev in ne govori odprto o svojem načinu 

razmišljanja, kar še pripomore k tabuiziranju teme.  
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14 PRESEGANJE TRADICIONALNIH VLOG ŽENSKE  

Lenin (po Oakley, 2000, str. 237) je zapisal: »Noben narod ne more biti svoboden, dokler je 

polovica prebivalstva zasužnjena v kuhinji«. A. Oakley (2000) pravi, da je za osvoboditev 

gospodinj treba odpraviti tri (med seboj povezane) stvari: gospodinjsko vlogo, družino in 

spolne vloge. Gospodinjsko delo je potrebno odpraviti, ker ne prinaša nobenega 

samopotrjevanja, ne omogoča osebne rasti ali napredovanja in ne daje finančnega priznanja. 

Teh pomanjkljivosti ni mogoče nadomestiti z izboljšanjem razmer gospodinjenja – to je le 

poskus, da bi gospodinjo obdržali na svojem mestu. To, da bi bila gospodinja plačana, bi le 

potrdilo in ohranjalo enačbo "ženska=gospodinja" ter ohranjalo privatizacijo in družbeno 

izolacijo gospodinjskega dela. Gospodinjsko delo bi postalo še ena izmed ženskih zaposlitev, 

ki je po svojem statusu manjvredna. Gospodinjska vloga izhaja iz družine – torej moramo, če 

jo želimo odpraviti, odpraviti družino. Družina ženskam namreč omogoča trening za vlogo 

gospodinje – mati uči hčerko domestifikacije in jo s tem vzgaja za podrejeno vlogo 

gospodinje. Avtorica (prav tam) pravi, da je treba tradicionalno (nuklearno, monolitno in 

heteroseksualno) družino nadomestiti z bolj odprtim in drugačnim odnosom, kjer ni prostora 

za tradicionalne spolne vloge. To pa nas pripelje do zahteve po odpravi spolnih vlog. Uvideti 

moramo, v kolikšni meri nas spolna identiteta določa in omejuje in zavreči kulturno pogojene 

spolne vloge. Šele to bi pomenilo osvoboditev žensk kot ljudi v celoti – v institucionalnem, 

legalnem, ekonomskem in političnem smislu. Spremeniti se moramo mi sami – naše 

mišljenje in posledično delovanje. Ženske se pogosto ne zavedajo, da k svoji podrejenosti 

prispevajo tudi same s sprejemanjem svoje vloge in prenosom spolnih vlog na svoje otroke. 

Kot pravi Sartre, so ženske »pol žrtve, pol sokrivci, tako kot vsi« (v Beauvoir, 2000). Ženske 

lahko storijo troje: zavrnejo vsakršen poskus ohranjanja stereotipa gospodinje, vzgajajo 

otroke v duhu enakopravnosti in brez pripisovanja spolnih vlog in zadnje – spremeniti se 

morajo same, to je prenehati si morajo zastavljati nemogoče cilje glede gospodinjstva in 

materinstva. Seveda bodo med moškim in žensko vedno obstajale razlike – a prizadevati si 

moramo k enakosti v različnosti (Oakley, 2000). 

S. Kitzinger (1994) je mnenja, da sta gospodinjsko delo in materinstvo politični vprašanji, ki 

nas izzivata k dejanjem na politični ravni – tako državni kot mednarodni. Meni, da je za 

spremembe potrebno drugačno definiranje (in posledično družbeno vrednotenje) 



VELIŠČEK, T. (2014). Materinstvo – nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. 

60 
 
 

materinstva, nov tip očeta in očetovstva in drugačna organizacija celotnega družbenega 

življenja, ki bo omogočalo obema spoloma enakomerno vključevanje v delo zunaj doma in 

domá. Pravi, da se morajo »izbrisati diskriminacijska ravnanja, po katerih je žensko delo ali 

slabše plačano kot moško ali je sploh prostovoljno, ali pa mora biti omejeno na nego otrok in 

starejših ljudi« (prav tam, str. 190). Pravi, da bodo šele, ko bomo uvedli nove možnosti za 

zaposlitev in prekvalifikacijo žensk in zagotovili dobro otroško varstvo, ženske lahko 

svobodno izkoristile svoje sposobnosti – in takrat se bodo morali spremeniti tudi moški (prav 

tam). 

Odpraviti pa moramo tudi mit o materinstvu. Ženske smo se ujele v ideologijo nujnosti le-

tega – sprejele smo dano vlogo, se z njo poistovetile in jo celo prenašamo naprej. Če hočemo 

to spremeniti, moramo narediti obrat v mišljenju. Opustiti moramo poveličevanje in 

poudarjanje izključnega pomena materinstva za vzgojo in razvoj otroka ter emancipirati 

odrinjeno očetovstvo (Brajša, 1987). Spoznati moramo, da mati ni nikoli popolna, da včasih 

dela napake in da je lahko dobra ali slaba. Brajša (prav tam) poudarja, da moramo 

materinstvo detabuizirati in demistificirati, saj »idealiziranje materinstva bremeni in frustrira 

mater ter bega otroka« (str. 15). "Prava" mati morajo otroku postati oba starša, družinski 

člani, ožja in širša okolica in ne le sveta in edina žena – mučenica, ki se mora v ta namen 

izničiti kot posameznica in osebnost. Prav tako pa moramo odločitev za materinstvo začeti 

pojmovati kot nekaj, o čemer je potrebno temeljito premisliti, saj so posledice napačne 

odločitve nespremenljive. 

Nujno potrebno je tudi detabuizirati pogovor o negativnih straneh materinstva. Ker je tema 

še zmeraj tabu, saj ruši kulturno in zgodovinsko določene spolne vloge, se lahko nekateri ob 

njej počutijo ogrožene. Čeprav vsi vemo, da je materinstvo zahtevna naloga, pa je o 

žrtvovanjih in naporih skoraj prepovedano govoriti. To lahko vodi do slabšega psihičnega 

zdravja mater, ki negativnih izkušenj ne smejo deliti z okolico (ampak jih morajo potlačiti in 

zanikati), pa tudi do napačnih pričakovanj bodočih mater, ki od materinstva pričakujejo samo 

lepe stvari in se ne zavedajo slabih. O temi (ne)starševstva je treba torej govoriti pogosteje in 

bolj javno. Pomembno je tudi, da ženske med seboj delijo svoje izkušnje – pri tem so 

ključnega pomena razne skupine, ki omogočajo povezovanje z drugimi ženskami s podobnimi 

izkušnjami. 
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Družba je bila vedno kritična do novih in zato nenavadnih pojavov in oblik vedenja. Tako 

lahko pričakujemo, da bo – tako kot je sčasoma sprejela nezakonske matere – nekoč sprejela 

tudi ženske brez otrok. Brajša v svojem delu iz leta 1987 še vedno govori o očetih, ki 

enakopravno (ali celo samostojno) skrbijo za svoje otroke, kot o svetlih izjemah – danes je to 

že precej pogosto. Upam, da se bo enako zgodilo z izjemami žensk, ki nimajo otrok. Menim, 

da bi k temu pripomogla večja vidnost te skupine, ki se je do sedaj zaradi strahu pred 

stigmatizacijo skrivala in tako ostala nevidna. Tako kot ostale "drugačne" skupine 

(temnopolti, homoseksualci, osebe s posebnimi potrebami) morajo tudi ženske brez otrok 

postati vidne. Govoriti morajo o svoji odločitvi in jasno izraziti svoje razloge zanjo. 

Sodobna družba naj bi temeljila na načelih svobode, kjer prevladuje mišljenje živi in pusti 

živeti, v katerem ima posameznik možnost izbire med mnogimi alternativami. A temu idealu 

se le počasi (če sploh) približujemo. Osebe, ki se odločijo za drugačen življenjski slog ali so 

same po sebi drugačne, so še vedno tarča raznih predsodkov in diskriminacij. Mislim, da bi 

bile v družbi, osvobojeni tradicionalnih spolnih vlog, osebe brez otrok sprejete brez 

predsodkov in jim ne bi bilo treba upravičevati, pojasnjevati ali opravičevati svoje odločitve. 

Ali je to mogoče doseči, pa je drugo vprašanje. Šele takrat, ko bo življenje brez otrok postalo 

sprejemljiv življenjski slog, bodo ljudje prenehali imeti otroke zato, ker se od njih to 

pričakuje, in se bodo zanje odločali le po skrbnem premisleku o prednostih in obveznostih, ki 

jih starševstvo prinaša.  

 

15 SOCIALNO PEDAGOŠKI POGLED 

Ženske so diskriminirana skupina in imajo posledično manj priložnosti. Če pa pripadajo še eni 

izmed ranljivih družbenih skupin (revne, bolne, stare, pripadnice rasnih/etničnih manjšin, 

zlorabljene, odvisnice in duševne bolnice, priseljenke, gibalno ovirane ipd.), so dvojno 

diskriminirane, njihove priložnosti pa so še dodatno zmanjšane (npr. brezposelna Romkinja, 

ki je lezbijka, bo diskriminirana na podlagi spola, statusa brezposelne in zaradi svoje spolne 

orientacije). (Zaviršek, 1994). Upoštevati moramo torej razlike med različnimi skupinami 

žensk – med pripadnicami različnih kultur, ras, družbenega razreda, starosti ipd.  Vsako 

posameznico je potrebno obravnavati kot poseben primer z edinstvenimi izkušnjami, 
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možnostmi, željami in potrebami, upoštevati pa moramo tudi njeno vpetost v okolje ter vpliv 

širšega družbenega konteksta – v našem primeru znotraj družbenih razmerij med ženskami 

in moškimi v patristični družbi pod vplivom patriarhalne ideologije (prav tam). 

Ženske so v družbi zaznamovane, nanje se vežejo predsodki, pogost je tudi seksizem, ki je 

»celota mnenj, prepričanj, delovanj, zakonov in obnašanj, ki ljudi diskriminirajo zaradi 

pripadnosti določenemu spolu. Ta prepričanja so po navadi nezavedna in obče sprejeta, 

njihovo jedro pa tvori vera v to, da je "svet, kakršnega vidi moški opazovalec, edini možni 

svet"« (Drake, 1980, v Zaviršek, 1994). Seksizem in diskriminacija sta v veliki meri prisotna 

tudi v svetovalnem delu in strokovnem nudenju psihosocialne pomoči. Svetovalno delo je, 

čeprav je tradicionalno ženski poklic, seksistično, saj je njegova profesionalizacija v stroko 

vpeljala "moško perspektivo", ga naredila po meri moških potreb – torej za potrebe 

patriarhalne ideologije (prav tam).  

Ženske – večinske uporabnice storitev psihosocialne pomoči – zaradi svojega statusa 

potrebujejo drugačno obravnavo kot moški (Zaviršek, 1994). Ker živimo v partistični družbi, 

ob iskanju strokovne pomoči lahko naletijo na nerazumevanje ali celo kritiko, moraliziranje, 

obtožbe, predsodke itd. Za svetovalnega delavca/svetovalno delavko3 je pomembno, da se 

zaveda neenake vloge žensk in mehanizmov, ki to stanje vzdržujejo. Zavedati se mora 

različnih potreb moških in žensk in svetovalno delo prilagoditi spolu uporabnika. Urek (1998) 

pri svetovanju ženskam poudarja pomen feminističnih vrednostnih načel, ki v ospredje 

postavljajo žensko in njeno zgodbo in ki temeljijo na spolno senzibilnem in 

nediskriminatornem svetovanju. 

Svetovalno delo je subjektiven proces, saj nanj vplivajo izkušnje svetovalnega delavca/ 

svetovalne delavke (Zaviršek, 1994). Osebni odnos svetovalnega delavca/ svetovalne delavke 

namreč vpliva na svetovalni proces in lahko reproducira patriarhalno ideologijo. D. Zaviršek 

(1994) poudarja, da se mora svetovalni delavec/ svetovalna delavka soočiti s svojimi lastnimi 

spolnimi vlogami ter nenehno prespraševati lastno vlogo moškega /ženske v družbi. Zavedati 

se mora, da njegove/njene vrednote in pogledi na svet vplivajo na njegovo/njeno delo, le-ti 

                                                           
3
 Pod termin svetovalni delavec/svetovalna delavka uvrščam socialne pedagoge/-inje, 

socialne delavce/-ke, terapevte/-ke, psihiatre/-nje, psihologe/-nje, pa tudi pedagoške in 
zdravstvene delavce/-ke. 
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pa lahko vsebujejo razne predsodke in stereotipe. Pomembno je, da se zaveda svojih 

prepričanj, vrednot in stališč, nenehno raziskuje svoja čustva in predsodke in se osvobodi 

kakršnihkoli vplivov le-teh na svoje delo.  

Svetovalni delavec/ svetovalna delavka mora biti tudi nenehno pozoren/-a na to, da je 

njegovo/njeno delo neodvisno od splošno sprejetih družbenih prepričanj o vlogi žensk. 

Pomembno je, da zaradi lastnih patrističnih predstav o spolih ne vzame določenega vedenja 

kot sprejemljivejša, pozitivnejša in normalna le za določen spol. D. Zaviršek (1994) opozarja, 

da moramo biti pozorni tako na »strukturno vgrajenost patrističnih vrednot v institucije, ki 

pomagajo ljudem, kot na njihovo individualno reproduciranje s strani strokovnjakov in 

strokovnjakinj« (Zaviršek, 1994, str. 23). V institucijah namreč pogosto prihaja do tega, da so 

odgovori na težave ljudi moško centrirani in  tako ne ustrezajo potrebam žensk. 

Med najpogostejšimi razlogi, ki ženske privedejo do krize, je tudi materinska vloga (Urek, 

1998). Materinstvo lahko za žensko pomeni osrečujočo izkušnjo ali pa izkušnjo »drastičnega 

zožanja identitetnih izbir, zmanjšanja avtonomije in nadzora nad življenjem« (prav tam, str. 

163). Urek (1998, str. 163) piše o tem, da »lahko redukcija kategorije ženske v kategorijo 

matere vpliva na duševno zdravje žensk«. Kot svetovalni delavci se lahko srečamo z 

materami, ki imajo težave s svojimi otroki (npr. težave z vzgojo) ali pa so otroci vzrok za pojav 

drugih težav (preobremenjenost, finančna stiska, kriza v odnosu s partnerjem ipd.). Pogoste 

so tudi stiske posameznic v času nosečnosti in po njej, stiske pri odločitvi za splav ter stiske 

zaradi družbenega pritiska k materinstvu. 

 Ženskam, katerih stiske so v družbi pojmovane kot odklon od pričakovane družbene vloge, 

mora svetovalni delavec/ svetovalna delavka nuditi varen prostor, kjer lahko spregovori o 

svoji izkušnji in čustvih ter z njegovo/ njeno podporo razmišlja o možnostih reševanja 

življenjske situacije (Urek, 1998). Posameznici mora prisluhniti brez obtoževanja, ji nuditi 

podporo, informacije, zaščito, občutek varnosti in sprejetosti. Po potrebi mora osebo 

opolnomočiti in ji omogočiti, da spregovori in da je slišana. Pogosto je za žensko, ki pride po 

pomoč, dovolj že, da dobi izkušnjo, da jih nekdo posluša, razume in jemlje resno ter da ji je 

nekdo na voljo. V to skupino uvrščamo tudi ženske, ki nimajo otrok; si ne želijo otrok ali so v 

dvomih o tem, ali bi otroka imele ali ne; ali hujše (in na žalost pogosteje) –  ženske, ki imajo 
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otroka, a ob njem ne doživljajo materinske ljubezni oziroma jim otrok ne vzbuja nikakršnih ali 

celo negativna čustva. Pri svetovanju tem ženskam je bistvena brezpogojna podpora in 

aktivno zagovorništvo (Urek, 1998). Menim, da je najbolj pomembno, da jih ne obsojamo, 

ampak poslušamo njihovo zgodbo in jih skušamo razumeti, za to pa je potrebno nenehno 

delo na sebi, ozaveščenost in (avto)refleksija. Poleg tega pa moramo o temi nematerinstva 

odkrito in javno (spre)govoriti, kar bo pripomoglo k večji ozaveščenosti in senzibilizaciji za 

tovrstne stiske žensk. 
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III. EMPIRIČNI DEL  

16 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vlogi ženske in matere sta se skozi zgodovino bistveno spreminjali, vedno pa sta bili tesno 

povezani  – vloga matere je bila pojmovana kot ključna vloga ženske (Leskošek, 2002, Oakley, 

2000, Švab, 2001, Zaviršek, 1994). To, da je se je ženska poročila in imela otroka, sta  bila v 

preteklosti nujna dogodka v njenem življenju (prav tam). Ženske, ki niso imele otrok ali ki se 

niso poročile, so veljale za odklonske, "organsko nenormalno razvite" in neženske (Leskošek, 

2002, Zaviršek, 1994). Danes so še vedno velikokrat nerazumljene, le da veljajo za egoistične 

in sebične (Defago, 2005). Tiste, ki se odločijo za življenje brez otrok, v večini primerov dajejo 

prednost sebi in svojim potrebam, kar je za današnjo družbo nesprejemljivo (prav tam). 

Ženska naj bi se namreč (v dobro otroka) znala odrekati svojim željam in potrebam, da bi s 

tem ustregla drugim (Defago, 2005, Leskošek, 2002). Poudarjanje in poveličevanje 

materinstva marsikatera ženska občuti kot pritisk, ki je lahko osrednjega pomena pri njeni 

odločitvi o otroku (ne glede na to, ali si tega želi ali ne). V tem kontekstu materinstvo pomeni 

obligacijo, nujnost in ne eno izmed možnih izbir. 

Edina prava družina je po mnenju večine heteroseksualni par z (vsaj enim) otrokom – o 

drugačnih družinah se le redko govori (Zaviršek, 1994). V sodobni zahodni družbi pa je 

zadnjih nekaj let prisoten trend odrekanja materinstvu – ženske  se vedno bolj pogosto 

odločajo za življenje brez otrok (Defago, 2005). Raziskave kažejo, da je brez otrok vsaka peta 

Američanka – od tega se jih je približno polovica zavestno odločila, da otrok ne bo imela 

(United States Census Bureau, 2008). Prav tako je brez otrok po lastni odločitvi vsaka peta 

ženska iz Velike Britanije (Defago, 2005). Delež žensk, ki so prostovoljno brez otrok, se 

razlikuje glede na izobrazbo, rasno in etnično pripadnost, stan (samski-a/poročen-a) ipd. 

(prav tam). V Sloveniji na temo žensk brez otrok še ni bila izvedena nobena obsežnejša 

raziskava. 

V diplomski sem raziskala pojmovanje ženskosti in materinstva nekoč in danes. Zanimalo me 

je, kako sta se ti dve vlogi spreminjali in povezovali v preteklosti, ter ali  danes materinstvo 
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pojmujemo kot nujo ali kot izbiro. To sem raziskala s preučevanjem pojava žensk brez otrok 

ter njihove odločitve. Analizirala sem odnos družbe do le-teh, za katerega menim, da je še 

vedno negativen, in na podlagi tega ugotovila, ali in v kolikšni meri so ženske brez otrok žrtve 

raznih predsodkov in stereotipov.  

 

17 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA  

Namen empiričnega dela diplomske naloge je preučiti skupino žensk brez otrok in odnos 

družbe do le-teh. 

Cilj diplomske naloge je najprej predstaviti pojmovanje materinstva skozi zgodovino ter 

ugotoviti, ali je materinstvo v sodobnem času pojmovano kot nuja ali kot izbira. Nadalje 

želim raziskati značilnosti/lastnosti žensk brez otrok ter njihov stil življenja in ugotoviti, ali jih 

družijo kakšne skupne lastnosti. Preučiti želim tudi, zakaj ima večina žensk otroke in v čem se 

živjenje žensk brez otrok razlikuje od življena žensk z otroki. Naslednji cilj je raziskati proces 

odločitve za življenje brez otrok ter razloge za tovrstno odločitev. Zadnji cilj pa je analizirati 

odnos družbe do žensk brez otrok in ugotoviti, ali je ta še zmeraj negativen, ter preučiti 

morebitne predsodke in stereotipe o ženskah brez otrok. 

 

18 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Pri doseganju namena in ciljev raziskave mi bodo v pomoč naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Zakaj ima večina žensk otroke? 

2. Ali ženske brez otrok družijo kakšne skupne lastnosti? 

3. Kateri so razlogi za odločitev, da ženska ne bo imela otrok? 

4. V čem se življenje žensk brez otrok razlikuje od življenja žensk z otroki? 

5. Kakšen je odnos družbe do žensk, ki nimajo otrok? 
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19 RAZISKOVALNA METODA 

 VZOREC 19.1

Vzorec  zajema šest žensk, starih od 25 do 57 let, ki zaradi različnih vzrokov nimajo lastnih 

otrok. Dve prihajata iz večjega mesta, štiri pa s podeželja; dve sta v partnerskem razmerju, 

štiri pa se opredelijo kot samske. Razen ene imajo vse intervjuvanke visoko izobrazbo, prav 

tako so z izjemo ene, ki je še študentka, vse zaposlene. 

 PRIPOMOČKI 19.2

Zaradi narave tematike sem se pri raziskovanju odločila za kvalitativno raziskovanje. 

Sklepam, da sem z osebnim stikom z intervjuvankami dobila bolj poglobljen in senzibilen 

vpogled v problematiko. Poleg tega menim, da bi bilo težko dobiti zadostno število oseb za 

kakovostno kvantitativno raziskavo, saj sem že pri iskanju intervjuvank imela velike težave. V 

raziskavi sem uporabila raziskovalni, individualni polstrukturirani intervju z odprtimi tipi 

vprašanj (Vogrinc, 2008). Vprašanja za intervju sem na podlagi literature na temo žensk brez 

otrok ter raziskovalnega interesa pripravila sama. Obsega 33 vprašanj, ki so razdeljena v štiri 

sklope. Prvi sklop se nanaša na osnovne podatke o intervjuvanki (starost, izobrazba ipd.), 

drugi na njene lastnosti in značilnosti, tretji na odnos do starševstva, materinstva in otrok, 

četrti pa na njeno odločitev, da ne bo imela otrok ter na odzive okolice.  

 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 19.3

Z iskanjem intervjuvank sem imela veliko več težav, kot sem pričakovala. Preden sem 

sestavila vprašalnik, sem prijatelje in druge bližnje osebe povprašala, če poznajo kakšno 

žensko, ki ustreza kriterijem in bi bila pripravljena sodelovati. Glede na odziv sem bila 

prepričana, da lahko najdem šest žensk, ki bi bile pripravljene sodelovati. Zgodilo pa se je, da 

so tri od njih kasneje sodelovanje zavrnile. Menim, da je do tega prišlo zaradi dejstva, da je 

biti brez otrok v družbi še vedno tabu in da je zato ženskam o tem težko govoriti. Tako sem 

se morala ponovno posvetiti iskanju, kjer pa so mi na srečo na pomoč spet priskočili prijatelji. 

Eno intervjuvanko sem dobila tudi po metodi snežne kepe – priporočila mi jo je prva 

intervjuvanka. Ko sem že izvedla zadostno število intervjujev, sem dobila še nekaj ponudb za 
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pomoč. Z izkušnjo iskanja kandidatk za intervju sem nedvomno dobila boljšo predstavo o 

položaju žensk brez otrok ter o odnosu družbe do le-teh. 

Najprej sem si zamislila, da bo moja diploma govorila o ženskah, ki nimajo otrok po lastni 

izbiri – se pravi o tistih, ki so se za življenje brez otrok odločile zavestno. Ker pa takih nisem 

našla dovolj (oziroma ker jih je bilo veliko premladih, da bi lahko z gotovostjo trdili, da si ne 

bodo premislile in otroka vseeno imele), sem se kasneje odločila, da bom v raziskavo vključila 

ženske, ki nimajo otrok iz različnih razlogov. 

Intervjuje sem opravila v avgustu 2014. Z vsako intervjuvanko sem se posebej dogovorila za 

čas in kraj intervjuja. Nobene od njih nisem poznala od prej, prvi stik z njimi sem namreč 

vzpostavila preko prijateljic in prijateljev. Intervjuvanke so bile večinoma z vsebino moje 

diplomske naloge že seznanjene, saj jih za sodelovanje nisem prosila sama, temveč so to 

storili moji prijatelji. Vsaki sem se najprej zahvalila za pripravljenost za sodelovanje. Pred 

začetkom intervjuja sem na kratko predstavila ter povzela problem in namen svoje 

diplomske naloge. Poudarila sem tudi, da je intervju anonimen ter intervjuvanke prosila, če 

lahko pogovor snemam. Vsem sem postavila enaka vprašanja, le da sem obliko in vrstni red 

prilagodila poteku pogovora. Med intervjujem sem glede na potek pogovora postavljala še 

dodatna vprašanja in podvprašanja. Pozorna sem bila tudi na neverbalno komunikacijo 

intervjuvank in iz njihove govorice telesa poskušala dobiti še boljši vpogled v njihov položaj, 

še posebno glede doživljanja stigme. Ob koncu intervjuja sem se jim zahvalila za sodelovanje, 

jih prosila za kontakt ter jim v zahvalo podarila simbolično darilce. Pogovor sem še isti dan 

prepisala in ga poslala v vpogled intervjuvankam, potem pa sem ga analizirala v skladu z 

načeli kvalitativnega raziskovanja. Vesela sem bila nad pozitivnimi odzivi intervjuvank. Kar 

polovica je izrazila veliko zanimanje za rezultate moje raziskave in me prosila, naj jim svoj 

končni izdelek posredujem. Ena izmed njih, ki se ukvarja z novinarstvom in feminizmom, mi 

je celo predlagala, da mi bo pomagala članek objaviti v kakšni reviji. 
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20 REZULTATI 

 

 INTERVJU 1  20.1

Prvi intervju sem izvedla v ponedeljek, 18. avgusta 2014, ob 9. uri na intervjuvankinem 

delovnem mestu. Trajal je 32 minut in je potekal v sproščenem vzdušju. Intervjuvanka je bila 

zgovorna, ni ji bilo težko odgovoriti na nobeno vprašanje. 
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o TABELA KOD: INTERVJU 14 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

  OSEBNI PODATKI stara je 57 let 
    ima višjo izobrazbo 
    zaposlena je kot ravnateljica v vrtcu 

    živi v podeželskem okolju 

    nima partnerja 

    je ateist 

  OSEBNOSTNE LASTNOSTI, stroga do sebe, visoki kriteriji, perfekcionizem 

   ZNAČILNOSTI drugi jo vidijo kot samozavestno, čeprav sama meni, da ni 
  

 
pomembne so ji vrednote: odkritost, poštenost, delavnost 

    vse dela v zadnjem trenutku 

    prioriteta ji je služba 

  SOCIALNA MREŽA pri prijateljstvu ni površinska, zato jih nima veliko 

    ima 4 ali 5 prijateljic, na katere se lahko zanese 

NJENE   ima tudi nekaj manj tesnih prijateljic 

LASTNOSTI/   ima tudi prijatelje moškega spola 

ZNAČILNOSTI   ima prijateljico brez otrok 

  PARTNERSTVO nima partnerja 

    ljudje so začudeni, ker nima partnerja 
    ljudje predvidevajo, da ima družino (otroke in partnerja) 

    začudenje, ker nima partnerja 

    
ljudje so bolj začudeni nad tem, da nima otrok, kot nad tem, da nima 
partnerja 

    drugačno se počuti, ker nima partnerja 

    ker nima partnerja, ima manj možnosti za vključitev v družbo 

                                                           
4
 Tabele kod intervjujev od 2-6 so zaradi večje preglednosti diplomskega dela vključene v prilogo. 
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  ČAS ZASE ko pride domov, je to čas zanjo 

  HOBIJI rada dela na vrtu 
    veliko bere 
    rada potuje 

  ODNOS DO ŽIVALI nima hišnih ljubljenčkov, psa ima njena mama 

    živali ima rada, ampak bolj na razdaljo 

  ODNOS DO OKOLJA je okoljevarstvenica 

    skrbi za okolje 

  PROSTOVOLJNO DELO veliko je delala prostovoljno 

  
 

prostovoljno delo v organizaciji Mladina 
  

 
prostovoljno delo  v službi 

    prostovoljno delo v Zvezi prijateljev mladine 
    prostovoljno vodenje plesne skupine 

NJENE MATIČNA DRUŽINA v družini so bili trije otroci 

LASTNOSTI/   živeli so na vasi 

ZNAČILNOSTI   živeli so z mamo, očetom in starimi starši 

    pomembna vloga stare mame – avtoritarnost 

    mama je zagovarjala demokratično vzgojo 

    s sorojenci se dobro razume 

    težki pogoji življenja na vasi 
    pomembna vloga očeta 

 
  oče je bil zaposlen, mama je delala doma na kmetiji 

 
  z očetom je imela dober odnos 

 
  dobro, a zahtevno okolje zaradi dela na kmetiji 

    prava vloga očeta 
    avtoriteta je bila mama 

    stara mama je težila k tradicionalnim spolnim vlogam 

    starša nista bila tako ločena glede spolnih vlog 
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    ker je bila mama doma, je ona kuhala in čistila 
    oče in mama sta si bila statusno enakovredna 

  ODNOS DO  nujnost mame, ko je otrok majhen 

  MATERINSTVA IN OTROK   nima negativnega odnosa do materinstva 
  

 
otroke ima zelo rada 

  
 

zaradi ljubezni do otrok je postala vzgojiteljica 

  
 

otroci so del nje 

    stalen stik z otroki 

    otroci so pomemben del njenega življenja 

RAZLOGI VZROKI ZA  nikoli se ni odločila, da ne bo imela otrok 
ZA ŽIVLJENJE BREZ OTROK nima otrok, ker je bila (preveč) previdna 

ŽIVLJENJE   ni bila tako pogumna, da bi imela otroka brez partnerja 

BREZ   ni se vnaprej odločila, da ne bo imela otrok 

OTROK VPLIV NA ODLOČITEV če bi imela partnerja, bi mogoče imela otroke 

 
VPLIV (NE)STARŠEVSTVA  ker nima otrok, se bolj posveča službi in prostovoljstvu 

 
NA ŽIVLJENJE če nimaš otrok, imaš več časa za službo in več prostega časa 

 
  če imaš otroke, si vezan na dom in skrb zanje 

    če nimaš otrok, imaš več svobode 

    življenje brez otrok je bolj lagodno 

    če nimaš otrok, imaš manj obveznosti in manj stresno življenje 

SOOČANJE    če nimaš otrok, težje presojaš in svetuješ staršem 

Z    če nimaš otrok, nimaš "suporta" (še posebej na stara leta) 
NESTARŠEVSTVOM    njeno življenje je manj stresno, manj obremenjujoče, bolj lagodno 

    če imaš otroke, si odgovoren zanje 

 
  imeti otroka je veliko finančno breme 

 
OBČUTEK DRUGAČNOSTI,  glede tega, da nima otrok, se nikoli ni počutila neprijetno 

 
STIGMA drugačno se počuti, ker nima partnerja 

    s strani družine in bližnjih se ne počuti manjvredno, ker nima družine 
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    pred neznanci se počuti neprijetno, ko pove, da nima družine 

    na to, da nima otrok, nikoli ni doživela negativnega odziva 

SOOČANJE 
 

mogoče zaradi stalne prisotnosti otrok v njenem življenju nima želje po 
lastnih 

Z KOMPENZACIJA v službi ji otroci dajo tisto, kar dajo staršem 

NESTARŠEVSTVOM POTREBE PO SKRBI  pri otrocih v službi poteši potrebo po materinstvu 

    materinstvo lahko v vrtcu podeliš 

    odnos vzgojiteljice je podoben materinskemu odnosu 

  DVOM V ODLOČITEV ne obžaluje, da nima otrok 

  ODZIVI DRUŽINE mama včasih omeni, da bi se lahko poročila 

    družina spoštuje njeno odločitev in je ne sprašuje po vzrokih 
    nikoli se niso pogovarjali o tem, zakaj nima otrok 

ODZIVI 
ODZIVI BLIŽNJIH 

PRIJATELJEV 
tudi bližnji je ne sprašujejo, zakaj nima otrok 

OKOLICE   s strani družine in bližnjih se ne počuti manjvredno, ker nima družine 

  ODZIVI ZNANCEV  
ljudje so bolj začudeni nad tem, da nima otrok, kot nad tem, da nima 
partnerja 

  IN NAKLJUČNIH  ljudje predvidevajo, da ima družino (otroke in partnerja) 

  SOGOVORNIKOV ko pove, da nima otrok, je ne sprašujejo po vzrokih 

    na to, da nima otrok, nikoli ni doživela negativnega odziva 

VPLIV RAZLOGI ZA ODLOČITEV  ljudje imajo otroke zaradi želje po potomcih 

ŠIRŠEGA ZA OTROKA imeti otroke je navada 

DRUŽBENEGA DRUŽBENI PRITISK  tradicija, v kateri ženska more imeti otroke 

KONTEKSTA K MATERINSTVU, zakoreninjenost nuje materinstva 

  STARŠEVSTVU okolje predvideva, da imaš družino 

    to, da nimaš družine, je nenavadno 
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o UTEMELJENA TEORIJA: INTERVJU 1 

Intervjuvanka je stara 57 let in živi v manjšem mestu v podeželskem okolju. Ima višješolsko 

izobrazbo in je zaposlena kot ravnateljica vrtca. Je samska in se opredeljuje za ateistko. Opiše 

se kot perfekcionistka, stroga do sebe in z visokimi kriteriji. Pomembne so ji vrednote, kot je 

odkritost, poštenost in delavnost. Ima nekaj dobrih prijateljic, katerim zaupa in na katere se 

lahko zanese. Ima tudi prijateljico brez otrok. Poleg tega ima veliko bežnih prijateljev in 

znancev. Glede tega, da nima partnerja, še ni doživela negativnega odziva, se pa ljudje ob 

tem zelo začudijo, zato se pogosto počuti neprijetno. Vseeno je mnenja, da je v današnji 

družbi večja stigma če nimaš partnerja, kot če nimaš otrok. To lahko povežemo z dejstvom, 

da je materinstvo še zmeraj pojmovano kot ključna vloga ženske (Oakley, 2000, Leskošek, 

2002, Švab, 2001, Zaviršek, 1994) in da družba danes lažje sprejema matere samohranilke 

kot ženske brez otrok. Intervjuvanka daje prednost službi, čeprav ji veliko pomeni tudi prosti 

čas. Njeni hobiji so delo na vrtu, branje in potovanja s prijatelji. Živali ima rada, ampak jih ima 

raje na razdalji. Prizadeva si za skrb za okolje in je zelo aktivna na področju prostovoljskega 

dela. 

Intervjuvanka svoje otroštvo opisuje kot prijetno. Odraščala je s starši, starimi starši, bratom 

in sestro na kmetiji na vasi. Veliko vlogo pri vzgoji je imela stara mama, ki je bila zagovornik 

avtoritarne vzgoje in je težila k tradicionalnim spolnim vlogam. Mama, ki je bila avtoriteta v 

družini, je bila zagovornik demokratične vzgoje. Intervjuvanka omeni očeta šele, ko jo o njem 

povprašam. Pove, da je imel oče pomembno vlogo v družini. V družini so bile prisotne 

tradicionalne spolne vloge – oče je delal, medtem ko je mama doma gospodinjila ter skrbela 

za otroke in kmetijo. Intervjuvanka poudarja, da sta si bila kljub ločenim vlogam starša 

statusno enakovredna. Otroštvo zaradi oddaljenosti vasi in dela na kmetiji ni bilo lahko, 

vendar intervjuvanka to jemlje kot pozitivno (»Tudi to vzgaja, naredi eno klenost v 

karakterju, da ne se ne spotakneš ob prvem kamnu, ampak greš naprej.«). Vsi družinski člani 

so se med sabo dobro razumeli.  

Intervjuvanka meni, da je prisotnost mame bistvenega pomena pri razvoju otroka – še 

posebej, ko je ta majhen. Do materinstva nima negativnega odnosa in ima zelo rada otroke. 

Zaradi službe z otroki preživi veliko časa – pravi, da so del njenega vsakdana (»Otroci so del 

mene [...] Stalno se vrtim okoli otrok in to je moje življenje«). Veliko je tudi v stiku z nečaki in 
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pranečaki. Prisotnost drugih otrok v svojem življenju navaja tudi kot možen razlog, zakaj si ni 

nikoli želela lastnih otrok. Meni, da ima večina ljudi otroke zato, ker je to logičen dogodek v 

življenjskem poteku posameznika (»To je tudi neka ustaljena navada. Si za to, da se moraš 

poročiti, moreš met otroke, moreš met svoje nasledstvo ...«) ter zato, ker je vloga matere še 

zmeraj pojmovana kot nujna vloga ženske (»To je tisto najbolj osnovno, izhaja iz neke 

tradicije ... da pač ženska je zato, da ma otroke ...«). Kot razlog omeni tudi željo po potomcih. 

Intervjuvanka se nikoli ni odločila, da ne bom imela otrok. Pravi, da je do tega prišlo zaradi 

spleta okoliščin (»Glede na to, da sm malo bolj previdna, sm bla tudi na tem področju bolj 

previdna. Verjetno, da je neka tradicija tudi v meni, da toliko pogumna nism, da bi mela 

samo otroka brez partnerja in potem pač pride tako, da ...«). Pove, da bi v primeru, da bi 

imela partnerja, lahko prišlo do drugačne odločitve. 

Zaradi dejstva, da nima otrok, se ni nikoli počutila neprijetno, ji pa je neprijetno, ker nima 

partnerja. Ker nima otrok, več časa posveča službi in prostovoljnemu delu. Kot pozitivne 

strani tega, da nimaš otrok, izpostavlja več časa za službo, več prostega časa ter neodvisnost 

in svobodo (»Recimo, če bi mela otroke, si bolj vezan na dom, na skrb zanje itd. [...] In seveda 

če jih nimaš, maš svobodo, lahko kamorkoli greš, te noben ne čaka«). Življenje brez otrok 

opiše kot bolj lagodno in manj stresno, saj nimaš toliko skrbi. Kot negativno pri tem, da 

nimaš otrok, vidi slabšo sposobnost presojanja (»Če maš otroke, si v presojanju, pri  

svetovanju staršem verjetno bolj avtonomen in bolj realen. Drugače presojaš samo skozi 

svojo prakso in skozi teorijo.«) ter pomanjkanje podpore – predvsem na stara leta. Prvo 

lahko povežemo s splošnim prepričanjem, da ljudje brez otrok niso tako kompetentni pri 

delu z njimi, kar meni tudi intervjuvanka, kljub temu da ima ogromno izkušenj pri delu z 

otroki. Navajanje pomanjkanja podpore na stara leta pa je najverjetneje povezano s strahom 

pred osamljenostjo in nepreskrbljenostjo v starosti, ki sta tudi dva izmed razlogov, zakaj se 

ljudje odločajo za otroke (Defago, 2005). 

Pravi, da je njeno življenje manj stresno, manj obremenjujoče in bolj lagodno, medtem ko je 

življenje, če imaš otroka, veliko bolj odgovorno (»Z nečaki si, kolikor želiš, če maš pa otroka, 

si pa tam in si zanj odgovoren in zagotovo je to bolj polno življenje, je pa po drugi strani tudi 

bolj odgovorno. Recimo zame, če neka stvar ne bo skuhana – najbolj osnovno – ali pa ne bo 
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počiščeno – sm samo js, če pa so otroci, to more bit ...«). Poudari, da je otrok velik strošek, 

kar dokazujejo tudi mnoge raziskave (Walker, 2011). 

Meni, da potrebo po materinskosti in skrbi zadovolji pri delu z otroki v službi (»Meni otroci tu 

dajo tisto, kar dajo recimo staršem. [...] Dobiš tisto materinstvo za potešit pri otrocih. Tu je 

tvoja služba – pol dneva si z otroki, takimi in drugačnimi, tako da lahko tisto materinstvo 

podeliš. Ni pravo materinstvo, ampak podeliš ...«) in tega, da nima otrok, ne obžaluje 

(»Očitno sm bla rojena za ne met otroke«). 

V krogu družine se o tem, zakaj nima otrok, niso nikoli pogovarjali, družinski člani je ne 

sprašujejo. Tudi bližnji prijatelji je niso nikoli spraševali o tem, tako da se v krogu bližnjih 

zaradi tega, ker nima otrok, ne počuti manjvredno. Ji pa je neprijetno, ko pove, da nima 

otrok, med znanci oziroma naključnimi sogovorniki. Ti so sicer začudeni, a je ne sprašujejo po 

razlogih. Izrazito negativnega odziva na to, da nima otrok, še nikoli ni dobila. 

 

 INTERVJU 2 20.2

Drugi intervju sem izvedla v petek, 22. avgusta 2014, ob 16. uri v kavarni v Ljubljani. Ker se je 

intervjuvanka precej razgovorila, je trajal dobro uro. Ozračje je bilo zelo sproščeno, čutiti je 

bilo, da intervjuvanka nima težav z razpravljanjem o tej temi, da je z njo seznanjena ter da je 

o njej že veliko razmišljala.  

o UTEMELJENA TEORIJA 

Intervjuvanka je stara 33 let. Ima visoko izobrazbo (doktorat) in je zaposlena na področju 

raziskovanja. Odraščala je v podeželskem okolju, zdaj pa veliko službeno potuje in živi v 

tujini. Ima partnerja, s katerim je v zvezi tri leta. Ne pripada nobeni verski instituciji. 

Opiše se kot razmišljujoča, radovedna in kritična. Je akademski tip, zato veliko časa preživi za 

knjigami. Rada ima prostor zase in tišino. Zanima jo veliko stvari, zato je zanjo dan zmeraj 

prekratek. Najpomembnejši so ji odnosi z ljudmi, k jih ima rada. S partnerjem imata zelo 

dober odnos. Z njim je lahko to, kar je, veliko se pogovarjata in daje ji dovolj svobode. Pravi, 

da sta si tudi zelo podobna in da si predstavlja, da bi lahko imela otroka z njim (»Ob njem sm 
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prvič – za hip – dobila občutek, da če bi pa mela otroka, bi ga pa lahko mela s tem človekom. 

Po moje bi bil krasen oče ...«). Ima veliko zelo dobrih prijateljev, ki jo dobro poznajo in s 

katerimi si delijo podobne vrednote. Z njimi ima res močne, trdne in globoke odnose. Ima 

tudi prijateljice brez otrok in take, ki niso prepričane, ali jih bodo imele ali ne. Ne mara 

plehkih odnosov, ker jo izčrpavajo. Čas zase ji ogromno pomeni, veliko si ga tudi vzame. Ima 

veliko strast do svojega dela, s katerim se povezujejo tudi njeni hobiji. Ukvarja se z jogo, z 

indijsko filozofijo ter se uči tujih jezikov. Rada ima tudi glasbo in planinarjenje. Zelo rada ima 

živali. Zaradi občutljivosti do živali in zaradi spornega delovanja mesne in mlečne industrije je 

postala veganka. Čeprav ima mačko, ne mara lastništva hišnih ljubljenčkov (»Mam probleme 

s proizvodnjo teh ljubljenčkov ... bolj tako pustim, da jè ... ne želim, da je moje ... ful ne 

maram lastništva ... želim, da jè ... da samo jè.«).  Je zavedna glede okolja, a svojih načel ne 

upošteva vedno. Odnos do okolja ji je pomemben in v osnovi se trudi skrbeti zanj. 

Prostovoljno delo jo navdihuje, tudi sama je že prostovoljno delala. 

Odraščala je v katoliški družini s tradicionalnimi vrednotami. Živela je z mamo, očetom in 

bratom, med seboj so se dobro razumeli. Starša sta imela delo razdeljeno. Čeprav sta bila 

oba v službi, je mama gospodinjila in skrbela za otroke. Vzgoja pa kljub temu ni bila 

konzervativna (»Malo je bla razlika, da je mela mama poudarjeno to intelektualno plat. Ona 

je bla knjižničarka, je brala knjige, to je bil njen vpliv. On je bil pa zlo tak fizičen človek, tak 

nemiren duh, velik je potoval ... Tako da ni bil konvencionaln, nek zarukan podeželc. Tako da 

iz obeh strani je bil tut en tak odprt duh. Vlogi pa sta bli precej tradicionalni.«) 

Intervjuvanka pravi, da nima rada vseh otrok, ampak da je njen odnos odvisen od vsakega 

otroka posebej (»Ne morem reči, da mam vse otroke rada, ne.«; »Tko kt pr ljudeh – eni ljudje 

so tečni, eni so fini. Isto je pr otrocih – eni so zoprni, eni so fini.«). Načeloma nima nič proti 

otrokom, jo pa moti, če so preveč glasni (»Nism tko, da bi apriori sovražla otroke, sploh ne. 

Čeprav včasih me mal mot, če preveč kričijo tam, k delam, se mi zdi »Joj, ti otroci« (smeh) ...«; 

»Ne morem pa rečt, da jih ne maram, razen če so ful glasni in razvajeni« (smeh)). 

Intervjuvanka si ni nikoli želela otrok (»Lih zadnjič sm razmišljala, da če ne bi družba govorila, 

da se tko dela, po moje sploh pomislila ne bi na to, da je treba met otroke«. (smeh) Preprosto 

v mojemu obzorju sploh ni otrok.«). Zadnjič je na to, da jih bo verjetno imela, pomislila v 

srednji šoli. Ne vidi se v vlogi mame. Nikoli si ni želela otrok in misli, da si jih tudi nikoli ne bo. 
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Meni, da je na njeno odločitev, da ne bo imela otrok, vplivalo delo varuške. Prej je bila zelo 

svobodnjaški duh, veliko je potovala in ni imela partnerja, tako da o otrocih ni niti 

razmišljala. Ko pa je bila varuška, je spoznala, kakšen je dan z dvema majhnima otrokoma. 

Takrat se je odločila, da sama ne bo imela otrok (»Preprosto se mi je zdelo, da mi ni treba 

tega zbrat«), dovolj se ji zdi, da ima samo nečake (»In se mi je zdelo preprosto dost. Sej mam 

lahko samo nečake (smeh). Tiste ta dobre stvari poberem, ostalo mata pa ona dva čez 

(smeh).«) 

Ko jo vprašam, zakaj ima večina ljudi otroke, mi našteje veliko razlogov (»Lahko ti povem 

klasične argumente za: ker ti osmisli življenje, ker neki pustiš za sabo, da ne boš sam, ker je 

zveza nakrhana ... Enim se ponesreči ... Ker začutijo, da bi blo to, da bi meli otroka, neki 

lepega ...«). Zdi se ji, da k temu v veliki meri prispeva tudi pritisk družbe. Poudari, da je imeti 

otroka nek logičen korak v življenju posameznika (»Ko neki končaš, ko se življenje ustali, je 

čas za otroka«.) Omeni tudi pritiske družine k vnukom in ljudi, ki se zavestno odločijo za 

otroke, ker si jih res želijo. V materinski nagon ne verjame. 

Preko nečakov je dobila realno sliko o tem, kako je imeti otroka. Če imaš otroke, je prioriteta 

skrb zanje (»Skos jih je treba nahranit, skos jim je treba kupovati oblačila ... Materialno 

moreš poskrbet za njih, pa se trudit, da jih ne boš totalno zafural ... da jim boš prave pravljice 

bral ...«), kar se ji zdi velika odgovornost (»Mislim, men je to čist preveč ... Ne vem, zakaj bi si 

kdo prostovoljno tako odgovornost dal. Ne.«). Odpor do življenja s tovrstnimi odgovornostmi 

kot enega zmed glavnih razlogov za odločitev za življenje brez otrok navaja tudi L. Scott 

(2006). Intervjuvanka v pogovoru omeni tudi vseh ostalih pet motivov, ki jih avtorica Scott 

(prav tam) navaja kot glavne oziroma najbolj pogoste pri odločitvi za življenje brez otrok. To 

so: odsotnost želje po otroku (»Najprej si sploh ne želim otroka«); dejstvo, da so zadovoljne z 

življenjem/razmerjem, ki ga živijo (»Tudi če na začetku ni bilo ne vzgiba ne želje, tudi 

racionalno ne vidim otroka v svojem življenju. V bistvu mam v življenju čisto drugo vizijo. 

Lahko se mi zgodi marsikaj, a če si zamišljam svojo prihodnost kot lepo, ni otroka v njej.«); 

želja po življenjskih izkušnjah/dosežkih, katere je težko doseči, če imaš otroke (pravi, da je 

akademkinjam zelo težko združevati kariero in otroke); visoko cenjenje vrednote svobode in 

neodvisnosti (»Si pa skos želim dopuščati tako svobodo, da pač grem ... Taka je tut narava 

mojega dela.«) ter želja po osredotočenosti na svoje lastne interese, potrebe in cilje (»Sam si 
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gospodar svojega časa ... lahko spiš celo noč ... Svoboda – to, da lahko popolnoma 

razpolagam s svojim časom. Pomembno mi je, da se zbudim in da je dan moj.«). Avtorica 

Scott (prav tam) kot pogost razlog za odločitev za življenje brez otrok navaja tudi 

okoljevarstveni vidik, ki ga omeni tudi intervjuvanka (»Poleg tega pa se mi zdi, da je čist 

preveč ljudi, ogromno otrok, in da res ni treba, da se še js prokreiram.«). Zagovarja posvojitve 

in meni, da lahko skrb usmeriš tudi drugam kot na svoje lastne otroke (»Če pa bi js morala 

izrazit neko skrb do nekoga, tega ne bi usmerla na otroka ... Da bi bil moj fokus, moja skrb, 

moj materinski čut usmerjen vanj ... Ful bl to začutm do živali. Bl začutim to grozo ... Se mi 

zdi, da bi ful bl lahko ta čut v kej tacga usmerila. Da lahko ta čut, če ga maš – to lahko 

manifestiraš na različne načine, lahko usmeriš na marsikaj. Ful je stvari, ki zahtevajo tako 

vrsto pozornosti.«). Zavrača očitke o sebičnosti (»In to ne pomeni, da sm nujno sebična s 

svojim časom – da npr. ne bi mogla it prostovoljno delat ... Otrok ni dvotedensko ali enoletno 

prostovoljno delo ... je doživljenjsko ...«). Imeti otroke se ji zdi žrtvovanje; negativnih strani 

tega, da nima otrok, pa ne vidi. 

Kljub temu da je svojo odločitev dobro premislila, o njej ne razmišlja veliko (»Js se pa tko 

malo ukvarjam s tem. Sm vse premislila, vem, kako razmišljam, zakaj tko razmišljam ... Lahko 

minejo tedni, ko sploh ne pomislim na to. To sploh ni nekaj, s čimer bi se ukvarjala. Sploh mi 

ni opcija, nekaj, kar bi mi težilo ... Preprosto ni v mojem miselnem obzorju.«) 

Intervjuvanka je med intervjujem večkrat poudarila, da je pri pogovoru o otrocih pazljiva, s 

kom govori in da si negativnega mnenja o otrocih ne upa izražati pred vsemi, saj je tema še 

zmeraj tabu in sproža negativne reakcije (»Kr malo sm previdna, pazim, kje to rečem.«; »To 

zdej tebi govorim ... Drgač si teh stvari sploh ne upam povedat ...«; »In tukaj spet, pred enimi 

ljudmi lahko to rečem, sicer pa tega ne smeš govorit v družbi. Je tak tabu, da otroka ne 

maraš.«). Pravi, da je tema nematerinstva slepa pega v družbi, ker se o tem zelo malo govori 

(»In da je še zmeri težko izrečt – mislim, tebi lahko rečem – ampak recimo pred svojo celo 

družino na pikniku pa ne bom tega rekla: "Js ne bom imela otrok" ...«). 

Ker nima otrok, se kdaj pa kdaj počuti drugačno. Včasih se je spraševala, ali je kaj narobe z 

njo, ker si ne želi otrok (»In sm se neki časa spraševala, če je z mano kaj narobe, k vsi 

govorijo, da te to popade ... da je to hormonsko, da ženska kar ponori in si pri 30-ih noro 
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zaželiš met otroka. In men se pač to nikol ni zgodl ...«). Misli, da svoje odločitve ne bo nikol 

obžalovala. 

S strani okolice je na to, da nima in si ne želi otrok, doživela različne odzive. Mama pozna 

njeno stališče, saj se o tem veliko pogovarjata. Ne pogreša vnukov, saj jih ima po sinu 

(intervjuvankinem bratu). Čeprav je zelo tradicionalna, ji nikoli ne "teži" (»Ampak ona ve, 

kakšna sm, že 10 let to ve ... In nikoli ne reče: »Kaj pa če bi ti mela otroka?«. Nikoli. To mi je 

ful lepo. Pozna me.«). Partner spoštuje njeno odločitev. Sam je glede otrok neodločen (»Se 

mi zdi, da bi si on lahko predstavljal oba načina življenja. Ni tko absolutno proti, ampak je tut 

tko čist zadovoljen. Veliko se pogovarjava o tem ... Ravno dans, ko sm mu povedala, kam 

grem, sva se pogovarjala ... Se nama zdi, da se imava zelo lepo. Še mlajši je, niti še ni toliko 

razmišljal o teh stvareh ... Ko tako strastno eno stvar delaš, ne rabiš še otroka.«). Tudi 

prijatelji sprejemajo njeno odločitev, o njej se veliko pogovarjajo in z njihove strani ni nikoli 

doživela negativnega odziva. Bližnji sorodniki si njeno odločitev razlagajo po svoje (»Sej jih 

pač ne more met, al pa še čaka, pa malo bl dela« ... Nihče nikol ne vpraša.«). Negativen odziv 

na svojo odločitev je doživela s strani bratove družine (»S strani bratove družine sm pa 

večkrat dobila tak občutek, da je moje življenje ful bolj lahkotno, lahkomiselno ... Malo kot 

očitek: »Mi mamo pa 3 otroke ...«).  

S strani znancev ali naključnih sogovornikov je doživela očitke sebičnosti (»In še iz par drugih 

strani sm doživela to ... Kot da v bistvu si se odločil za sebično življenje. V bistvu bi blo lahko 

tut obratno očitano.«), ki jih strogo zavrača (»Saj js nikoli nism nikomur nč nrdila, js samo 

sm«.). Doživela je tudi svarilo, da bo na stara leta sama (»In ko smo s prijateljicami govorile o 

tem [da ne bomo imele otrok], je pač ta, k ni zihr, v pogovoru z mamo, naju – mene pa to 

umetnico – dala za zgled, da si ne osmišljava življenja z otrokom. In ji je mama odgovorila: 

»Ja, čez 20 let bosta pa same.«). Slednje se ji zdi neupravičeno (»Ta grožnja, da boš sam ... 

grozno. To se mi pa res zdi absolutno napačen razlog, da maš otroka. Ker gre lahko 100 stvari 

narobe ... Lahko se boš skregal, lahko te bo zapustil ... Sebično je met otroka zato, da ti bo 

družbo delal pa te animiral v starosti ...«). Pravi, da je tega ni strah (»Upam, da se bom js 

lahko drugače zabavala (smeh). Tega se pa res ne bojim. Tut ni mi težko biti sama. To so 

večinoma ljudje, ki se bojijo samote. Js pa sm rada sama, tko da bi mi mogoče to bila še bolj 

ovira ...«). Doživela je tudi očitke, da je njeno življenje preveč lepo: »Čisto konkretna izjava, 
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da je tako življenje, kot ga mam, preveč lepo ... In da če maš otroke, da je več vredno. To se 

mi je parkrat zgodilo, izjava: "Mi si ne mormo privoščit takšnih stvari kot ti, mi mamo pač 

otroke.".  V tem smislu, to pa jezna ratam. Če nekdo vrednoti, da je to težko življenje in da s 

tega vidika lahko zahtevaš neke stvari ali pa so ti upravičene neke stvari.«. O tem piše tudi N. 

Defago (2005), ki navaja, da veliko oseb brez otrok trdi, da njihovo neodobravanje pogosto ni 

usmerjeno v otroke, ampak v njihove starše, ki se zaradi dejstva, da imajo otroke, čutijo 

večvredne in mislijo, da si zato zaslužijo določene bonitete. 

Izven ožjih krogov o svoji odločitvi ne govori veliko, ljudje jo tudi redko sprašujejo o njej. 

Ponekod se debati raje izogne. Če jo kdo vseeno vpraša, zakaj nima otrok, reče, da si jih 

trenutno še ne želi. Pravi, da je za ljudi to občutljiva tema in da pogosto postanejo agresivni. 

Očitki se ji zdijo "nefer" in nizkotni, vendar nanje ne reagira, temveč se samo čudi. Ker se ne 

želi prerekati, je raje tiho. Vseeno analizira in razmisli o vzrokih zanje. Misli, da sta v ozadju 

neka grenkoba in ljubosumje (»Ko vidiš nekoga, k je čisto svoboden, k mu ni treba vstat, 

kadar otrok vstane ... In je to tako: »Saj ti imaš pa cel dan ...«. Kot da bi on mogoče tut 

pospal.«; »Mislm, da so trenutki, ko majo vsi starši občutek, da si neki odtegujejo. Ti daješ 

zdej otroku, otrok ti je prioriteta in valda nimaš več tok časa za ukvarjanje s sabo, pa za tok 

brat, filmov gledat, muske poslušat ... In potem, ko srečajo človeka, ki samo to dela –  samo 

stvari, k si jih je sam izbral –  je po moje to neka zavist ... Kot da bi ga hotu nekak prizadet, 

ker on pa ma to ... in se mi zdi tko zlobno.«). O tem, da so predsodki pogosto posledica 

zavisti, piše tudi N. Defago (2005), ki pravi, da ljudje osebam brez otrok bodisi zavidajo 

njihovo svobodo bodisi njihovo odločitev oziroma možnost izbire, ki je sami niso imeli, so se 

odločili napak ali pa se možnosti odločitve sploh niso zavedali. Meni, da se lahko vsak odloči, 

ali bo imel otroka ali ne (»sej to je tvoja izbira, ti si mel tut izbiro. Potem pa rečejo, »izbira, 

kakšna izbira«, pa take ...«). Pravi, da je še vseeno premlada, da bi ljudje njeno odločitev 

jemali kot nespremenljivo in da lahko več negativnih reakcij pričakuje kasneje. 
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 INTERVJU 3 20.3

Tretji intervju je potekal v petek, 22. avgusta 2014, ob 18. uri pri meni doma. Odvijal se je v 

sproščenem ozračju in trajal 40 minut. 

o UTEMELJENA TEORIJA 

Intervjuvanka je stara 25 let. Je študentka in bo kmalu pridobila visokošolsko izobrazbo (piše 

diplomsko nalogo). Živi v urbanem okolju in je v partnerski zvezi ter ne pripada nobeni verski 

instituciji. Opiše se kot zelo energično. Izpostavi svoj optimizem, vztrajnost, predanost in 

trmo. Zanima jo veliko stvari in v življenju si želi doživeti čim več. Zanjo je zelo pomembno, 

da je zadovoljna sama s sabo in da ima dobre odnose z ljudmi. Veliko ji pomeni čas zase, 

čeprav ga nima veliko. Ukvarja se s športom, najraje ima tek, njen hobi je tudi ukvarjanje s 

svojim psom. Zanimajo jo vzhodnjaška filozofija, joga in surfanje. Rada potuje in obiskuje 

kulturne prireditve, gleda filme in se druži s prijatelji ter s partnerjem. S partnerjem imata 

dober odnos, veliko se družita in pogovarjata. Ima malo pravih prijateljev, a tistim lahko 

zaupa in se nanje zanese. Z njimi se tudi pogosto videva in veliko pogovarja. Ima tudi 

prijatelje, ki nimajo otrok. Zelo rada ima živali, zaradi odnosa do živali ne je mesa. Ima se za 

okoljevarstvenico, saj se z raznimi ukrepi trudi skrbeti za naravo. Podpira prostovoljno delo, 

saj meni, da prinaša korist obema udeležencema. Zadnja leta je tudi sama veliko 

prostovoljno delala. 

Njena starša sta se ločila, ko je bila še majhna. Od takrat s sestrama živi z mamo, z očetom pa 

hodijo samo na počitnice. Čeprav se starša ne razumeta dobro, ima sama z obema dober 

odnos. Ključno vlogo pri vzgoji in gospodinjenju je imela mama (v glavnem zato, ker so živeli 

z njo). Materinstvo se ji zdi precej naporno, čeprav priznava, da nekatere ljudi otroci 

osrečujejo. Moti jo, ker je za otroka večinoma odgovorna mama, očetova vloga pa je 

zanemarjena, o čemer pišejo tudi številni avtorji (Brajša, 1987, Oakley, 2000, Švab, 2001 

Zaviršek, 1994). Ne verjame v materinski nagon, verjame pa, da obstaja biološka potreba po 

otroku, ki je povezana z željo po ohranitvi svojih genov. 

Intervjuvanka nikoli ni preveč marala otrok (»K sm bla v srednji šoli, sm se pritoževala, pa 

smo se vedno zafrkavale s kolegicami, kok so zoprni, pa kok vreščijo pa ne vem kaj ...«), a se 

je zadnje čase njeno stališče spremenilo  (»Ampak zadnje čase so mi pa v redu. Me ne motjo. 
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Al pa ne moti me, da so v moji družbi. Tut med mojim študijem smo se dosti poglabljali v 

otroke in v razvojne naloge in vse to ... In mi ni več tok grozn.«). Rada je z otroki, ampak 

omejeno količino časa. Sama si ni nikoli želela otrok. Prvič je na to, da jih ne bo imela, 

pomislila v srednji šoli, ko so ji šli otroci preprosto na živce, iz tega pa se je razvila odločitev, 

da ne bo imela otrok. 

Meni, da ima veliko ljudi otroka zaradi družbenega pritiska. Če se pogovarjaš z njimi o tem, 

zakaj bi imeli otroka, ti večinoma povejo neke floskule (»zato, ker te to izpolni, ker je to čist 

drugačen občutek,  ker je to najlepša vloga v življenju«). Nekateri priznajo, da imajo otroke 

zato, da bodo imeli nekoga, ki bo poskrbel zanje, ko bodo stari. To se ji zdi napačen razlog za 

otroka (»Mislm, da je to v današnjem svetu zelo nepotrebno. Vsak ma težave s svojim 

življenjem in ko si star in onemogel, si res najmanj želiš, da bi otroci svoj čas in sebe žrtvovali 

samo zato, da bi se s tabo ukvarjali. Poleg tega imamo dost ustanov, ki se ukvarjajo s 

starejšimi ljudmi in jim ponudijo veliko.«). Pravi, da je imeti otroka logičen korak v življenju 

posameznika in da je zato nenavadno, če si otroka ne želiš (»Več ali mn je to družbeno 

normalno in če nekomu rečeš, da ne boš mel otroka, je »Kaj? Kako? Pa ti si ženska, pa ja boš 

mela otroka ... pa to sploh ni možno ... pa sej si želiš otroka ...«. V tem smislu je družbeno 

pričakovano in normalno.«) 

Če nimaš otrok, imaš več časa zase, ni ti treba konstantno skrbeti za otroke, nimaš vnaprej 

urejenega časa, nisi vezan vnaprej, imaš bolj odprte možnosti in več svobode (»bl svobodne 

izbire, lahko greš na razna potovanja, lahko se ukvarjaš z marsičim ... Lahko delaš na 

samoaktualizaciji, lahko se poglabljaš vase, lahko bereš ... Ne samo, da skrbiš za otroke«.). To 

pa še ne pomeni, da gledaš samo nase (»Ni to, da nisi odgovoren za nekoga. S tem si lahko še 

bolj odgovoren do sebe. Poskrbiš zase. Pa to ne pomeni tko egoistično, da se nočeš ukvarjati z 

nikomr, ampak da maš mogoče čas, da si še do koga drugega odgovorn, ne samo do svojih 

genov. Zakaj bi mogu skrbet samo za nekoga, k si ga ti naredu?«). 

Intervjuvanka pravi, da ne bo imela otrok, ker jih ne rabi. L. Scott (2006) v svoji raziskavi 

navaja ključne razloge/motive, zakaj so se ženske odločile, da ne bodo imele otrok. Pri 

intervjuvanki lahko najdemo vseh šest glavnih: dejstvo, da so zadovoljne z 

življenjem/razmerjem, ki ga živijo (»Od tega, da sm zadovoljna z življenjem, takim, kot je, in 
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mislim, da ga ne rabi to izpopolnit, ampak da lahko dobim zlo prijetne življenjske izkušnje tut 

kako drugač ... in življenjske izzive ... Ne rabim zato otrok«); visoko cenjenje vrednote 

svobode in neodvisnosti; želja po življenjskih izkušnjah/dosežkih, katere je težko doseči, če 

imaš otroke; želja po osredotočenosti na svoje lastne interese, potrebe in cilje (»Pozitivno je 

to, da maš več časa zase, nimaš tko vnaprej urejenga časa, [...] maš bl odprte možnosti, bl 

svobodne izbire, lahko greš na razna potovanja, lahko se ukvarjaš z marsičim ... Lahko delaš 

na samoaktualizaciji, lahko se poglabljaš vase, lahko bereš ...«), odpor do življenja s 

tovrstnimi odgovornostmi (»Definitivno me ne bo skos tok skrbelo, a so otroci zdravi. Mislm, 

da je ključna stvar pri starših, da jih je vedno neki strah za otroka – če je dobr, a bo dobr, kam 

ga bomo dali, da bo zanga najbolš ...«) ter odsotnost želje po otroku (»Samo ni mi do tega«). 

Meni, da je na njen odnos do otrok in materinstva vplivalo njeno celotno življenje (»Pa tut to 

je vplivalo, kar se mi je do zdej dogajalo. Mogoče tut to, da sta moja starša ločena, pa da 

okolje ni primerno za otroke sploh ... Vse.«.) Na tem mestu omeni tudi okoljevarstveni vidik, 

ki se tudi pogosto pojavlja v raziskavi avtorice Scott (2006), pa tudi v drugih raziskavah. 

Včasih razmišlja o pravilnosti svoje odločitve, a meni, da je ne bo nikoli obžalovala (»Ja ... 

Pomislš, zakaj sm se sploh tko odločla. Al pa k vidiš neko družinco, k se majo luštn, pa si mislš, 

a ne bom kdaj hotla tega ... Ampak se mi zdi, da takoj, k pomislm na to, si mislm, da je še tok 

enih lepih trenutkov, k jih lahko pač doživiš brez otrok, al pa z nečaki ali kokrkoli ... In ne rabm 

tega in mislm, da ne bom nikol obžalovala.«). Meni, da potrebo po skrbi, ki jo drugače 

zadovoljiš na otroku, lahko zadovoljiš na skrbi za živali. 

Njena razlaga, zakaj ne bo imela otrok, se za različne skupine ljudi ne razlikuje. Preprosto 

pove, da si otrok ne želi. Veliko ljudi zaradi tega nanjo gleda drugače (»Ko sm komu 

povedala, da ne bom mela otrok, so me pogledali čudn in so nekako spremenili odnos.«). Ne 

glede na to, kdo jo vpraša, pove, da si ne želi otrok. Svoje odločitve ne utemeljuje, ker se ji 

zdi, da je to njena osebna odločitev. S partnerjem, družino in bližnjimi prijatelji se je bolj 

poglobljeno pogovarjala o svoji odločitvi. Zaveda se, da bo zaradi svoje odločitve mogoče 

imela težave s partnerjem, saj si on zelo želi otroka. Ker si želita kljub različnim željam ostati 

skupaj, sta prišla do alternativne možnosti, ki ustreza obema (»In potem sva tekom najinga 

razmerja tuhtala o raznih rešitvah, in sva prišla do ene opcije, k je sicer men super všeč, 

ampak me zanima, kako bo s tem (smeh). In sicer, da bova našla nek lezbični par, k si želi met 



VELIŠČEK, T. (2014). Materinstvo – nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. 

85 
 
 

otroka in bo ta moj partner naredu jima otroka in potem bomo mel deljeno skrbništvo. In on 

bo oče, one dve bosta pa mame. Al pa ne bomo imeli ločenega skrbništva. Še ena opcija je, 

da bi živeli kot v eni skupnosti in potem bi vsi štirje skrbeli za tega otroka.«). Mama njene 

odločitve ne jemlje resno (»Ah, sej si boš premislila« ... (smeh) ... Pol se je pa malo hecala pa 

je rekla »Joj, kaj pa moji vnuki«, al pa »Ja, sej si bla vedno malo posebna ...« (smeh) Po moje 

niti ne vzame resno.«). Sestri in prijatelji so njeno odločitev sprejeli. S strani bližnjih torej ni 

doživela negativnih odzivov, jih pa je doživela s strani znancev (»S strani znancev pa ja. So pa 

pač imeli take odzive, kot sm že rekla: da sm čudna, da si bom premislila, da to te pač prime 

... da ta nagonska želja po materinstvu te zagrabi slej ko prej in da bom itak hotla ...«; 

»Oziroma en je celo reku, da potem pa itak nima kej iskati v moji družbi ali nekaj takega«.). 

Negativne odzive je doživela tudi s strani potencialnih partnerjev (»če je kdaj s kakšnim 

potencialnim partnerjem pogovor nanesu na to temo, se je recimo že zgodil, da »aja, potem 

pa midva nimava kej tko ... za naprej ane ... razn, če si boš premislna.«). Vseeno pravi, da je 

nihče ni neposredno obsojal, ker si ne želi otrok (»Ampak nikol ni blo tako, da bi me prov 

obsojali«). 

Zaradi svoje odločitve se ne počuti drugačno, krivo ali nenavadno. Z negativnimi odzivi se ne 

obremenjuje, nanje ne reagira, ampak si misli svoje. Ne zdi se ji smiselno prerekati z ljudmi, 

saj njihovo mnenje nanjo nima velikega vpliva. Ko jo znanci vprašajo, zakaj ne bo imela otrok, 

se velikokrat pošali (»Sploh v kakšnih situacijah, k se pogovarjamo s kšnimi znanci, ko me 

prašajo, zakaj ne bi mela otrok, pa jim rečem, da sm jih mela že 10 v prejšnjem življenju 

(smeh) ... Ta je taka dobra.«). Meni, da je še mlada, zato lahko pritisk k temu, da mora imeti 

otroke, še pričakuje. 
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 INTERVJU 4 20.4

V ponedeljek, 25. avgusta 2014, sem ob 16. uri v baru v intervjuvankinem domačem kraju 

izvedla četrti intervju. Trajal je 33 minut. Ker se bar nahaja ob glavni cesti, je pogovor motila 

hrupna okolica. Vseeno sva intervju izvedli nemoteno, pa tudi kvaliteta zvoka na diktafonu je 

bila zadostna za dosleden prepis pogovora. 

o UTEMELJENA TEORIJA 

Intervjuvanka je stara 45 let in prihaja iz podeželskega okolja. Ima visoko izobrazbo na 

pedagoškem področju in je zaposlena v vrtcu. Opredeljuje se kot pripadnica katoliške cerkve 

in ni v partnerski zvezi. Zase pravi, da je dobra prijateljica, zvesta in poštena. Veliko ji 

pomenijo vrednote: zaupanje, spoštovanje in ljubezen. Njena filozofija je, da za dežjem 

posije sonce, zato skuša biti optimistična. Veliko ji pomenita nečaka, delo na sebi in odnosi z 

ljudmi. Ima dve prijateljici, ki jima zaupa, in prijateljico iz službe, s katero se srečuje zelo 

pogosto. Poleg tega ima mrežo manj tesnih prijateljev iz časa študija, s katerimi pa se ne 

videva pogosto. To, da nima partnerja, ljudje sprejmejo zelo različno. Nekateri se čudijo in jo 

sprašujejo, zakaj, ona pa reče, da je izbirčna. Biti brez partnerja še zmeraj pomeni stigmo – 

po njenem mnenju še večjo, kot če nimaš otrok. Čas zase ji veliko pomeni, največ ga porabi 

za rekreacijo. Pozimi redno hodi in obiskuje telovadbo, poleti pa veliko kolesari. Poleg tega 

celo leto poje v pevskem zboru. V prostem času gre tudi nakupovat s kolegicami. Živali rada 

vidi samo od daleč, zato nima hišnih ljubljenčkov. Trudi se skrbeti za okolje. Sicer izvaja 

osnovne ukrepe skrbi za okolje, a meni, da za to naredi premalo. Ima nekaj izkušenj na 

področju prostovoljnega dela. 

Odraščala je v razširjeni družini, saj je z matično družino živela tudi njena stara mama. Ima še 

dva brata, med otroci je zelo majhna starostna razlika. Med seboj so se vsi dobro razumeli. 

Oče ji je umrl, ko je bila še mlada. Svojega otroštva se ne spominja dobro, a ima nanj vseeno 

dobre spomine. Družino opiše kot "normalno delavsko družino". Čeprav sta bila oba starša v 

službi, je gospodinjila mama. Kljub temu da so bili tradicionalna družina, je oče veliko pazil 

otroke, kar je bilo za tiste čase nenavadno. 
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Intervjuvanka ima pozitiven odnos do materinstva, čeprav meni, da je le-to zelo odgovorno. 

Otroke ima zelo rada (»Tut če se sliši zguljeno, js sm se res s srcem odločla za ta poklic. Samo 

delo mi je še vedno všeč in uživam, kadar sm z otroki.«). Meni, da ima večina ljudi otroke, ker 

je to nek logičen korak v življenju posameznika in zaradi pritiska družbe (»Ja, zaradi tradicije. 

Ker družba to pričakuje. Končaš šolo – enkrat je blo zadost srednjo šolo, zdej morš met faks – 

pol pa se lepo poročit, pa met dva otroka, pa nov avto, zdej je tut bazen modern ... Mislim, da 

je to pritisk.«). Pravi, da na odločitev vpliva tudi vzgoja in da so ženske bolj nagnjene k tej 

želji. Doda, da si nekateri ljudje resnično želijo otroka in se zavestno odločijo zanj, drugi pa to 

prepustijo naključju (»Eni so pa tudi toliko, kot jih bog da.«). 

Intervjuvanka si je želela otroke, a jih zaradi spleta okoliščin nima. Glavni razlog za to je 

odsotnost stalnega partnerja, ki bi mu zaupala. Če bi imela ustreznega partnerja, bi mogoče 

imela otroka. Zdaj se sama sebi zdi za otroke prestara, zato jih ne bi več imela. Njena želja po 

otroku nikoli ni bila tako močna, da bi razmišljala, da bi ga imela brez partnerja. Če imaš 

otroke,  je to velika odgovornost in skrb, če pa jih nimaš, si manj vezan in bolj neodvisen. 

Meni, da otrok prinaša veliko negativnih, pa tudi veliko pozitivnih stvari. Ker sama nima 

otrok, več časa posveti službi (»Mogoče je to tut pripomoglo k temu – kot posledica – da sm 

sprejela izziv, da sm v službi napredovala, ko so mi dali možnost.«). Ker nima otrok, je 

pogosto stigmatizirana in ljudje jo obrekujejo, zato se v družbi včasih počuti drugačno. Včasih 

si želi, da bi imela otroke (»Ja, sej kdaj se pa pojavi tist črv: "Sej bi blo pa le lepo met" ...«), 

vendar življenje sprejema takšno, kot je. Dejstvo, da nima otrok, sprejema kot odločitev in ne 

zdi se ji smiselno obžalovati dogodkov za nazaj (»Kr zdej neki obžalovat in vzdihovat nad 

preteklostjo ... Js ne vidim smisla  v tem, neki se obešat na preteklost. Sprejet tko, kot je in it 

naprej. Mislim, da to ne vodi nikamor.«). Potrebe po skrbi ne kompenzira pri delu z otroki v 

službi, ampak pri nečakih. 

Prijatelji so dejstvo, da nima otrok, sprejeli. Z njihove strani ni doživela negativnega odziva, 

ga pa je doživela v družini. Mama je to zelo težko sprejela, saj si je želela vnukov (»Ma 

mislim, da zaradi mene. Itak da je tudi želja po vnukih. Vsi ti procesi se mi zdijo nekako 

naravni, ne. Da se stari starši veselijo vnukov ...«). Tudi ožja družina je to, da nima otrok, 

sprejela, le včasih se glede tega pošalijo na njen račun (»Kdaj me še kej pohecajo, ko sm kej 

preveč pametna, ko kej rečem bratu za nečake, pa reče: »Da bi jih mela pet!« (smeh). Pol pa 
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rečem: "Ja, sej če bi blo po mojem, bi jih mela" ...«). Na tem mestu je vidno obžalovanje 

intervjuvanke, ker nima otrok. Bližnjim pove, da je razlog v tem, da ni imela dovolj zaupanja v 

partnerja (»Ko pa nisem bla prestara, je bil pa glavni razlog to, da ni blo dovolj zaupanja do 

partnerja. Njim sem to že povedala.«). 

Znanci in naključni sogovorniki so nad tem, da nima otrok, večinoma presenečeni in začudeni 

(»Recimo s kom, ko se dolgo ne srečaš, al pa s sošolkami, ko maš te obletnice: »O, nimaš 

nič?«). Nikoli pa ni doživela izrazito negativnega odziva. Če jo vprašajo, zakaj nima otrok, se 

poheca (»Za otroke se pa pohecam, rečem: "Sej jih mam pa v vrtcu zadosti.") ali reče, da jih 

pač nima, saj se ne želi spuščati v podrobnejšo razlago (»Rečem: "Jih pač nimam." Ne da se 

mi ...«). 

 

 INTERVJU 5 20.5

Peti intervju sem izvedla v torek, 26. avgusta 2014, ob 10. uri. Potekal je v kavarni v Ljubljani 

in trajal 35 minut. Intervjuvanka se je z veseljem odzvala vabilu – rekla je, da zato, ker je to 

zelo vroča tema, o kakršnih se rada pogovarja. Na intervju je prišla s  svojim psom. Pogovor 

je potekal zelo sproščeno. Bilo je opazno, da se ukvarja s feminističnimi tematikami in 

posledično o tem veliko ve. Že pred začetkom intervjuja mi je povedala, da ni prepričana, ali 

je primerna kandidatka za mojo raziskavo, saj se nikoli ni odločila, da ne bo imela otrok. 

Povedala mi je, da pri njej do tega, da bi imela otroke, do sedaj preprosto še ni prišlo, da pa 

se zaveda pritiska družbe k materinstvu in da se mu sama uspešno upira. 

o UTEMELJENA TEORIJA 

Intervjuvanka je stara 33 let in prihaja iz urbanega okolja. Ima visoko izobrazbo, trenutno 

piše doktorat. Zaposlena je na Kraljih ulice in je trenutno samska, saj je ravno končala resno 

zvezo. Ne pripada nobeni verski instituciji. Opiše se kot samosvoja in trmasta. Zase pravi, da 

rada odpira teme, ki so v družbi tabu, saj je tudi zaposlena na področju margine. Zanima jo 

veliko stvari – rada ima živali in rastline, zanima jo feminizem in rada spoznava nove ljudi, s 

katerimi ima lahko kvalitetne debate. Pomembna sta ji neodvisnost in dobri odnosi z ljudmi, 

ki so ji blizu. Pomembno ji je tudi, da je zvesta sama sebi. Ima štiri dobre prijateljice oziroma 
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prijatelje, s katerimi se pogosto druži in dobro razume, in okoli sedem manj tesnih 

prijateljev. Veliko prijateljstev je razpadlo z razpadom njene partnerske zveze. Večinoma se 

druži z ljudmi, ki nimajo otrok. Teh pozna kar veliko, a so še mlajši, tako da jih bodo mogoče 

še imeli. Ima pa tudi prijateljice, ki imajo otroke. Že od majhnega ima zelo rada živali in 

rastline, doma ima psa in dva mačka. V prostem času se ukvarja z zeliščarstvom, rada ima 

gozd. Čeprav ji okolje veliko pomeni, v skrbi zanj ni ravno vestna. Kljub temu poklicno razvija 

okoljevarstvene projekte in se trudi skrbeti za okolje. Čas zase ji veliko pomeni, potrebuje ga 

vsaj eno uro na dan. Ker je samska, si vzame ga še več. Poleg službe tudi veliko prostovoljno 

dela. 

Intervjuvankina starša sta se ločila, ko je bila še zelo majhna. Oba imata nova partnerja, oče 

ima z novo partnerko tudi majhnega otroka. Tako je bila v otroštvu edinka, večino časa je 

živela sama z mamo, s katero sta imeli zelo tesen odnos. 

Intervjuvanka meni, da ima večina ljudi otroke zaradi kombinacije družbenega pritiska in 

težnje po nadaljevanju svojih genov. Družba pričakuje, da boš imel otroke (»Mogoče so velik 

del pričakovanja. Po drugi strani pa je kle mogoče res tut ta preživetveni ne vem kaj ... 

"Dejmo se razmnoževat, da poskrbimo za naprej." Kle ma najbrž kej tut narava.«). Meni, da 

je želja po otroku delno tudi egoistična (»Mogoče je pa to tut mal ego stvar, "dejmo nrdit 

enga majčknga", a veš ...«). Egocentričnost želje po otroku izpostavljata tudi avtorja Beck in 

Beck-Gernsheim (2006). Nekateri ljudje imajo otroke tudi zato, da bi ohranili partnersko 

zvezo. Zagovarja posvojitve, materinski nagon pa se ji zdi družbeno proizveden. Meni, da je 

danes zelo težko imeti otroka (»Glede na to, kako družba in skupnost deluje, je težko met 

otroke v teh časih, k smo se tok odmaknl en od druzga ... V te svoje zaprte celice družine, če 

jih sploh mamo, se zapiramo ... Sploh ti ljudje, k dobijo otroka, se zlo v bistvu distancirajo, ne. 

In tut babice pa dedki niso več to, kar so bli, ni več tega medgeneracijskega sodelovanja tok 

...), kar navajata tudi avtorja Beck in Beck-Gernsheim (2006). Beck (2009) v zvezi s tem piše o  

pojavu individualizacije, kjer moč sorodstvenih vezi, ki nudijo varnost in zaščito, upada, 

povezanost posameznikov pa se zmanjšuje. Intervjuvanka si predstavlja imeti otroke samo v 

širši skupnosti (»Js si predstavljam – če bi js hotla met otroke – si predstavljam recimo edino, 

da bi bli ena taka skupnost – ampak prijateljska, ne sorodniki – kjer živi več ljudi. In da bi bli 

pol tut otoci in da bi si tut izmenjali skrb in tko, no.«).  
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Že zgodaj je zaznala pritisk k materinstvu (»Že takrat sm čutla, kok punčkam – mladim 

dekletom – vsiljujejo to ... Al pa velikkrat tko, k se igraš ... vadiš za naprej pa take fore ... To 

mi je šlo že od mejhnga ful na živce«), zato je velikokrat rekla, da ne bo imela otrok (»Tko da 

takrat sm velikkrat čist tko iz provokacije govorila, da js pa ne bom mela otrok.«). Poleg tega 

jo je bilo že v mladosti zelo strah poroda (»Se spomnm, da sm mela prov travme s tem: "Joj, 

js pa ne vem, če hočem met otroke", zaradi poroda samega. K se mi je zdel "horor", vse tiste 

filme, k vidš, pa to, ne.«). Strah pred porodom, nosečnostjo in rojstvom kot razloge za 

odločitev za življenje brez otrok navajata tudi avtorici Defago (2005) in Scott (2006). Na njen 

odnos do otrok in materinstva je mogoče vplivala vzgoja, še bolj pa to, da ima že naravno 

odpor do konvencionalnih družbenih stvari. 

Če imaš otroke, se osebnostno spremeniš – spremenijo se ti tudi vrednote (»Kar je po moje 

pozitivno pr otrocih, je to, da ti mal ta tvoj ego popusti ... K se morš tok enmu drugmu bitju 

posvetit, da morš potisnit vsaj za teh prvih par let sebe na stran. Tko, da v tem smislu si zihr 

kot osebnost drgač, če maš al pa nimaš otroke.«). Če nimaš otrok, pa imaš čisto drugačno 

življenje (»po moje se čist drgač razvijaš ... ti čist drgač življenje teče ... Pa po moje se tut 

karakterno drgač razviješ.«). Nikoli ni veliko razmišljala o prednostih življenja brez otrok, 

meni pa, da imaš več časa, da lahko delaš stvari, ki te veselijo. Ko jo povprašam o negativnih 

straneh tega, da nimaš otrok, mi odgovori: »Po moje glih to, k sm ti rekla. Lih velik jih po 

moje ni. Mogoče, kokr vidm pr kšnih ženskah, k so starejše, pa jih nimajo, da so precej nase 

sfokusirane ... Sam ne vem, če je to ... Mogoče pa ni krivo dejstvo, da nimajo otrok« ... V tej 

izjavi je vidno, da tudi intervjuvanka "podleže" razširjenemu predsodku o ženskah brez otrok, 

čeprav se še isti trenutek tega zave. Meni, da je slaba stran tega, da nimaš otrok, to, da 

izgubiš stike z ljudmi, ki jih imajo. Otroci lahko negativno vplivajo tudi na kariero, čeprav 

meni, da je porodniški dopust lahko pozitiven ali negativen, saj ti da možnost, da se umakneš 

iz vsakdana. Otroci tudi spremenijo partnerski odnos – velikokrat ga poslabšajo.  

Otroci jo imajo radi, ona pa nima rada vseh otrok. Pravi, da z nekaterimi otroki ima 

povezavo, z nekaterimi pa ne. Meni, da materinske skrbi ne moreš kompenzirati z nečim 

drugim (»Po moje ne na ta način. Pa tut ne vem, zakaj bi iskal kompenzacijo. To je ena stvar, 

če se odločš za to. Teh čustev pa tega načina življenja ne boš nikol spoznal. In je pol tut brez 

veze iskat kompenzacijo. Ta ljubezn, k jo mam js do psa pa do ostalih živali, je čist en drug 
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nivo. Ne morm tega kompenzirat s tem, če recimo ne bi mela otrok. Isto recimo ljubezn do 

partnerja je čist neki drzga k ljubezn do otroka. Ampak js mislm, da če se tko odločš, pol niti 

ne rabš ... Pol se tko odločš in se moreš zavedat, da take stvari pač odpadejo. Da take 

ljubezni, kot je starševska, ne boš nikol čutu.«). 

Intervjuvanka pravi, da je biti brez partnerja in otrok lahko velika stigma. Sama se od bližnjih 

ne počuti stigmatizirana, ker nima partnerja in otrok, od ljudi, ki je ne sprejemajo, pa se 

odmika. Ljudje jemljejo za samoumevno, da si želi otroke, zato se jim zdi čudno, ko pove, da 

jih nima. Na to, da nima otrok, je doživela različne odzive. Pravi, da so se pritiski začeli, ko je 

dopolnila 28 let. Večinoma so bile to opazke in razne šale na račun otrok. Velikokrat je 

deležna opazk s strani širše družine in prijateljev, ki imajo otroke. Z mamo in očetom se niso 

nikoli pogovarjali o otrocih. Misli, da mama ne bo pritiskala nanjo, čeprav je z njene strani že 

bila deležna opazk glede vnukov (»Čeprov pol, k sm bla v vezi, so pa že kšne letele, tko glede 

babice, pa zdej, k mam psa, se ona kliče babica pa tko, a veš. Se mi zdi, da ma to željo, da bi 

bla babica, ma pa tok ozaveščene te stvari, da si ne bi upala odkrito pritiskat name. Da bi me 

sprašvala: "Kdaj pa boš mela? A boš mela?" ...«). Člani širše družine ji namigujejo in jo 

zaslišujejo o otrocih. Najbolj jo motijo pripombe stricev in tet ob družinskih srečanjih (»Ne 

vem, zadnjič k sm mela psa pa sm ga neki na kavč dala, pa je blo: "O, a ga boš previla?", pa 

take fore... Skos neko tako glupo namigovanje. Pol teta, da kdaj bo poroka ...«). To sicer 

počnejo v šali, a je mišljeno resno, saj se jim zdi čudno, da nima otrok. Na družinskih 

srečanjih se zaradi opazk počuti nelagodno. 

Opazke doživlja tudi s strani prijateljev – večinoma s strani tistih, ki imajo otroke (»Pol pa tut 

te prjatli, k sm jih do zdej mela. K si v vezi, kr tko: "Ja, a bo kej, a bo kej?", kšne take 

pripombe. Al pa ti k dobijo otroke: "No, dej še ti nared, da se bojo skp igral". Al pa ena, k je 

zdej noseča, pa kr mal povab: "Sej boš ti hmal na vrsti ...". Al pa, k sm kužka posvojila, pol 

takoj: "Ja, da boš mal vadla ...", pa take fore.«). Večina prijateljev vseeno sprejema njeno 

odločitev.  Ob takšnih provokacijah ji je neprijetno (»Tko da velikkrat pol al provociram, al pa 

me prizadane, da se tko samoumevno jemlje, da hočem met otroke.«). Včasih jo o otrocih 

zaslišujejo tudi neznanci in namigujejo na otroke. Nikoli ni doživela, da bi jo kdo zasliševal o 

otrocih  – največji pritisk, ki ga je doživela, so šaljivi odzivi, ki pa se ji zdijo že dovolj velik 
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pritisk (»Pa sej to se men že zdi dost. Ti zafrkantski ... to je že dost velik pritisk po moje. Že to, 

da te kdo to vpraša, se mi zdi kr ...«). 

Ob namigovanjih na otroke ji je neprijetno. Pravi, da v zadnjem času še bolj čuti ta pritisk –  

starejši kot si, večji je. Njen odziv na negativne reakcije je odvisen od tega, koliko ji je človek 

blizu: »Če so to neki neznanci, s katerimi se mi ne da ukvarjat, ignoriram, al pa rečem: "Ja ja, 

sej bo", kej tacga. Če so pa to ljudje, k so mi blizu in mi velik pomenjo pa mi ni všeč, da majo 

tak odnos do mene, se pa trudm pogovorit. Tut v primeru, da me sam zafrkavajo, probam 

odpret to temo bl resno, pa rečem: "Lej, to je moja stvar. Ne vem, če bom mela otroke." Na ta 

način.«. 

Intervjuvanka ni odločena, ali bo imela otroka ali ne. Trenutno si ga ne želi, njena odločitev 

pa je odvisna tudi od bodočega partnerja  – pogoj za otroka je namreč partner, s katerim bi si 

ga želela. V zadnji partnerski zvezi je prvič pomislila, da bi lahko imela otroka. Tudi, če bi 

imela ustreznega partnerja, otroka ne bi načrtovala (»Pa veš kaj, js sm ful bl spontan človek. 

Tut če bi mela ustreznega partnerja, se ne bi po moje lih odločla: "Dej, gremo delat otroka". 

Po moje bi se bl zgodilo. Js sm ful tak človk, da nikol nism življenje na ta način planirala. Tut 

se mi zdi grozn ta stara tradicionalna: hiško, psa, službo, pol pa otroka. To se mi zdi grozn. 

Skor se mi zdi taka stvar ... da se pač zgodi, no.«). Njeno mišljenje je v nasprotju z mnenjem 

večine avtorjev (Defago, 2005, Scott, 2006), ki menijo, da je treba otroka skrbno načrtovati in 

pred tem skrbno premisliti, ali smo ga sploh sposobni imeti. 

 

 INTERVJU 6 20.6

Zadnji intervju sem izvedla v sredo, 27. avgusta 2014, ob 10. uri. Trajal je 25 minut in je 

potekal na intervjuvankinem delovnem mestu. Intervjuvanka je na vprašanja odgovarjala z 

izrazito osredotočenostjo na temo pogovora – otroke. 

o UTEMELJENA TEORIJA 

Intervjuvanka je stara 57 let in živi na podeželju. Ima srednješolsko izobrazbo, zaposlena pa 

je na pravosodnem področju. Trenutno ni v partnerski zvezi. Je pripadnica rimskokatoliške 

cerkve. Opiše se kot delavna in točna. Na prvo mesto postavlja družino (sorojence in 
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nečake), pomembna pa ji je tudi kariera. Ne mara pasivnosti, rada ima aktivne ljudi. Čas zase 

ji veliko pomeni, večinoma ga izkoristi za šport, ki je njena najljubša prostočasna dejavnost. 

Rada teče in kolesari, poleg tega pa tudi rada vrtnari in gre poleti na morje. Ima pet ali šest 

prijateljev, na katere se lahko obrne in jim zaupa. Zelo ima rada živali. Doma sicer nima 

nobene, imata pa veliko hišnih ljubljenčkov brata, ki živita v bližini. Sama bo imela psa, ko se 

bo upokojila, želi pa si imeti konja. Intervjuvanka skrbi za okolje – ločuje odpadke in okolja ne 

onesnažuje. Z veseljem sodeluje pri prostovoljnih aktivnostih. 

Odraščala je v veliki družini z mamo, očetom in petimi sorojenci. Med seboj so se vsi dobro 

razumeli. V družini so bile vloge strogo spolno razdeljene: oče je bil zaposlen in je bil  strog, 

mama pa je gospodinjila in je bila zelo materinska. Intervjuvanka izraža naklonjenost do 

tradicionalnih spolnih vlog (»Res prav tista tradicionalna družina – mama mama, oče pa oče, 

k je delal pa za zaslužek skrbel«; »Sicer oče – to se mi zdi prava vzgoja – oče je bil strog«; 

»Ne, po eni strani je fajn, če mož pomaga, men je to zlo všeč. Men je to v redu, ampak ne tko, 

da bi bil čist poženščen, da bi vsak dan kuhal pa posp... Tist ne, no. To ja, da pomaga, ampak 

da bi ga pa čist podredil tam v kuhnji, to se mi pa spet ne zdi, no ...«). Njeno mnenje izraža 

tipično mišljenje ženske, ki sprejema svojo neenakopravnost (oziroma svojo tradicionalno 

spolno vlogo) in s tem prispeva k njenem reproduciranju. Ker intervjuvanka pripada starejši 

generaciji, kjer je podrejenost ženske še vedno samoumevna, je to nekaj povsem 

pričakovanega. 

Intervjuvanka ima pozitiven odnos do materinstva (»Js spoštujem vsako žensko, k se odloč 

rodit«.). Pozna veliko ljudi, ki niso poročeni in nimajo otrok – med njimi je veliko njenih 

sodelavcev. Meni, da je imeti otroke nek logičen korak v življenju posameznika (»Po moje je 

to čist normalno. Se dva poročita pa mata otroka. Neki čist normalnga.«). 

Intervjuvanka že takoj na začetku, pa tudi tekom intervjuja, pogosto poudari, da ima zelo 

rada otroke, še posebej majhne (»Zlo rada [ima otroke]. Te ta mejčkene, od dojenčka pa tam, 

dokler ne začne v šolo hodt. Izjemno prisrčni.«). Poudari tudi, da je bila vedno v družbi otrok  

– najprej sorojencev, potem pa je imela veliko nečakov, ki jih je pogosto pazila (»Pismu, je 

blo fajn, k nas je blo tok ... Je pa tut fino, če nimaš otrok ...«, da mal tko vidš ... Ampak pol so 

bli pa nečaki en za drugim, skos jih je blo treba mal pazt ...).  
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Nikoli se ni odločila, da ne bo imela otrok, do tega je privedel splet okoliščin. Najbolj je na to 

vplivalo, da nikoli ni našla ustreznega partnerja (»Sploh ni, da bi bla odločitev ... Je bil bl splet 

okoliščin. Js, če bi recimo mela enga partnerja, k bi mi bil res grozn ušeč, pa da bi bla res 

zaljubljena, pol sigurn brez problema. Tko je blo pa zmeri mal na meji – pa tak je, pa te 

napake ma, pa un ... Pa kakšen je še rad pil, pa sem rekla: »Pismu, bo še kšn alkoholik al kej 

...«). Pravi, da bi v primeru, da bi imela primernega partnerja, zagotovo imela otroka. Otroka 

nikoli ne bi imela sama, ker se ji zdi, da mora imeti očeta (»Nikol pa nism bla nekak pristaš, 

da bi mela sama otroka. To mi pa ni. Ne da ne bi bla lih sposobna, sam zmeraj pol razmišljaš, 

kaj če bi se ti kej zgodl, kaj bo s tem otrokom se zgodl ... Pa tle vidm tko v postopkih, k sm že 

celo življenje kle na sodniji – največ teh delikventov in kriminalcev je ravn iz tega, k so shajal 

on pa mama recimo. Pa kšne tablete za živce pa te stvari. Tko da se mi zdi, da je fajn, če ma 

otrok očeta«), pa tudi zato, ker je bila preveč strahopetna in jo je bilo strah odziva okolice 

(»Js ... mislm, sama, brez moža ... js sm bla kle bl zajc. To si nism upala. Pol pa še mal tist na 

podeželju, pa rečeš: "Kva pa bojo ljudje rekl" ... Tist je mene mal motil zmeri«). Na tem mestu 

vidimo, da je intervjuvanka pripadnica starejše generacije, v kateri so bile matere 

samohranilke še zmeraj stigmatizirane – očitno bolj kot ženske brez otrok. 

Kljub temu da se ni sama odločila, da ne bo imela otrok, pa tega, da jih nima, ne obžaluje 

(»Tko k je moja pokojna babica rekla, k je mela tut tri. Je rekla: »Če jih mam, v redu, če jih pa 

ne bi  mela, se pa tut ne bi nč sekiral.« (smeh). Tko prbližn razmišljam.«.). Slišala je že veliko 

zgodb o zlorabah staršev s strani otrok (»Ne, žal mi ni. K pol pa tkole mal razmišljam, k tut 

velik primerov poznam, k so starši mogli it zarad otrok od hiše, al pa v dom, take stvari. In si 

mislm – bolš je, da si na stara leta sam, k pa da maš otroke, k se ti odpovejo. Tist se mi zdi 

velik bl boleče. [...] Ravno ena sodelavka je pripovedovala, da njena soseda ... Partnerja je 

dobila, ker je blo pa stanovanje premejhn, je rekla očetu, da ga pelje v bolnco, ga je pa v dom 

upokojencev, pa ga je tut tam pustila. Pol si pa zmeri rečem v takih primerih: »Ampak sm pa 

res vesela, da nimam svojih otrok«. Mislm, da bi kdaj kej tacga mogla doživljat. Razne take 

zgodbe, mi je kr hudo, k vidm, kaj je s starši. Tko da mislm, da mogoče je tko treba, al pa da 

je tko prov, kot je.«). V teh izjavah je pogled intervjuvanke nasproten mnenju večine ljudi, 

katerim so otroci še zmeraj pomembni v smislu preskrbljenosti na stara leta (Defago, 2005). 
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Ker ni imela otrok, je lahko več pomagala doma, ko sta bila starša stara in bolna. Ker zdaj 

nima otrok, ima več časa zase in se lahko bolj posveti službi. Poleg tega ni stalno v skrbeh za 

otroka, kar se ji zdi veliko breme. Negativnih strani tega, da nima otrok, ne vidi. Meni, da 

lahko skrb, ki bi jo drugače usmerila v otroka, usmeri tudi v druge stvari (»Tko da nekak že 

nadomestim. To ni problem. Če ne z otroki pa pol na delovnem mestu, al pa pr Karitasu ... 

Velik stvari je tko, k se lahko vseen izkažeš.«) 

Nikoli se ni počutila drugačno ali stigmatizirano, ker nima otrok (»Ne, js nikoli nism mela 

občutka, da bi me zato pa kdo drgač gledu.«). Pravi, da je k temu pripomoglo to, da je veliko 

v družbi otrok (»Ne, ne. Morem rečt, da ne, da nism. Itak sm celo življenje med otroci. Najprej 

nas je blo šest, pol so pa že moje sestre mele otroke, tko da v bistvu nikol ... Zdej že nečaki 

majo otroke, pa tut hodjo h men ... Celo življenje sm med otroci. (smeh)«; »A-a, ne. Ker me 

ljudje itak skos z enimi otroci videvajo. Enkrat v trgovini, enkrat ... Sm redkokdaj sama. 

(smeh). Ne, ne.«). Pravi, da bi bilo v nasprotnem primeru najverjetneje drugače (»Zdej, če ne 

bi js mela tolk teh nečakov, bi verjetn tut drgač razmišljala. Al pa to, da ne bi nikol nobenga 

otroka ... To bi verjetn blo čist drgač.«; »Ja. Kr je pa teh naših otrok tolk, pa dejansko nimam 

lih občutka, da bi mi kej mankal.«). 

Redko kdo jo vpraša, zakaj nima otrok, če pa jo, reče samo, da se je tako odločila (»Ja, js to 

nč ne razlagam. Sej tut me noben ne vpraša. Mene direkt nihče ne sprašuje. No, mogoče kšna 

mamca tam kje z vasi, ampak ... Pa rečem: »Sm se tko odločla«). Doma in v službi je niso 

nikoli spraševali o otrocih, kdaj jih je omenila le mama (»Mama je pa včasih tko kej rekla, 

ampak je rekla: »Sej če pa tacga dobiš, k ti ni všeč, ga pa raj kr pust«. (smeh)). Pravi, da ne 

razlaga, zakaj nima otrok, ker še sama točno ne ve, zakaj. Na to, da nima otrok, še nikoli ni 

doživela negativnega odziva.  Doživela pa je pozitiven odziv v smislu odobravanja njene 

odločitve (»Maš prov«, reče kšna ...«). 
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21 INTERPRETACIJA   

 SHEMA ODNOSOV MED GLAVNIMI POJMI 21.1
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 POSKUSNA TEORIJA 21.2

Tako intervjuvanke kot intervjuji se med seboj bistveno razlikujejo. Intervjuji se razlikujejo 

glede na dolžino – najkrajši je trajal 22 minut, najdaljši pa uro in pet minut. Nekatere 

intervjuvanke so bile med pogovorom zelo sproščene, pri drugih pa je ob nekaterih 

vprašanjih bilo čutiti rahlo neprijetnost. Kljub intimnosti nekaterih področij so vse 

intervjuvanke odgovorile na vsa moja vprašanja. Čeprav sem vsem v osnovi postavila ista 

vprašanja, smo se v pogovoru dotaknile različnih vidikov iste tematike in razpravljale o 

raznovrstnih dilemah.  

Intervjuvanke bi lahko ločili v dve starostni skupini. Tri so mlajše – imajo manj kot 35 let, zato 

zanje še obstaja možnost, da bodo nekoč imele otroka. Druga polovica intervjuvank pa je 

starejših – stare so več kot 45 let. Razen ene imajo vse visokošolsko izobrazbo, od tega tri na 

pedagoškem področju. Ena izmed intervjuvank je še študentka (ki študij končuje), ostale so 

zaposlene – vseh pet na vodstvenih položajih. Dve sta zaposleni na pedagoškem področju in 

delata z otroki, dve na področju raziskovanja, ena pa na pravosodnem področju. Štiri so 

odraščale na podeželju, dve pa prihajata iz bolj urbanega okolja. Prav tako sta dve 

intervjuvanki pripadnici rimskokatoliške cerkve, medtem ko ostale štiri ne pripadajo nobeni 

verski instituciji; dve sta v partnerski zvezi, ostale pa se opredeljujejo kot samske. Če 

osnovne podatke intervjuvank primerjamo s poročilom avtoric Livingston in Cohn (2010) in 

njunim vzorcem žensk brez otrok, opazimo veliko ujemanja. Avtorici (prav tam) navajata, da 

največja verjetnost, da ne bodo imele otrok, obstaja za ženske z najvišjo izobrazbo (tiste, ki 

imajo diplomo, magisterij ali doktorat) in da imajo ženske brez otrok v povprečju višjo 

izobrazbo kot tiste z otroki. Prav tako navajata, da največ žensk brez otrok ni bilo nikoli 

poročenih (prav tam), kar velja tudi za vse intervjuvanke.  Tudi v raziskavi avtorice Gillespie 

(2003, v Kačičnik, 2006) je bila večina udeleženk višje izobraženih. Sociologinja Kristin Park (v 

Scott, 2006) je v svoji študiji prišla do ugotovitev, da so ženske brez otrok bolj izobražene, 

bolj verjetno zaposlene v profesionalnih in vodstvenih poklicih, bolj verjetno živijo v 

urbanem okolju, so manj verne in manj konzervativne. Naš vzorec se ujema z njenimi 

ugotovitvami glede visoke izobrazbe intervjuvank, njihove vere in glede zaposlitve na 

vodstvenih položajih, ne pa glede kraja bivanja, saj so štiri od šestih odraščale na podeželju. 
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Pri vprašanjih o intervjuvankah so me zanimale njihove značilnosti oziroma lastnosti, za 

katere sem skušala ugotoviti, ali katere izmed njih izstopajo oziroma so značilne za vse 

intervjuvanke. Pri opisu intervjuvank sem torej iskala lastnosti, ki so v nasprotju ali so slabše 

združljive z otroki. Pri tem sem imela v mislih predvsem orientiranost nase – ne v smislu 

egoizma, ampak v osredotočenosti na lastno življenje in svoje lastne potrebe. Teh lastnosti je 

pri intervjuvankah zaslediti kar precej: vse so poudarile, da jim je zelo pomemben čas zase, 

polovica intervjuvank je kot zelo pomembno navedla službo, tretjina pa ljubezen do potovanj 

in raznovrstne interese. Kot prioriteto v svojem življenju je polovica intervjuvank navedla 

službo5, polovica pa sebe in svoje potrebe (zadovoljstvo s sabo, delo na sebi in neodvisnost), 

čeprav sta dve od njih omenili tudi svojo družino. Poleg tega je prva intervjuvanka kot svoje 

ključne lastnosti navedla strogost do sebe, visoke kriterije in perfekcionizem, druga je 

omenila, da ji veliko pomeni prostor zase in tišina, tretja bi rada v življenju doživela čim več, 

četrti je pomembno delo na sebi, peta je omenila, da je samosvoja in trmasta, da jo zanima 

feminizem ter da ji je pomembna neodvisnost, šesta pa pravi, da ne mara zamujanja. Vse to 

se mi zdijo lastnosti, ki bi ob upoštevanju drugih dejavnikov lahko vplivale na to, da 

intervjuvanke nimajo otrok. Biti brez otrok je v družbi še zmeraj tabu, zato predpostavljam, 

da morajo biti ženske, ki jih nimajo, precej netradicionalne in nekonzervativne – se pravi 

imajo dokaj liberalen pogled na svet in so posledično odprte do drugačnosti. Menim, da bi to 

lahko z gotovostjo trdili za polovico intervjuvank – za mlajše tri. Vse namreč po svojih 

lastnostih oziroma interesih izstopajo – dve se sami opredelita kot "posebni" (zanima ju 

vzhodnjaška filozofija, ne jesta mesa in veliko potujeta po svetu), tretja pa dela z najbolj 

stigmatiziranimi ljudmi – brezdomci. Za ostale tri intervjuvanke ne bi mogli z gotovostjo 

trditi, da so netradicionalne. Zanje lahko rečemo samo, da je bila njihova odločitev ostati 

brez otrok glede na čas, v katerem so živele, drugačna od družbeno sprejetih, morda celo 

zaželenih dejanj. 

Moja predpostavka je, da imajo osebe brez otrok zelo dober odnos s svojim partnerjem. 

Izpeljana je iz izsledkov raziskav, ki so ugotavljale splošno zadovoljstvo z življenjem in ki 

kažejo, da so pari brez otrok srečnejši kot pari z otroki (Senior, 2010, Walker, 2011) in iz 

                                                           
5
 Kljub temu pa nobena od intervjuvank ni omenila, da je razlog za to, da nima otrok, želja po 

uspešni karieri. Tudi avtorici McAllister in Clarke (1998, v Kačičnik, 2006) pri svojih 
intervjuvankah nista zasledili izstopajoče karierne ambicije. 
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predvidevanja, da si ženske v kvalitetni partnerski zvezi ne želijo otroka zaradi spornih 

razlogov, kot je pomanjkanje ljubezni, strah pred samoto (v starosti), težnja po izpolnitvi ali 

reševanje (ali izboljšanje) odnosa s partnerjem, ki jih v teoretičnem delu diplomske naloge 

navajam kot pogoste razloge za odločitev za otroka. Svojo partnersko zvezo doživlja kot 

trdno tudi večina žensk, vključenih v raziskavo avtoric McAllister in Clarke (1998, v Kačičnik, 

2006). Obe intervjuvanki moje raziskave, ki sta v partnerski zvezi, le-to opisujeta kot dobro. 

Navajata, da se s partnerjem dobro razumeta in veliko pogovarjata. Partner prve 

intervjuvanke si tudi sam ne želi otrok, druga intervjuvanka pa je s svojim partnerjem, ki si 

otroka želi, prišla do alternativne možnosti. Izmed intervjuvank, ki niso v partnerski zvezi, sta 

dve omenili stigmo zaradi odsotnosti partnerske zveze. 

Ker smo ljudje v osnovi odnosna bitja in za kvalitetno življenje potrebujemo bližino drugih 

ljudi (Tronto, 1995, v Humer, 2007), predpostavljam, da imajo ženske, ki nimajo otrok 

(oziroma družine), bolj intenzivne odnose z drugimi ljudmi. Tako jim prijateljska mreža služi 

kot protiutež drugim vpetostim. Ray (2001) piše, da je prijateljstvo v sodobni družbi 

osrednjega pomena in da prijatelji pogosto prevzemajo funkcije in naloge družine. L. Scott (v 

Hymas, 2010b) pravi, da si ljudje brez otok namesto "družine po krvi" ustvarijo "družino po 

navezanosti". Okrog sebe si naberejo ljudi, s katerimi se razumejo, skupaj preživljajo čas in si 

izkazujejo ljubezen (prav tam). Prednost takšnih povezav je, da niso vnaprej določene, 

ampak si jo izbereš sam – Ray (2001) govori o "družini, ki si jo izbereš". Predpostavljam torej, 

da je prijateljska mreža intervjuvank široka, da imajo s prijatelji zelo zaupne odnose ter da se 

z njimi intenzivno družijo. Vse intervjuvanke so navedle, da jim odnosi veliko pomenijo (pet 

je le-te navedlo kot prioriteto v svojem življenju) in da imajo tesne prijatelje, ki jim zaupajo, 

na katere se lahko zanesejo in s katerimi se pogosto družijo. Najbližji prijatelji tudi 

sprejemajo dejstvo, da intervjuvanke nimajo otrok  – z njihove strani glede tega nobena ni 

doživela negativnega odziva. Le ena intervjuvanka je navedla, da ima tesnih prijateljev veliko, 

medtem ko so ostale povedale, da imajo le-teh malo, več pa tistih, s katerimi imajo manj 

tesne odnose. Vse intervjuvanke imajo tudi prijatelje brez otrok, večini le-ti predstavljajo 

najtesnejše prijatelje. 

Veliko avtoric (Defago, 2005, Scott, 2006) navaja, da imajo ženske brez otrok več časa, zato 

imajo aktiven stil življenja, različne hobije, da imajo rade živali, skrbijo za okolje in (s svojo 
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aktivnostjo) podpirajo prostovoljno delo. Tudi L. Scott (v Hymas, 2010b), navaja, da lahko, če 

nimaš otrok, svoj čas in energijo usmeriš v dobrodelnost. Vse našteto drži tudi za 

intervjuvanke. Vsem veliko pomeni čas zase, ki ga izkoriščajo za različne aktivnosti. Štiri se v 

prostem času veliko ukvarjajo s športom, tri kot svoj hobi omenijo potovanja, branje in 

vrtnarjenje, dve pa omenita svoje živali ter vzhodnjaško filozofijo. Večina intervjuvank pove, 

da jih zanima veliko različnih stvari in da se zavedajo, da vsega tega ne bi mogle početi, če bi 

imele otroka. Z izjemo ene intervjuvanke imajo vse rade živali, polovica jih ima tudi hišne 

ljubljenčke. Vse se zavedajo pomena skrbi za okolje ter cenijo prostovoljno delo ter so na 

tem področju tudi same (že bile) aktivne. 

L. Scott (v Hymas, 2010b) v intervjuju navaja študije, ki so pokazale, da so ženske, ki so 

prostovoljno brez otrok, zelo dobro situirane, imajo visoko kvaliteto življenja in zadovoljujejo 

celoten spekter potreb po Maslow-u. To lahko trdimo tudi za vse intervjuvanke – tudi za 

tiste, ki so brez otrok zaradi spleta okoliščin. Vse namreč po moji oceni živijo polno in pestro 

življenje, pa tudi same poudarjajo, da so z njim zadovoljne. 

Intervjuvanke prihajajo iz zelo različnih družin – štiri prihajajo iz družine z mamo in očetom, 

dve pa sta zaradi ločitve staršev živeli samo z mamo. Pet jih je živelo s sorojenci v različno 

velikih družinah (od dva do šest otrok), ena pa je edinka. Dve sta odraščali v razširjeni družini 

s starimi starši. Pri vseh intervjuvankah, ki so živele z mamo in očetom, so bile v družini 

prisotne tradicionalne spolne vloge, v dveh primerih je mama ostala doma in gospodinjila. V 

značilnostih matičnih družin intervjuvank torej ne moremo najti nobene skupne lastnosti, 

razen tega, da so bili odnosi med družinskimi člani (razen med starši, ki so bili ločeni) dobri. 

Povezava med velikostjo družine in željo po otrocih ni dokazana. N. Defago (2005) navaja, da 

je veliko ljudi, ki nimajo otrok, edincev, mnogi pa prihajajo tudi iz velikih družin. 

Predpostavila sem, da imajo ženske brez otrok negativen odnos do materinstva ali otrok. To 

se v primeru intervjuvank ni potrdilo, saj ima polovica intervjuvank zelo rade otroke, polovica 

pa pravi, da nima nič proti njim. Dve navajata, da ne marata vseh otrok in otroke primerjata z 

odraslimi ljudmi – z nekaterimi se ujameš, z nekaterimi pa ne. Vse intervjuvanke imajo tudi 

pozitiven odnos do materinstva. Ta predpostavka temelji na predsodku, da ženske brez otrok 

ne marajo otrok. Da to ne drži, dokazujejo tudi številne raziskave, ki potrjujejo ravno 
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nasprotno (Defago, 2005, Scott, 2006). Avtorica Defago (2005) navedeni predsodek ovrže 

prav s številnimi primeri žensk brez otrok, ki so zaposlene v pedagoških krogih, v raznih 

poklicih pomoči ter tiste, ki so zelo aktivne na področju prostovoljnega dela (z mladimi)  – 

sem sodijo tudi vse intervjuvanke. 

Tako kot intervjuvanke, so tudi razlogi, zakaj nimajo otrok, različni. Starejša polovica 

intervjuvank otrok nima zaradi spleta okoliščin. Nobena od njih se ni odločila, da ne bo imela 

otrok, niti ni o tem razmišljala, ampak kot ključni razlog navaja odsotnost resne zveze 

oziroma ustreznega partnerja. Vse povedo, da bi v primeru, da bi imele ustreznega partnerja, 

verjetno imele otroka. Dve sta si ga vseeno želeli, a nista bili tako pogumni, da bi ga imeli 

sami, pri tretji pa želja po otroku ni bila tako velika, da bi se odločila za samohranilstvo. Pri 

starejši generaciji intervjuvank je opazno, da je bilo v času njihove mladosti velika stigma že 

samohranilstvo in da takrat otroci niso bili pojmovani kot izbira, ampak kot nujnost. Mlajše 

tri udeleženke si otrok ne želijo – kot ključni razlog vse tri navajajo razloge, ki so jih navajale 

tudi ženske brez otrok v raziskavi avtorice Scott (2006): odsotnost želje po otroku, 

zadovoljstvo s svojim življenjem ter visoko cenjene vrednote svobode in neodvisnosti. Dve 

intervjuvanki navedeta vseh šest ključnih faktorjev, ki jih L. Scott (prav tam) navaja v svoji 

raziskavi – poleg prej omenjenih še odpor do življenja s tovrstnimi odgovornostmi, željo po 

življenjskih izkušnjah/dosežkih, katere je težko doseči, če imaš otroke, ter željo po 

osredotočenosti na svoje lastne interese, potrebe in cilje. Poleg tega dve intervjuvanki 

izpostavita tudi okoljevarstveni razlog, ki se je tudi redno pojavljal v zgoraj omenjeni raziskavi 

(prav tam). V raziskavi avtorice Gillespie (2003, v Kačičnik, 2006) so udeleženke kot razloge 

za to, da ne želijo otrok, najpogosteje navajale potrebo po svobodi in poudarjale, da je 

materinstvo zanje preveliko žrtvovanje. 

Samo ena od intervjuvank si včasih želi, da bi imela otroke, ostale tega, da jih nimajo, ne 

obžalujejo in mislijo, da tudi nikoli ne bodo.  Dve intervjuvanki kot možen razlog, zakaj v 

svojem življenju ne pogrešata otrok, omenjata veliko število drugih otrok v svojem življenju. 

Tudi avtorica Scott (2006) v svoji raziskavi ugotavlja, da ženske brez otrok več časa posvečajo 

drugim otrokom v svojem življenju (otrokom svojih sorodnikov, prijateljev ipd.) in pravi, da je 

veliko intervjuvank v njeni raziskavi poudarilo, da to, da nimajo otrok, še ne pomeni, da v 

njihovem življenju ni otrok – pogosto jih je še več. Avtorica Defago (2005) pravi, da lahko 
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ljudje brez otrok potrebo po skrbi zadovoljijo s skrbjo za svojega partnerja, prijatelje, 

sorodnike ali druge otroke, veliko pa jih je močno navezanih tudi na živali oz. hišne 

ljubljenčke. Tako niso prikrajšani za dajanje in prejemanje ljubezni in naklonjenosti – njihove 

potrebe po ljubezni in pripadanju so samo zadovoljene na drugačen način. Pet intervjuvank 

je mnenja, da potrebo po (materinski) skrbi lahko zadovoljiš tudi na veliko drugih načinov. 

Polovica potrebo po skrbi zadovoljuje s skrbjo za druge otroke, dve intervjuvanki sta mnenja, 

da lahko potrebo po skrbi zadovoljiš s skrbjo za živali. Ena izmed intervjuvank pravi, da je 

materinska skrb edinstvena in da je ne moreš kompenzirati z nečim drugim.  

Vse intervjuvanke čutijo in se zavedajo vpliva družbenega pritiska na odločitev za 

materinstvo, o katerem pišejo številne avtorice (Defago, 2005, Kitzinger, 1994, Salecl, 2011, 

Scott, 2006, Zaviršek, 1994). Menijo, da ima veliko ljudi otroka zato, ker je to logičen korak v 

življenju posameznika (ker je to (družbeno) normalno/navada/tradicija/del pričakovanja, ko 

se ustališ). Nekatere izpostavijo tudi druge razloge za odločitev za otroka, ki se jim ne zdijo 

primerni. Kar polovica jih izpostavi oskrbo v starosti, kar pa se jim zdi napačen razlog za 

odločitev za otroka. Zanimivo je, da dve intervjuvanki izpostavljata dejstvo, da ni nujno, da 

od otrok dobimo podporo in da so ti lahko v starosti tudi breme. Ena izmed intervjuvank pa 

pravi, da je slaba stran tega, da nimaš otrok, prav pomanjkanje podpore. Ostale 

intervjuvanke pravijo, da jih ni strah osamljenosti in odsotnosti oskrbe na stara leta, saj se 

jim ta ne zdi odvisna od tega, ali imaš otroke. Tudi avtorica Defago (2005) navaja, da se ljudje 

brez otrok v starosti pogosto oprejo na svojo prijateljsko mrežo (ki so jo negovali celo 

življenje) ali na institucije (za katere so prihranili dovolj denarja) in da niso obremenjeni z 

lažnimi upi o tem, da bodo zanje skrbeli otroci, ki jih morda niti ne bo v bližini. Kot napačne 

razloge za otroka intervjuvanke navedejo tudi željo po izpolnitvi, željo po potomcih in 

širjenju svojih genov ter poskus reševanja partnerske zveze, ki jih prav tako navajam v 

teoretičnem delu diplomske naloge. 

Vse intervjuvanke se strinjajo, da se življenje brez otrok razlikuje od življenja z njimi. Vse kot 

glavno razliko izpostavijo več časa, ki ga lahko namenijo različnim stvarem. Večina poudari 

tudi več svobode, nevezanost ter manj skrbi in odgovornosti. Odgovornost starševstva so 

poudarile tudi ženske brez otrok v raziskavi avtoric McAllister in Clarke (1998, v Kačičnik, 

2006). Posameznice v moji raziskavi so mnenja, da je življenje brez otrok manj stresno, bolj 
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lagodno in (finančno) manj obremenjujoče. Nekatere navajajo tudi večjo neodvisnost in bolj 

odprte možnosti. Dve intervjuvanki ne vidita negativnih lastnosti življenja brez otrok, ena kot 

negativno izpostavi stigmo, po ena možnost težav s partnerjem, izgubo stikov z ljudmi z 

otroki ter izključitev iz kroga rojstev, ena pa omeni odsotnost podpore in pomanjkanje 

izkušenj z vzgojo otrok (kar je vezano na njeno službo).  

Odnos družbe do žensk, ki se ne odločijo za materinstvo, je še vedno odklonilen, kar so na 

svoji koži občutile tudi intervjuvanke. Štiri poročajo o stigmi zaradi tega, ker nimajo otrok – 

govorijo o občutkih nelagodja in drugačnosti in o tem, da jih ljudje zaradi tega drugače 

gledajo ter obrekujejo. Dve omenita tudi stigmo zaradi odsotnosti partnerja, ena pa 

izpostavi, da se je zaradi tega, ker si ne želi otrok, včasih spraševala, če je z njo kaj narobe. 

Dve pravita, da se zaradi tega, ker nimata otrok, ne počutita drugačni ali stigmatizirani. 

Večini je v pogovoru o tem neprijetno – samo ena izmed intervjuvank je navedla, da vedno 

pove, da si ne želi otrok, medtem ko se ostale pogovoru o otrocih raje izognejo (ali pa o tem 

govorijo samo z najbližjimi osebami). L. Stermecki (2005) navaja, da je »problematiziranje 

materinstva kršitev tabuja, izdaja materinstva, ženskosti in zanikanje lastne identitete« in da 

si posledično »v družbi, kjer je mit o dobri materi neločljivo povezan z zapovedanim užitkom 

biti, ženske prizadevajo potlačiti družbeno nesprejemljiva čustva, ali jih vsaj skušajo prikriti« 

(str. 108). Vse intervjuvanke negativne odzive okolice ignorirajo, saj ne vidijo smisla v 

prerekanju. 

Na dejstvo, da nimajo otrok, so intervjuvanke od različnih ljudi doživele različne odzive. 

Presenetilo me je, da jih ljudje nikoli oziroma zelo redko sprašujejo, zakaj nimajo otrok. To jih 

večinoma sprašujejo le tisti, ki jih obsojajo, tako da je vprašanje mišljeno kot obtožba 

oziroma "napad" nanje. Zdi se, da zato, ker je nematerinstvo še zmeraj tabu tema in se o 

njem ne govori. Vse intervjuvanke so na to, da nimajo otrok, doživele odziv začudenja, večina 

(štiri) pa jih je doživela tudi druge negativne odzive. Nikakršnih negativnih odzivov nista 

doživeli samo dve intervjuvanki – tisti dve, ki nimata otrok zaradi spleta okoliščin. Ena od 

njiju izpostavi celo pozitiven odziv (v smislu odobravanja odločitve). Mislim, da je razlog za 

odsotnost negativnih odzivov predvidevanje, da otrok nista mogli imeti zaradi odsotnosti 

partnerja in da ju zato ljudje bolj pomilujejo kot obtožujejo, o čemer piše tudi avtorica 

Kitzinger (1994). Polovica intervjuvank je bila negativnih odzivov deležna s strani družine, 
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večinoma so to bili razni očitki in opazke. Pet intervjuvank je dejalo, da je imela največjo 

težavo s tem mama – samo ena pravi, da mama popolnoma sprejema njeno odločitev. 

Avtorica Kitzinger (1994) navaja, da se mnoge ženske počutijo osebno prikrajšane in celo 

ponižane, če se njihovi otroci ne poročijo ali nimajo otrok. Te ženske še zmeraj verjamejo v 

tradicionalne vrednote družbe, v kateri moč in položaj ženske temeljita na materinstvu, zato 

imajo občutek, da niso dobile povračila za svoje delo in skrb (prav tam). Vse intervjuvanke so 

povedale, da bližnji prijatelji dejstvo, da nimajo otrok, sprejemajo. Mlajša polovica 

intervjuvank – ki so brez otrok po lastni odločitvi  – se s prijatelji o tem pogovarja, druga 

polovica pa pravi, da jih prijatelji o tem ne sprašujejo. Samo ena intervjuvanka je izpostavila 

negativen odziv s strani (manj tesnih) prijateljev, ki imajo otroke. Največ negativnih odzivov 

so intervjuvanke doživele s strani znancev in naključnih sogovornikov – ti so bili v obliki 

raznih očitkov, namigovanj, opazk in šal. Avtorica Defago (2005) piše, da se osebe brez otrok 

srečujejo s številnimi predsodki in stereotipi, zato še vedno težko priznajo, da si otrok 

preprosto ne želijo. To velja tudi za nekatere intervjuvanke v moji raziskavi. Predsodkov o 

sebičnosti in egoizmu, ki so jih ženske brez otrok pogosto deležne (Scott, 2006), sta bili 

deležni tudi dve intervjuvanki. Ena poroča tudi o sodbi, da zaradi svoje odločitve ni prava 

ženska, ena pa o očitku, da je njeno življenje preveč lepo (v smislu "tebi je lahko, saj nimaš 

otrok"). Enemu izmed tipičnih predsodkov podleže tudi ena izmed intervjuvank, ki omeni, da 

so nekatere starejše ženske brez otrok preveč osredotočene nase. Avtorica Defago (2005) 

piše, da so predsodki pogosto posledica zavisti – ljudje osebam brez otrok zavidajo bodisi 

njihovo svobodo bodisi odločitev oziroma možnost izbire, ki je sami niso imeli, so se odločili 

napak, ali pa se možnosti odločitve sploh niso zavedali. To izpostavi tudi ena izmed 

intervjuvank. N. Defago (prav tam) tudi navaja, da ljudje brez otrok pogosto ne cenijo ljudi, ki 

otrok nimajo, in ne spoštujejo njihove odločitve, kar prav tako potrjujejo izkušnje 

intervjuvank. Ljudje z otroki brez zadržkov sprašujejo ljudi brez otrok, zakaj jih nimajo (prav 

tam), česar pa intervjuvanke niso izkusile – poročajo namreč, da jih ljudje o vzrokih ne 

sprašujejo pogosto. Kljub temu da so pritiski k materinstvu pri intervjuvankah že sedaj veliki, 

mlajša polovica intervjuvank meni, da povečan pritisk lahko še pričakujejo, saj še niso niso 

dosegle starostne meje za rojstvo otroka. 
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Edino raziskavo o ženskah brez otrok v Sloveniji je v svoji diplomski nalogi izvedla S. Kačičnik 

(2006). Čeprav so njen vzorec sestavljale starejše ženske, ki so brez otrok po lastni izbiri, 

lahko z njeno raziskavo lahko povlečemo veliko vzporednic. Vse njene intervjuvanke so (bile) 

v partnerski zvezi, ki so jo opisale kot trdno in podpirajočo, ter ne pripadajo nobeni verski 

instituciji. Tako kot intervjuvanke v moji raziskavi sebe postavljajo na prvo mesto, so 

zadovoljne s svojim življenjem in svoje odločitve ne obžalujejo. Materinstvo doživljajo kot 

veliko odgovornost ter žrtvovanje samega sebe. Izpostavile so tudi pomembnost odnosov z 

bližnjimi in ljubezen do živali. Prav tako po ena v obeh raziskavah izpostavi strah pred 

porodom ter okoljevarstveni vidik odločitve za življenje brez otrok. 

Zaključimo lahko, da na odločitev o otroku vpliva splet različnih dejavnikov, katerih ni 

mogoče točno določiti. Možen je vpliv osebnostnih lastnosti ženske, njene družine, 

prijateljev, znancev, pa tudi širšega družbenega konteksta. Vsaka ženska ima za svojo 

odločitev specifične razloge, ki so posledica njene individualne izkušnje, zato jih ne moremo 

posploševati. 
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IV. ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem raziskovala pojmovanje ženskosti in materinstva skozi zgodovino.  Ob 

prebiranju literature sem ugotovila, da je v preteklosti veljala domestifikacija žensk za 

povsem naravno. V dobi industiralizacije so bile ženske odvisne od moških, izključene iz trga 

dela ter prisiljene v gospodinjenje in skrb za otroke. Veljalo je, da se ženska lahko izpolni 

samo v zakonu, materinstvu in gospodinjstvu. Materinstvo je bilo glorificirano,  partiarhalno 

ideologijo in partistične vrednote pa so reproducirale tudi ženske same, saj so sprejemale 

pripisana "ženska" obnašanja ter verjele v svoje "naravno poslanstvo" matere-gospodinje-

negovalke (Zaviršek, 1994).  

Neenakosti med spoloma so se kljub dolgemu in trdemu boju ohranile do danes – še vedno 

večino gospodinjskega dela in večino dela, povezanega z nego in vzgojo otrok, opravljajo 

ženske. Vseeno se je položaj žensk v zadnjih letih bistveno spremenil. Danes imajo ženske 

različne vloge – ni več nujno, da ženska kuha in sama opravlja gospodinjska opravila, ni več 

vezana na dom in podrejena možu, tudi za otroke ne skrbi več samo ona. Ženske imajo po 

zakonu enake pravice kot moški, partnerja postajata vse bolj enakovredna, delita si 

gospodinjska dela in skrb za otroke. Ženske imajo vedno manj otrok, imajo jih pozneje in 

krajše obdobje v svojem življenju, osnovna družinska celica starši-otrok se umika od širše 

družine. Zmeraj več se govori tudi o različnih oblikah družin in življenjskih stilih, o 

"problematičnih" in "razpadlih" družinah, pa tudi o tem, kako so nekateri (ženske in moški) 

"slabi starši". A še vedno se ne omenja nestaršev – še posebej ne prostovoljnih.  

Avtorica Švab (2001, str. 103) navaja, da »materinstvo danes ni več ekskluzivna ženska 

identiteta in prioriteta med odločitvami v ženskem življenjskem poteku«. Je odločitev, 

možnost izbire kot za vsako drugo stvar, ki si jo želiš ali pa ne želiš. Giddens (v Leskošek, 

2002) pravi, da je modernizacija ponudila ženskam nove načine, kako se počutiti ženstveno, 

in to izključuje materinstvo. Pravi še, da lahko ženska danes svojo spolno identiteto drugače 

izpopolni, stran od idealiziranega materinstva. Vprašanje počasi prehaja iz »Koliko otrok boš 

imela?« v »Kdaj boš imela otroke?« ter končno v »Ali boš imela otroke?«. Čeprav danes 

materinstvo večinoma že pojmujemo kot izbiro, ne več kot nujo, stigma žensk, ki nimajo 

otrok, ostaja. Ženske, ki ne izberejo materinstva, so nekoč veljale za "organsko nenormalno 
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razvite" (Leskošek, 2002). Danes so še vedno nerazumljene, le da veljajo za egoistične in 

sebične. Tiste, ki se odločijo za življenje brez otrok, v večini primerov dajejo prednost sebi in 

svojim potrebam, kar je za današnjo družbo nesprejemljivo sebično. Ženska naj bi se namreč 

(v dobro otroku) znala odrekati svojim željam in potrebam, da bi s tem ustregla drugim.  

Na prvo raziskovalno vprašanje, zakaj ima večina žensk otroke, sem poskušala odgovoriti s 

pomočjo literature in tako, da sem o tem povprašala intervjuvanke. Poleg pristne želje po 

otroku sem kot najbolj pogosto navajane razloge za odločitev za otroka v literaturi našla 

naslednje: pritisk družbe, oskrba v starosti, izogib občutku osamljenosti, izpolnitev, 

vzdrževanje blaginje ter reševanje oziroma izboljšanje odnosa s partnerjem. Najbolj pogost 

razlog naj bi bil prav pritisk družbe (Defago, 2005, Scott, 2006). Avtorica Zaviršek (1994, str. 

26) pravi, da so »družbena pričakovanja usmerjena v spodbujanje rojstev«. Pritiska k 

starševstvu se ženske pogosto sploh ne zavedajo, ker deluje tako prikrito, da željo po otroku 

zaznajo kot njihovo lastno željo, čeprav jo je sprožil vpliv okolja. Bourdieu (2010a) v zvezi s 

tem govori o simbolnem nasilju oziroma o vsiljevanju razumevanja nekih družbenih pojavov 

kot samoumevnih. Avtorica Salecl (2011) piše, da je mnogo naših odločitev nezavednih in 

iracionalnih – in prav taka je lahko tudi odločitev o otroku. Večina ljudi pred starševstvom ne 

premišljuje o tem, da bi imela otroke. Imajo jih, ker jih lahko imajo in ker se jim zdi to logičen 

korak v določenem obdobju njihovega življenja. Ne vprašajo se, ali si tega želijo in ali so 

sposobni biti starši, zato se jim ni treba odločiti in posledično tudi ne sprejeti odgovornosti za 

odločitev (Defago, 2005). Tudi vse intervjuvanke čutijo in se zavedajo vpliva družbenega 

pritiska na odločitev za materinstvo in menijo, da ima veliko ljudi otroka zato, ker je to 

logičen korak v življenjskem poteku posameznika (ker je to (družbeno) 

normalno/navada/tradicija/del pričakovanja, ko se ustališ). Nekatere izpostavijo tudi druge 

razloge za odločitev za otroka, ki pa se jim zdijo sporni. Kar polovica jih izpostavi oskrbo v 

starosti, navedejo pa tudi željo po izpolnitvi, željo po potomcih in širjenju svojih genov ter 

poskus reševanja partnerske zveze. 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, ali ženske brez otrok družijo kakšne 

skupne lastnosti/značilnosti. Pri tem sem poskušala najti značilnosti oziroma lastnosti, ki pri 

intervjuvankah izstopajo oziroma so v nasprotju ali so slabše združljive z otroki. Ugotovila 

sem, da so ženske brez otrok zelo verjetno visoko izobražene, nikoli poročene, bolj verjetno 
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zaposlene v profesionalnih in vodstvenih poklicih, so manj verne in manj konzervativne. To 

so potrdili tako rezultati tujih raziskav (Kristin Park, v Scott, 2006, Livingston in Cohn, 2010), 

kot tudi ugotovitve moje raziskave. Te so potrdile tudi, da so ženske brez otrok bolj 

orientirane nase – ne v smislu egoizma, ampak v osredotočenosti na svoje življenje in svoje 

lastne potrebe. Kot prioriteto v svojem življenju je polovica intervjuvank v moji raziskavi 

navedla službo, polovica pa sebe in svoje potrebe (čas zase, zadovoljstvo s sabo, delo na sebi, 

neodvisnost, potovanja in različne interese). Izpostavile so tudi veliko drugih lastnosti, ki so 

slabše združljive z otroki (visoki kriteriji, perfekcionizem, velik pomen prostora zase in tišine, 

potreba po doživetjih ipd.).  

To, da imajo ženske brez otrok večinoma dober odnos s svojim partnerjem, potrjujejo tuje 

raziskave (Senior, 2010, Walker, 2011), pa tudi izkušnje obeh intervjuvank, ki sta v partnerski 

zvezi. Ženske, ki nimajo otrok (oziroma družine), imajo bolj intenzivne odnose z drugimi 

ljudmi (Scott, v Hymas, 2010b). Njihova prijateljska mreža je močna, s prijatelji imajo zelo 

zaupne odnose ter se z njimi intenzivno družijo, kar se je potrdilo tudi v moji raziskavi. Veliko 

avtoric (Defago, 2005, Scott, 2006) navaja, da imajo ženske brez otrok več časa, zato imajo 

aktiven stil življenja, različne hobije, da imajo rade živali, skrbijo za okolje in (s svojo 

aktivnostjo) podpirajo prostovoljno delo. Vse našteto drži tudi za intervjuvanke. Tako 

literatura (Defago, 2005) kot izsledki moje raziskave kažejo, da povezava med lastnostmi 

matične družine in želje po otrocih ni dokazana. S pomočjo literature (Defago, 2005, Scott, 

2006) in intervjujev v moji raziskavi sem ovrgla mit, da ženske brez otrok ne marajo otrok, saj 

ženske brez otrok nimajo negativnega odnosa do materinstva ali otrok. Avtorica Defago 

(2005) navedeni predsodek ovrže prav s številnimi primeri žensk brez otrok, ki so zaposlene v 

pedagoških krogih, v raznih poklicih pomoči ter tiste, ki so zelo aktivne na področju 

prostovoljnega dela (z mladimi)  – sem sodijo tudi vse intervjuvanke.  

Študije so pokazale, da so ženske, ki so prostovoljno brez otrok, zelo dobro situirane, imajo 

visoko kvaliteto življenja in zadovoljujejo celoten spekter potreb po Maslowu (Scott, v 

Hymas, 2010b). To lahko trdimo tudi za vse intervjuvanke – tudi za tiste, ki so brez otrok 

zaradi spleta okoliščin. Vse namreč po moji oceni živijo polno in pestro življenje, pa tudi 

same poudarjajo, da so z njim zadovoljne. 
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju so me zanimali razlogi žensk za odločitev, da ne bodo 

imele otrok. Ti so seveda pri različnih ženskah različni. Polovica intervjuvank v moji raziskavi 

nima otrok zaradi spleta okoliščin (oziroma zaradi odsotnosti ustreznega partnerja), polovica 

pa se je za življenje brez otrok odločila. Te kot razlog za svojo odločitev navajajo številne 

razloge, med drugim tudi vseh šest najbolj pogosto navajanih v raziskavi avtorice Scott 

(2006): odsotnost želje po otroku, zadovoljstvo s svojim življenjem, visoko cenjene vrednote 

svobode in neodvisnosti, odpor do življenja s tovrstnimi odgovornostmi, želja po življenjskih 

izkušnjah/dosežkih, katere je težko doseči, če imaš otroke ter želja po osredotočenosti na 

svoje lastne interese, potrebe in cilje. Poleg tega dve intervjuvanki izpostavita tudi 

okoljevarstveni razlog, ki se je tudi redno pojavljal v zgoraj omenjeni raziskavi (prav tam).  

S četrtim vprašanjem sem ugotavljala, v čem se življenje žensk brez otrok razlikuje od 

življenja žensk z otroki. Tako intervjuvanke kot tudi ženske v drugih raziskavah kot prednosti 

življenje brez otrok izpostavljajo več časa, ki ga lahko namenijo različnim stvarem, več 

svobode, nevezanost ter manj skrbi in odgovornosti. Poleg tega je življenje brez otrok manj 

stresno, bolj lagodno in (finančno) manj obremenjujoče. Nekatere navajajo tudi večjo 

neodvisnost in bolj odprte možnosti.  

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšen je odnos družbe do žensk, ki se 

ne odločijo za materinstvo. Raziskave ugotavljajo, da je odnos do žensk brez otrok še vedno 

odklonilen, kar so na svoji koži občutile tudi intervjuvanke, ki poročajo o stigmatizaciji. 

Govorijo o občutkih nelagodja in drugačnosti ter o tem, da jih ljudje zaradi tega drugače 

gledajo ter obrekujejo. Večini je v pogovoru o tem neprijetno in se diskusiji o otrocih raje 

izognejo. Na dejstvo, da nimajo otrok, so intervjuvanke doživele različne odzive od različnih 

ljudi. V literaturi (Defago, 2005, Scott, 2006) sem zasledila, da ženske brez otrok ljudje 

pogosto zaslišujejo o razlogih za njihovo odločitev, kar pa ni skladno z izkušnjami 

intervjuvank v moji raziskavi, ki pravijo, da jih ljudje o tem sprašujejo zelo redko. Vse 

intervjuvanke so na to, da nimajo otrok, doživele odziv začudenja, večina (štiri) pa jih je 

doživela tudi druge negativne odzive. Polovica intervjuvank je bila negativnih odzivov 

deležna s strani družine, nobena pa s strani bližnjih prijateljev. Največ negativnih odzivov so 

intervjuvanke doživele s strani znancev in naključnih sogovornikov – ti so bili v obliki raznih 

očitkov, namigovanj, opazk in šal. Avtorica Defago (2005) piše, da se osebe brez otrok 
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srečujejo z raznoraznimi predsodki in stereotipi, zato še vedno težko priznajo, da nimajo 

otrok. To velja tudi za nekatere intervjuvanke. Predsodka o sebičnosti in egoizmu, ki so ga 

ženske brez otrok pogosto deležne (Scott, 2006) sta bili deležni tudi dve intervjuvanki. Ena 

poroča tudi o sodbi, da zaradi svoje odločitve ni prava ženska, ena pa o očitku, da je njeno 

življenje preveč lepo (v smislu "tebi je lahko, saj nimaš otrok"). Tudi to sta glede na tuje 

raziskave (Defago, 2005) pogosta očitka. 

Zaključim lahko, da življenje brez otrok ni enoznačno. Menim, da je odločitev o otroku 

odločitev, katero je potrebno zelo skrbno premisliti. Če si otroka želimo, moramo pretehtati 

vse spremembe in bremena/tveganja, ki jih bo otrok prinesel v naše življenje, če pa si ga ne 

želimo, moramo pričakovati, da bo naše življenje drugačno od življenja večine ljudi. Če si 

otrok ne želiš, se mi zdi zelo odgovorno – glede na stanje v družbi pa tudi zelo pogumno – da 

se odločiš ostati brez njih.  

Poleg zanimanja za tematiko me je k pisanju o ženskah brez otrok spodbudilo prav to, da je 

tema v naši družbi še zmeraj tabu. Z zanimanjem sem opazovala reakcije ljudi, ko sem jim 

povedala temo svoje diplomske naloge. Čeprav je bilo pisanje zaradi pomanjkanja literature 

in težav s pridobivanjem intervjuvank precej naporno, mi ni žal, da sem se odločila zanjo, saj 

sem se med pisanjem marsikaj naučila. O težavah s pridobivanjem kandidatk za intervju 

poročata tudi avtorici McAllister in Clarke (1998, v Kačičnik, 2006) – veliko žensk je namreč 

sodelovanje pri njuni raziskavi zavrnilo, nekatere tudi z obrazložitvijo, da je to zanje 

preobčutljiva tema. Menim, da lahko k detabuiziranju nematerinstva v največji meri 

pripomorejo ženske brez otrok same, s tem, da se nehajo skrivati in postanejo vidne. Poleg 

tega pa pomembno vlogo lahko odigramo tudi svetovalne delavke in delavci, ki lahko tem 

ženskam ponudimo razumevanje in podporo ter z ozaveščanjem prispevamo k zmanjševanju 

predsodkov. 

Kot vsaka diplomska naloga ima tudi moja nekatere pomanjkljivosti. Prva pomanjkljivost je 

nepopolna teoretična podlaga. Za razumevanje pojava žensk brez otrok, njihovega položaja 

in odnosa do njih bi bilo potrebno namreč preučiti celotno zgodovino ženske neenakosti, ki 

sem se je sama samo na kratko dotaknila. Težavo mi je predstavljalo tudi pomanjkanje 

literature in raziskav na temo žensk brez otrok – še posebej slovenske. Na temo materinstva 

in otrok je napisano enormno število del, medtem ko je tematika nestarševstva še zmeraj 
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spregledana. Čeprav sem se pri intervjujih poskušala temu izogniti, sem med analizo 

ugotovila, da so bila nekatera vprašanja rahlo sugestivna. Namen empiričnega dela je bil 

preučiti posamezne ženske brez otrok in dobiti vpogled v njihovo izkušnjo o odnosu družbe, 

kar mi je zagotovo uspelo. Vseeno bi bilo zanimivo raziskavo razširiti na še večje število žensk 

brez otrok. S tem bi bilo mogoče dobljene rezultate primerjati z rezultati drugih raziskav, saj 

v Sloveniji na tem področju ni bila izvedena še nobena raziskava. Zanimivo bi bilo vključiti 

tudi ženske, ki nimajo otrok zaradi različnih razlogov (na primer lezbijke, ženske, ki otrok ne 

morejo imeti zaradi neplodnosti, redovnice ipd.). V raziskavo bi bilo zelo zanimivo vključiti 

tudi njihove partnerje oziroma moške brez otrok nasploh in preučiti njihov položaj in odnos 

družbe do njih, ali pa celo ženske z (veliko) otroki in njihov pogled. Vsekakor bi bilo zanimivo 

raziskavo ponoviti čez nekaj let (mogoče celo na istih intervjuvankah, še  posebej na tistih 

mlajših), da bi videli, ali se je odnos družbe do žensk brez otrok kaj spremenil. Kljub 

naštetemu ocenjujem, da sem v diplomskem delu uspela odgovoriti na vprašanja, ki sem si 

jih zastavila na začetku, in tako dobila večji vpogled v izbrano tematiko. Poleg tega sem skozi 

raziskovanje iz prve roke spoznala, kako so ženske brez otrok v naši družbi stigmatizirane.  
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VI. PRILOGE 
 

o tabele kod intervjujev od 2-6 

o intervjuji s kodami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

o TABELA KOD: INTERVJU 2 
 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

  OSEBNI PODATKI stara je 33 let 
    ima visoko izobrazbo 
    zaposlena je na področju raziskovalnega dela 

    odraščala na podeželju, zdaj veliko potuje 

    je v partnerski zvezi 

    ne pripada nobeni verski instituciji 

  OSEBNOSTNE LASTNOSTI, razmišljujoča, radovedna, kritična 

   ZNAČILNOSTI stvari ne dela "na blef" 

    je akademski tip 

NJENE   veliko bere 

LASTNOSTI/   rada ima prostor zase in tišino 

ZNAČILNOSTI   dan je zanjo vedno prekratek 

    navdihujejo jo razmišljujoči ljudje 

    najpomembnejši so ji odnosi z ljudmi, ki jih ima rada 

    ima strast do svojega dela 

  PARTNERSTVO ima krasnega partnerja 

    s partnerjem ima zelo uravnovešen odnos 

 
  s svojim partnerjem bi lahko imela otroka 

 
  s partnerjem je lahko to, kar je 

 
  partner ji daje dovolj prostora 

    s partnerjem se veliko pogovarjata, tudi o družini 

    partner spoštuje njeno odločitev glede otrok 

    s partnerjem podobno razmišljata glede otrok 

    s partnerjem imata lep odnos 

    s partnerjem ji je lepo 

  SOCIALNA MREŽA ima kar nekaj dobrih prijateljev 



 

  

  SOCIALNA MREŽA  prijatelji jo dobro poznajo 

    prijateljski odnosi so močni, trdni in globoki 

    ne mara plehkih odnosov, ker jo izčrpajo 

    s prijatelji so si podobni – imajo podobne vrednote 

    ima prijatelje brez otrok 

  ČAS ZASE čas zase ji pomeni ogromno in tudi rabi ga ogromno 

    čas zase si vzame vsak dan 

  HOBIJI zanima jo ogromno stvari 

    ukvarja s e z jogo 
    uči se veliko jezikov 

    rada ima glasbo 
NJENE   rada hribolazi 

LASTNOSTI/ ODNOS DO ŽIVALI s časom je razvila občutljivost do živali 

ZNAČILNOSTI   zavzema se za nenasilje nad vsemi živalmi 

    zaradi spornega delovanja mesne in mlečne industrije je postala vegan 

    
ne mara lastništva in proizvodnje hišnih ljubljenčkov – raje pusti, da 
samo je 

    ima mačko 

 
ODNOS DO OKOLJA je zavedna glede okolja, a svojih načel ne upošteva vedno 

 
  odnos do okolja ji je pomemben 

 
  v osnovi skrbi za okolje 

    trudi se paziti na okolje 

    ni tako potrošna 

  PROSTOVOLJNO DELO je že prostovoljno delala 

    prostovoljno delo z duševno prizadetimi otroci 

    prostovoljno delo na okoljevarstvenih projektih 

    trenutno ne dela prostovoljno, si pa želi 

    podpira prostovoljno delo 

    prostovoljno delo jo navdihuje 

    ima slabo vest, ker ne najde časa za prostovoljno delo 



 

  

  MATIČNA DRUŽINA odraščala je v katoliški družini s tradicionalnimi vrednotami 

    imela je lepo otroštvo 

    ima starejšega brata 

    ima številno širšo družino 

    dobri odnosi v družini 

    starša si nista bila intimno blizu, a sta se razumela 

    starša sta imela delo razdeljeno 

    večinoma je kuhala mama 

    oba starša sta bila v službi 

NJENE   intelektualni vpliv mame 

LASTNOSTI/ 
 

oče ni bil konvencionalen 

ZNAČILNOSTI   odprt duh s strani obeh staršev 

    tradicionalni starševski vlogi 

    gospodinjila je večinoma mama 

    z mamo ima zelo lep odnos 

  ODNOS DO  nima koncepta otrok 

  MATERINSTVA IN OTROK ne razmišlja o otrocih 

    v njenem obzorju ni otrok 

    nikoli ni razmišljala o otrocih 

    v srednji šoli je zadnjič pomislila, da bo verjetno imela otroke 

    nikoli si ni želela otrok 

    spraševanje, ali je z njo kaj narobe, ker si ne želi otrok 

    ne vidi se v vlogi mame 

 
  nima negativnega odnosa do materinstva 

 
  rada ima otroke, a ne vseh 

 
  nekateri otroci so zoprni, nekateri pa "fini" 

    ne sovraži otrok 

    motijo jo otroci, ki kričijo 

    z otroki je bila veliko v stiku  

    ima realno sliko o materinstvu 



 

  

  ODNOS DO  dovolj so ji samo nečaki 

  MATERINSTVA IN OTROK  ne verjame v materinski nagon 

NJENE   nima rada vseh otrok 

LASTNOSTI/   nekateri otroci so tečni 

ZNAČILNOSTI   ne mara glasnih in razvajenih otrok 

    zavzema se za posvojitve 

    otrok se ji zdi žrtvovanje 

    imeti otroka je garanje 

    za ženske akademike je težko združevati kariero in otroke 

    to, da je nekdo popolnoma odvisen od tebe, se ji zdi srhljivo 

 VZROKI ZA  o otrocih ni nikoli razmišljala  

 ŽIVLJENJE BREZ OTROK v srednji šoli je zadnjič pomislila, da bo verjetno imela otroke 

   nikoli si ni želela otrok 

  
 

ne vidi se v vlogi mame 

  
 

dovolj so ji samo nečaki 

    prvič je pomislila, da ne bo imela otrok, ko je bila varuška 

    tudi prej ni nikoli niti razmišljala o otrocih 

    ko ni imela partnerja, nikoli ni pomislila, da bi bila mati samohranilka 

    preden je bila varuška, nikoli ne bi imela otrok 

RAZLOGI   ko je bila varuška, se je odločila,da sama ne bo imela otrok 

ZA   skrb za otroke se ji zdi preveč zahtevna 

ŽIVLJENJE   meni, da je na svetu že tako preveč ljudi 

BREZ   razume ljudi, ki nimajo otrok iz okoljevarstvenih razlogov 
OTROK   na svetu je že dovolj otrok 

    otrok nima, ker si jih ne želi 

    nikoli ne sanjari o otrocih 

    veliko je premišljevala o otrocih 

    tudi racionalno ne vidi otroka v svojem življenju 

    v življenju ima druge vizije 

    v njeni predstavi o prihodnosti ni otroka 



 

  

  VPLIV NA ODLOČITEV na njeno odločitev je vplivalo delo varuške 
    ko je bila varuška, je videla, kakšen je vsakdan z otroki 

    kot varuška je ugotovila, da ji ni treba izbrati materinstva 

  VPLIV (NE)STARŠEVSTVA  če imaš otroka, nimaš toliko časa zase in za stvari, ki te veselijo 

  NA ŽIVLJENJE če imaš otroke, je skrb zanje glavna 

    ne razume, zakaj bi se kdo odločil za  takšno odgovornost 

    če nimaš otrok, sam razpolagaš s svojim časom 

 
  če nimaš otrok, imaš več svobode 

 
  to, da hočeš razpolagati s svojim časom, ni nujno sebično 

 
  ne vidi nobene negativne strani tega, da nima otrok 

SOOČANJE   želi si svobodo, da lahko potuje 

Z OBČUTEK DRUGAČNOSTI,  spraševanje, ali je z njo kaj narobe, ker si ne želi otrok 

NESTARŠEVSTVOM STIGMA o negativnih plateh otrok  si ne upa govoriti 

    težko govori o tem, da ne bo imela otrok 

    ne počuti se krive, ker nima otrok 

    počuti se drugačno od splošnega mišljenja 

  KOMPENZACIJA  svojo skrb bi rajši kot na otroke usmerila na živali 

 POTREBE PO SKRBI materinski čut lahko usmeriš tudi drugam 

 DVOM V ODLOČITEV misli, da si ne bo nikoli želela otroka 

    meni, da svoje odločitve ne bo obžalovala 

  ODZIVI DRUŽINE družina je ne sprašuje o otrocih 

    njeno odločitev si družina razlaga po svoje 

    nihče v družini je nikoli ne vpraša, ali bo imela otroke 

 ODZIVI   z mamo se veliko pogovarja o svoji odločitvi 

OKOLICE    mama ji ne teži, ve,da otroci niso zanjo 

    mama ne pogreša vnukov z njene strani 

    mama pozna njeno mnenje 

    mama nikoli ne pritiska nanjo glede otrok 

    doživela je očitke s strani bratove družine 



 

  

  ODZIV PARTNERJA partner spoštuje njeno odločitev 
    s partnerjem podobno razmišljata glede otrok 
    partner si lahko predstavlja življenje z in brez otrok 

    s partnerjem se veliko pogovarjata glede odločitve o otrocih 

    partner je mlajši, zato ni še veliko razmišljal o otrocih 

ODZIVI ODZIVI BLIŽNJIH PRIJATELJEV bližnji sprejemajo njeno odločitev 

OKOLICE   pred prijatelji ne skriva svoje odločitve, o njej se veliko pogovarjajo 

    s strani prijateljev ni doživela negativnega odziva 

    prijatelji sprejemajo njeno odločitev 

  ODZIVI ZNANCEV  starši zavidajo ljudem, ki imajo čas zase 

  IN NAKLJUČNIH  ponekod se izogiba govoriti o svoji odločitvi – reče, da otrok še nima 

  SOGOVORNIKOV izven ožjih krogov o odločitvi ne govori veliko 

    izven ožjih krogov jo zelo malo  sprašujejo otrocih 

    če jo kdo vpraša, reče, da si otrok zaenkrat še ne želi 

    za ljudi je to občutljiva tema, postanejo agresivni 

    raje se izogne debati o otrocih 

    redko jo kdo, ki ji ni blizu, vpraša o otrocih 

    doživela je tudi očitke sebičnosti 

    če ne bo imela otrok, bo na stara leta sama 

  NJENE MISLI, OBČUTKI ob očitkih postane jezna 

    očitki glede tega, da nimaš otrok, se ji zdijo zlobni 

    meni, da ima vsak izbiro, ali bo imel otroke ali ne 

NJENA REAKCIJA   preskrba v starosti se ji zdi napačen razlog za otroka 
    sebično se ji zdi, da imaš otroka zato, da na stara leta ne boš sam 

    ne boji se samote v starosti 

    v očitkih vidi grenkobo in ljubosumje 

  KAKO REAGIRA  očitki se ji zdijo nefer in nizkotni, a jih ignorira 

  NA NEGATIVNE ODZIVE nad očitki se čudi, nima odziva, je tiho 

    analizira vzroke očitkov 



 

  

  RAZLOGI ZA ODLOČITEV  prijateljice pravijo, da je otrok  vreden vse skrbi 

  ZA OTROKA našteje veliko razlogov, zakaj imajo ljudje otroke 

    ljudem se zdi imeti otroke nekaj lepega 

    velik vpliv  na odločitev o otroku ima družbeni pritisk 

    ljudje imajo otroke, ko se ustalijo 

    pritisk k otrokom je lahko prisoten tudi s strani družine 

    nekateri si resnično želijo otroka 

VPLIV   ljudje pravijo, da ko imaš svojega, je čisto drugače 

ŠIRŠEGA   mame pravijo, da je lepo, če je nekdo popolnoma odvisen od tebe 

DRUŽBENEGA DRUŽBENI PRITISK  spraševanje, ali je z njo kaj narobe, ker si ne želi otrok 

KONTEKSTA K MATERINSTVU, o negativnih plateh otrok  si ne upa govoriti 

  STARŠEVSTVU velik vpliv  na odločitev o otroku ima družbeni pritisk 

    pritisk k otrokom je lahko prisoten tudi s strani družine 

    počuti se drugačno od splošnega mišljenja 

  PREDSODKI IN STEREOTIPI očitek o sebičnosti 
  O ŽENSKAH BREZ OTROK očitek, da je življenje z otroki več vredno 

    očitek, da si, če imaš otroke, ne moreš toliko privoščiti 

    mnenje, da je življenje z otroki težko in da si zato zaslužiš neke bonitete 

    občutek staršev, da si nekaj odtegujejo 

    o nematerinstvu se v družbi ne govori 
    težko govori o tem, da ne bo imela otrok 

    predsodek, da bo oseba brez otrok na svoja stara leta ostala sama 

    v družbi ne smeš govoriti, da nimaš rad vseh otrok 

 
  da ne maraš kakšnega otroka, je tabu tema 

 
  pazi, komu govori o prednostih življenja brez otrok 

 
  za ljudi je to občutljiva tema, postanejo agresivni 

 
  doživela je tudi očitke o sebičnosti 



 

 

o TABELA KOD: INTERVJU 3 

 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

  OSEBNI PODATKI stara je 25 let 

    je v procesu pridobitve visoke izobrazbe 

    je študentka 

    živi v urbanem okolju 

    je v partnerski zvezi 

    ne pripada nobeni verski instituciji 

 
OSEBNOSTNE LASTNOSTI, je energična 

 
 ZNAČILNOSTI njene lastnosti so optimizem, vztrajnost in predanost 

 
  je trmasta 

    zanima jo veliko stvari 

    v življenju bi rada doživela čim več 

NJENE   najpomembnejše ji je zadovoljstvo s sabo in dobri odnosi z ljudmi 

LASTNOSTI/ PARTNERSTVO ima dober odnos s partnerjem 

ZNAČILNOSTI   s partnerjem se dobro razumeta, se veliko pogovarjata in se družita 

 
  s partnerjem imata različne življenjske interese, ampak jih dobro usklajujeta 

 
SOCIALNA MREŽA ima veliko znancev, ne pa pravih prijateljev 

    s prijatelji se lahko bolj poglobljeno pogovarja o stvareh 

    prijateljem zaupa, lahko se zanese nanje in se z njimi pogosto videva 

    pozna ljudi, ki nimajo otrok 

  ČAS ZASE čas zase ji je zelo pomemben 

    trudi si vzeti čas zase, čeprav ji ga trenutno primanjkuje 

    potrebuje kvaliteten čas zase 

  HOBIJI veliko se ukvarja s športom 

    zanima jo vzhodnjaška filozofija 



 

 

  HOBIJI všeč sta ji joga in surfanje 

    rada potuje 

  
 

ukvarja se s tekom 

    njen hobi je ukvarjanje s psom 

    rada obiskuje kulturne prireditve, gleda filme in se druži s prijatelji 

    rada potuje in se druži s fantom 

  ODNOS DO ŽIVALI ima zelo rada živali 

    če bi lahko, bi imela vse živali 

    zaradi odnosa do živali ne je mesa 

  ODNOS DO OKOLJA ima se za okoljevarstvenico 

    z raznimi ukrepi se trudi skrbeti za naravo 

  PROSTOVOLJNO DELO podpira prostovoljno delo 

    prostovoljno delo  prinaša korist obema udeležencema 

    zadnja leta je veliko prostovoljno delala 

NJENE   prostovoljno delo z invalidno osebo 

LASTNOSTI/   prostovoljno delo z otroki z marginalnih okolij 

ZNAČILNOSTI   prostovoljno delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju 

  MATIČNA DRUŽINA ima dve sestri 

    starša sta se ločila, ko je bila majhna 

    starša se ne razumeta dobro 

    ima dobre odnose z obema od staršev 

    oče ni imel vpliva na vzgojo, ker ni živel z njimi 

    ključno vlogo pri vzgoji je imela mama 

    k vzgoji so pripomogli tudi stari starši 

    gospodinjila je mama, saj so živeli z njo 

    predvideva, da bi, če bi živeli skupaj, gospodinjil tudi oče 

  ODNOS DO  materinstvo je za nekatere lepa izkušnja, prinaša jim  srečo 

  MATERINSTVA IN OTROK  materinstvo je naporno 



 

 

  ODNOS DO   v preteklosti ni preveč marala otrok 

 
MATERINSTVA IN OTROK   v srednji šoli so se pogovarjali, kako so otroci zoprni 

NJENE 
 

zadnje čase je otroci ne motijo 

ZNAČILNOSTI/ 
 

zaradi študija ji otroci niso več tako grozni 

LASTNOSTI   nikoli ni imela želje po otrocih 

    ne verjame v materinski nagon 

    verjame, da obstaja biološka potreba po otroku 

    biološka želja po otroku je povezana z željo po ohranitvi svojih genov 

  VZROKI ZA  zadovoljna je s svojim življenjem 

  ŽIVLJENJE BREZ OTROK ne rabi izpopolnitve v smislu otroka 

    lepe stvari lahko doživi tudi drugače 

    okolje ni primerno za otroke 

    v srednji šoli so ji šli otroci na živce 

RAZLOGI   iz odnosa iz srednje šole se je razvila odločitev, da ne bo imela otrok 

ZA ŽIVLJENJE   v srednji šoli je bila mnenja, da otroci prinašajo same težave 

BREZ OTROK   ni ji do tega, da bi imela otroke 

    že v srednji šoli je razmišljala, da ne bo imela otrok 

    otrok nima, ker jih ne rabi 

    misli, da obstaja veliko lepih stvari, ki jih lahko doživiš brez lastnih otrok 

    rada je z otroki, ampak omejeno količino časa 

  VPLIV NA ODLOČITEV na njen odnos do otrok je vplivalo njeno celotno življenje 

    mogoče je na njeno mnenje vplivalo to, da sta starša ločena 

  VPLIV (NE)STARŠEVSTVA  mogoče bo zaradi odločitve imela težave s partnerjem 

SOOČANJE NA ŽIVLJENJE če nimaš otrok, imaš več časa zase 

Z   če nimaš otrok, nimaš toliko vnaprej urejenega časa 

NESTARŠEVSTVOM   če nimaš otrok, nisi tako vezan in imaš bolj odprte možnosti 

 
  če nimaš  otrok, si bolj svoboden 

    če nimaš otrok, si lahko odgovoren do sebe, poskrbiš zase 



 

 

  
 

če nimaš otrok, nisi nujno egoističen – lahko si odgovoren do koga drugega 

  

če nimaš otrok, si lahko izključen iz kroga rojstev, ni pa nujno 

 
  če imaš otroke, te stalno skrbi zanje 

SOOČANJE OBČUTEK DRUGAČNOSTI,  ko pove, da ne bo imela otrok, to vpliva na to, kako drugi gledajo nanjo 

Z STIGMA ko pove, da ne bo imela otrok, jo ljudje čudno gledajo in  spremenijo odnos 

NESTARŠEVSTVOM   ko se ljudje čudijo njeni odločitvi, se počuti drugačno 

    na splošno se ne počuti drugačno, krivo ali nenavadno 

  KOMPENZACIJA  potrebo po skrbi lahko zadovoljiš s skrbjo za živali 

  POTREBE PO SKRBI   

  DVOM V ODLOČITEV včasih razmišlja o pravilnosti svoje odločitve 

    misli, da ne bo nikoli obžalovala svoje odločitve 

  ODZIVI DRUŽINE z družino se je bolj poglobljeno pogovarjala o svoji odločitvi 

    mama njene odločitve ne jemlje resno 

    sestri sprejemata njeno odločitev 

  ODZIV PARTNERJA njen partner bi zelo rad imel otroka 

    partnerju je že na začetku povedala, da ne bo imela otrok 

    prišla sta do alternativne možnosti, ki bi ustrezala obema 

    s partnerjem se je bolj poglobljeno pogovarjala o svoji odločitvi 

  ODZIVI BLIŽNJIH PRIJATELJEV s prijatelji se je bolj poglobljeno pogovarjala o svoji odločitvi 

    prijatelji so sprejeli njeno odločitev 

ODZIVI ODZIVI ZNANCEV  če rečeš, da ne boš imel otrok, se ljudje zelo čudijo 

OKOLICE IN NAKLJUČNIH  ko pove, da ne bo imela otrok, to vpliva na to, kako drugi gledajo nanjo 

  SOGOVORNIKOV ko pove, da ne bo imela otrok, jo ljudje čudno gledajo in  spremenijo odnos 

    nekdo ji je rekel, da nima kaj iskati v njegovi družbi, če ne bo imela otrok 

    to, da ne bo imela otrok, vpliva na odnose in na to,  kako ljudje gledajo nate 

    ne glede na to, kdo jo vpraša, pove, da si ne želi otrok 

    drugim vzrokov svoje odločitve ne razlaga 

  
 

znanci so imeli negativne odzive na njeno odločitev, da ne bo imela otrok 



 

 

 

 

  

  

ljudje ji velikokrat rečejo, da je čudna, ker si ne želi otrok 

 
  nihče je ni neposredno  obsojal, ker si ne želi otrok 

    zaradi svoje odločitve je doživela neg. odzive s strani potencialnih partnerjev 

    ko jo znanci vprašajo, zakaj ne bo imela otrok, se velikokrat pošali 

  NJENE MISLI, OBČUTKI imeti otroke zaradi oskrbe na stara leta se ji ne zdi prav 

    ne čuti se dolžna pojasnjevati svoje odločitve 

    negativni odzivi nimajo vpliva nanjo 

NJENA REAKCIJA   ne zdi se ji smiselno odgovarjati na očitke 

    vedno pove, da ne bo imela otrok 

    ker je še mlada, lahko pritisk k temu, da mora imeti otroke, še pričakuje 

  KAKO REAGIRA  ne obremenjuje se z mnenjem drugih ljudi 

  NA NEGATIVNE ODZIVE na negativne odzive ne reagira, misli si svoje 

  RAZLOGI ZA ODLOČITEV  ljudje imajo otroke, ker se z njimi izpopolnijo 

  ZA OTROKA ljudje imajo otroke, ker mislijo, da je to najlepša vloga v življenju 

    ljudje imajo otroke zato, da bodo skrbeli zanje na stara leta 

VPLIV   nekateri ljudje imajo otroke zaradi družbenega pritiska 

ŠIRŠEGA   ljudje kot razloge za odločitev za otroka navajajo floskule 

DRUŽBENEGA DRUŽBENI PRITISK  če rečeš, da ne boš imel otrok, se ljudje zelo čudijo 

KONTEKSTA K MATERINSTVU, imeti otroka je družbeno pričakovano in normalno 

  STARŠEVSTVU ko pove, da ne bo imela otrok, jo ljudje čudno gledajo in  spremenijo odnos 

    mama je pri skrbi za otroka glavna 

    vloga očeta je zanemarjena 



 

 

o TABELA KOD: INTERVJU 4 

 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

  OSEBNI PODATKI stara je 45let 

    ima visoko izobrazbo 

    zaposlena je v vrtcu 

    živi v podeželskem okolju 

    ni v partnerski zvezi 

    pripada rimskokatoliški cerkvi 

  OSEBNOSTNE LASTNOSTI, je dobra prijateljica, zvesta, poštena 

   ZNAČILNOSTI veliko ji pomenijo vrednote: zaupanje, spoštovanje, ljubezen 

    ne mara hinavščine in neiskrenosti 

    njena filozofija je, da za dežjem posije sonce 

    poskuša biti optimistična 

    veliko ji pomenita nečaka 

    pomembno ji je, da dela na sebi 

NJENE   pomembni so ji odnosi 

LASTNOSTI/ PARTNERSTVO nekateri so sprejeli, da nima partnerja 

ZNAČILNOSTI   nekateri se začudijo in jo sprašujejo, zakaj nima partnerja 

    če jo kdo vpraša, zakaj nima partnerja, reče, da je izbirčna 

    biti brez partnerja še zmeraj pomeni stigmo 

    večja stigma je to, da nimaš partnerja, kot to, da nimaš otrok 

  SOCIALNA MREŽA ima dve prijateljici, ki jima zaupa 

    z eno prijateljico  se videva pogosto, z drugo pa redkeje 

    loči med prijatelji in kolegi 

    ima tudi prijateljico iz službe, s katero se redno srečujeta 

  
 

ima dobro mrežo bolj bežnih prijateljev, s katerimi se ne videva pogosto 



 

 

    ima prijateljico, ki nima otrok 

  ČAS ZASE čas zase ji je pomemben 

  HOBIJI pozimi rada hodi, to ji predstavlja sprostitev 

    pozimi obiskuje telovadbo 

    poje v pevskem zboru 

    poleti redno kolesari 

    v prostem času gre rada v "šoping" s kolegicami 

  ODNOS DO ŽIVALI živali rada vidi samo od daleč 

NJENE   nima hišnih ljubljenčkov 

LASTNOSTI/ ODNOS DO OKOLJA trudi se skrbeti za okolje 

ZNAČILNOSTI   izvaja osnovne ukrepe skrbi za okolje 

    meni, da še premalo skrbi za okolje 

  PROSTOVOLJNO DELO je že prostovoljno delala 

    prostovoljno delo v twirling klubu 

    prostovoljno petje v pevskem zboru 

    prostovoljno delo pojmuje kot doprinos h kraju 

    prostovoljno čiščenje župnišča 

    podpira prostovoljstvo 

    vsak naj dela prostovoljno to, kar zmore 

 MATIČNA DRUŽINA odraščala je v razširjeni družini s staro mamo 

   ima še dva brata 

   med sorojenci je zelo malo starostne razlike 

    oče ji je umrl, ko je bila še mlada 

    otroštva se ne spominja dobro 

    na otroštvo ima lepe spomine 

    odraščala je v normalni delavski družini 

    oba starša sta bila zaposlena 

  
 

z brati se je dobro razumela 



 

 

  MATIČNA DRUŽINA   na brate ni zelo navezana 

  
 

s starši se je dobro razumela 

    starša sta se dobro razumela 

NJENE   v družini so bile prisotne tradicionalne spolne vloge 

LASTNOSTI/   ljudje so se čudili, ker je oče velikokrat pazil otroke 

ZNAČILNOSTI   gospodinjila je mama 

    bili so tradicionalna družina 

  ODNOS DO  materinstvo se ji zdi zelo odgovorno 

  MATERINSTVA IN OTROK ima pozitiven odnos do materinstva 

    s srcem se je odločila za poklic vzgojiteljice 

    rada dela z otroki 

  VZROKI ZA  želela si je otroka 

RAZLOGI ŽIVLJENJE BREZ OTROK splet okoliščin je nanesel, da ji ni bilo dano imeti otroka 

ZA ŽIVLJENJE   zdaj je že prestara za otroka, zato se ne bi več odločila zanj 

BREZ OTROK   otrok nima, ker ni imela stalnega partnerja, ki bi mu zaupala 

    če bi imela partnerja, bi mogoče imela otroka 

  VPLIV (NE)STARŠEVSTVA  če nimaš otrok, si manj vezan 

  NA ŽIVLJENJE ker nima otrok, več časa posveti službi 

    če nimaš otrok, si bolj neodvisen 

    če imaš otroke,  je to velika odgovornost 

    ker nima otrok,  je bolj neodvisna 

SOOČANJE   imeti otroka je velika skrb 

Z   otrok prinaša veliko negativnih, pa tudi pozitivnih stvari 

NESTARŠEVSTVOM OBČUTEK DRUGAČNOSTI,  če nimaš otrok, si stigmatiziran in ljudje te obrekujejo 

  STIGMA v družbi se včasih počuti drugačno 

  KOMPENZACIJA  potrebo po skrbi ne kompenzira pri delu z otroki v službi 

  POTREBE PO SKRBI potrebo po skrbi kompenzira pri nečakih 

  DVOM V ODLOČITEV kdaj pa kdaj si želi, da bi imela otroke 



 

 

    dejstvo, da nima otrok, sprejema kot odločitev 

  ODZIVI DRUŽINE če jo bližnji vprašajo, zakaj nima otrok, reče, da je prestara 

    
bližnjim je povedala, da nima otrok zato, ker ni imela dovolj zaupanja v 
partnerja 

    v družini je že doživela negativen odziv 

    mama je težko sprejela, da ne bo imela otrok 

ODZIVI   mama si je želela vnukov 

OKOLICE   ožja družina je sprejela, da nima otrok 

    ožja družina se kdaj pošali glede otrok 

  ODZIVI BLIŽNJIH PRIJATELJEV če jo bližnji vprašajo, zakaj nima otrok, reče, da je prestara 

    
bližnjim je povedala, da nima otrok zato, ker ni imela dovolj zaupanja v 
partnerja 

    prijatelji so sprejeli in spoštujejo njeno odločitev o otrocih 

    s strani prijateljev ni doživela negativnega odziva 

  ODZIVI ZNANCEV  če jo znanci ali naključni sogovorniki vprašajo, zakaj nima otrok, se poheca 

  IN NAKLJUČNIH  znanci so presenečeni in začudeni, ko pove, da nima otrok 

  SOGOVORNIKOV svoje odločitve znancem ne pojasnjuje 

  NJENE MISLI, OBČUTKI dejstvo, da nima otrok, sprejema kot odločitev 

NJENA REAKCIJA   življenje sprejema tako, kot je 

    njena želja po otroku ni bila tako močna, da bi razmišljala o samohranilstvu 

VPLIV RAZLOGI ZA ODLOČITEV  ljudje imajo otroke zaradi pritiska družbe 

ŠIRŠEGA ZA OTROKA na odločitev za otroka vpliva tudi vzgoja 

DRUŽBENEGA   na odločitev za otroka vpliva tudi spol 

KONTEKSTA   nekateri ljudje si želijo otroka in se zanj zavestno odločijo 

    nekateri otrok ne načrtujejo, ampak nosečnost prepuščajo naključju 

 

 



 

 

o TABELA KOD: INTERVJU 5 

 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

  OSEBNI PODATKI stara je 33 let 

    ima visoko izobrazbo, piše doktorat 

     zaposlena je na Kraljih ulice 

    živi v urbanem okolju 

    ni v partnerski zvezi 

    ne pripada nobeni verski instituciji 

  OSEBNOSTNE LASTNOSTI, odpira teme, ki so v družbi tabu 

   ZNAČILNOSTI dela na področju margine 

    zanima jo veliko stvari 

    rada ima živali in rastline 

    zanima jo feminizem 

NJENE   rada spoznava nove ljudi in uživa v kvalitetnih debatah 

LASTNOSTI/   rada je v družbi ljudi, s katerimi se dobro počuti 

ZNAČILNOSTI   je samosvoja in trmasta 

    poskuša biti zvesta sama sebi 

    pomembna ji je neodvisnost 

    pomembni so ji dobri odnosi z ljudmi 

  SOCIALNA MREŽA ima malo pravih prijateljev, s katerimi se pogosto druži in dobro razume 

    trenutno ima štiri dobre prijatelje 

    veliko prijateljstev je razpadlo z razpadom njene partnerske zveze 

    ima okoli sedem manj tesnih prijateljev 

    ne rabi zelo intenzivnih stikov s prijatelji 

    druži se z ljudmi, ki nimajo otrok 

    prijateljice, ki imajo otroke,  govorijo samo o njih 



 

 

    pozna dosti mlajših ljudi, ki nimajo otrok 

  ČAS ZASE rabi precej časa zase 

    potrebuje vsaj eno uro časa zase na dan, da razmišlja o stvareh, ki so se zgodile 

    čas zase ji veliko pomeni 

    ker je samska, si vzame še več časa zase 

  HOBIJI zanima jo veliko stvari 

    rada ima živali in rastline 

 
  zanima jo feminizem 

NJENE   ukvarja se z zeliščarstvom 

LASTNOSTI/ ODNOS DO ŽIVALI ima psa in dva mačka 

ZANČILNOSTI   zelo ima rada živali in rastline 

 
ODNOS DO OKOLJA ukvarja se z zeliščarstvom 

    rada ima gozd 

    okolje ji veliko pomeni 

    v skrbi za okolje ni vestna 

    ne bi mogla reči, da je okoljevarstvenica 

    poklicno razvija okoljevarstvene projekte 

    trudi se skrbeti za okolje 

  PROSTOVOLJNO DELO je že delala prostovoljno 

    v trenutni službi je začela kot prostovoljka 

 
  če ji stvari veliko pomenijo, je pripravljena prostovoljno delati 

 
  veliko prostovoljno dela 

 
  prostovoljno predava 

  MATIČNA DRUŽINA po očetu ima majhnega brata 

    mama in oče sta se ločila, ko je bila zelo majhna 

    oba starša imata nova partnerja 

    v otroštvu je bila edinka 

    večino časa je živela sama z mamo 



 

 

    z mamo sta imeli zelo tesen odnos 

NJENE ODNOS DO  zagovarja posvojitve 

LASTNOSTI/ MATERINSTVA IN OTROK materinski nagon se ji zdi družbeno proizveden 

ZNAČILNOSTI   otroci jo imajo radi 

    nima rada vseh otrok 

    z nekaterimi otroki ima povezavo, z nekaterimi pa ne 

    danes je zelo težko imeti otroka 

  VZROKI ZA  ko je bila mlajša, je govorila, da ne bo imela otrok 

  ŽIVLJENJE BREZ OTROK že zgodaj je zaznala pritisk k materinstvu, ki ji je šel na živce 

RAZLOGI   vzgajana je bila nespolno vrednoteno 

ZA ŽIVLJENJE   v mladosti je iz provokacije govorila, da ne bo imela otrok 

BREZ OTROK   v mladosti se je sestrična zgražala nad njeno odločitvijo, da ne bo imela otrok 

    v mladosti jo je bilo zelo strah poroda 

  VPLIV NA ODLOČITEV na njen odnos do otrok in materinstva je mogoče vplivala vzgoja 

    že naravno ima odpor do konvencionalnih družbenih stvari 

  VPLIV (NE)STARŠEVSTVA  če nimaš otrok, imaš več časa 

  NA ŽIVLJENJE če nimaš otrok, imaš čisto drugačno življenje 

    če nimaš otrok, izgubiš stike z ljudmi z otroki 

    če imaš otroke, se osebnostno spremeniš 

SOOČANJE    če nimaš otrok, lahko delaš stvari, ki te veselijo 

Z    nikoli ni veliko razmišljala o prednostih življenja brez otrok 

NESTARŠEVSTVOM    če imaš otoke, moraš sebe potisniti na stran 

 
  otroci vplivajo na kariero 

 
  porodniški dopust je lahko pozitiven ali negativen 

 
  če imaš otroke, se ti spremenijo vrednote 

    če imaš otroke, se lahko umakneš iz vsakdana 

    otroci spremenijo partnerski odnos – lahko na bolje ali na slabše 

    otroci velikokrat poslabšajo partnersko zvezo 



 

 

  OBČUTEK DRUGAČNOSTI,  od bližnjih se ne počuti stigmatizirana, ker nima partnerja in otrok 

SOOČANJE Z  STIGMA biti brez partnerja in otrok je lahko stigma 

NESTARŠEVSTVOM  KOMPENZACIJA  materinske skrbi ne moreš kompenzirati z nečim drugim 

  POTREBE PO SKRBI   

  ODZIVI DRUŽINE opazk je deležna s strani širše družine in prijateljev, ki imajo otroke 

    člani širše družine ji namigujejo in jo zaslišujejo o otrocih 

    od bližnjih se ne počuti stigmatizirana, ker nima partnerja in otrok 

 
  z mamo se nista nikoli pogovarjali o otrocih 

 
  misli, da mama ne bo pritiskala nanjo 

    z mamine strani je bila deležna opazk glede vnukov 

    mama si želi biti babica, a ne pritiska odkrito nanjo 

    mama je ne sprašuje  o otrocih 

    z očetom se nikoli nista pogovarjala o otrocih 

ODZIVI   strici in tete stalno namigujejo na otroke 

OKOLICE   strici in tete namigujejo na otroke v šali, a je mišljeno resno 

    stricem in tetam se zdi čudno, da nima otrok 

    na družinskih srečanjih se zaradi opazk počuti nelagodno 

 
ODZIVI BLIŽNJIH PRIJATELJEV opazk je deležna s strani širše družine in prijateljev, ki imajo otroke 

 
  opazke doživlja tudi s strani prijateljic 

    tudi nekateri prijatelji jo sprašujejo, kdaj bo imela otroke 

    prijatelji, ki imajo svoje otroke, namigujejo na to, naj jih ima še ona 

    večina prijateljev sprejema njeno odločitev 

  ODZIVI ZNANCEV  pri 28-ih letih so se začele opazke glede otrok 

  IN NAKLJUČNIH  včasih jo o otrocih zaslišujejo tudi neznanci in namigujejo na otroke 

  SOGOVORNIKOV neznancem ne razlaga, zakaj nima otrok 

    nikoli ni doživela, da bi jo kdo zasliševal o otrocih 

    največji pritisk, ki ga je doživela, so šaljive opazke 

    ljudem se zdi čudno, da nima otrok 



 

 

  NJENE MISLI, OBČUTKI ljudje jemljejo za samoumevno, da si želi otroke 

  NJENE MISLI, OBČUTKI  zadnje čase močno občuti pritisk k otrokom 

    ob namigovanjih na otroke ji je neprijetno 

    starejši kot si, večji je pritisk k otrokom 

    šale in vprašanja o otrocih doživlja kot velik pritisk 

    ali bo imela otroke, je odvisno tudi od bodočega partnerja 

    pogoj za otroka je partner, s katerim si ga želiš 

NJENA REAKCIJA   v zadnji partnerski zvezi je prvič pomislila, da bi lahko imela otroka 

    tudi, če bi imela ustreznega partnerja, ne bi načrtovala otroka 

  KAKO REAGIRA  na opazke odgovori s provokacijo, včasih jo tudi prizadenejo 

  NA NEGATIVNE ODZIVE od ljudi, ki je ne sprejemajo, se odmika 

    njena reakcija na negativne odzive je odvisna od tega, koliko ji je človek blizu 

    če naleti na negativni odziv bližnjih, se skuša o tem pogovoriti 

    negativne odzive neznancev ignorira 

  RAZLOGI ZA ODLOČITEV  otroci so del pričakovanja 

  ZA OTROKA k otrokom težijo tudi naše biološke potrebe 

    želja po otroku je delno tudi egoistična 

    nekateri ljudje imajo otroke, da bi ohranili partnersko zvezo 

VPLIV DRUŽBENI PRITISK  to, da nimaš otrok, je družbeno nesprejemljivo 

ŠIRŠEGA K MATERINSTVU, otroci so del pričakovanja 

DRUŽBENEGA STARŠEVSTVU ljudje jemljejo za samoumevno, da si želi otroke 

KONTEKSTA   ljudem se zdi čudno, da nima otrok 

      

  PREDSODKI IN STEREOTIPI nekatere starejše ženske brez otrok so preveč osredotočene nase 

  O ŽENSKAH BREZ OTROK   

 

 



 

 

o TABELA KOD: INTERVJU 6 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

  OSEBNI PODATKI stara je 57 let 

    ima srednješolsko izobrazbo 

    zaposlena je na pravosodnem področju 

    živi v podeželskem okolju 

    ni v partnerski zvezi 

    pripada katoliški cerkvi 

  OSEBNOSTNE LASTNOSTI, do ljudi je zelo taktna 

   ZNAČILNOSTI pomembni so ji dobri odnosi z ljudmi 

    rada dela 

    (zelo) rada ima otroke 

    je točna 

    na prvo mesto postavlja družino 

NJENE   pomembna ji je tudi kariera 

LASTNOSTI/   ne mara pasivnosti, rada ima aktivne ljudi 

ZNAČILNOSTI PARTNERSTVO če bi imela partnerja, v katerega bi bila zaljubljena, bi imela otroke 

    če bi imela  primernega partnerja, bi imela otroka 

    nikoli ni našla ustreznega partnerja 

  SOCIALNA MREŽA ima pet ali šest dobrih prijateljev 

    prijateljem zaupa in se lahko obrne nanje 

    pozna veliko ljudi, ki nimajo otrok 

    ima veliko sodelavcev, ki niso poročeni in nimajo otrok 

  ČAS ZASE rada ima čas zase 

  HOBIJI rada dela na vrtu 

    rada teče 

    poleti gre rada na morje 



 

 

  HOBIJI rada  kolesari 

    veliko ji pomeni šport 

    ne mara branja 

  ODNOS DO ŽIVALI zelo ima rada živali (2x) 

    ko se bo upokojila, bo imela psa 

    brata, ki živita zelo blizu, imata pse in mačke 

    želi si imeti konja 

  ODNOS DO OKOLJA skrbi za okolje 

  PROSTOVOLJNO DELO je že prostovoljno delala 

    prostovoljno dela pri Karitasu 

    velikokrat prostovoljno pomaga prijateljem 

  MATIČNA DRUŽINA v družini je bilo 6 otrok 

    živeli so z očetom in mamo 

    v družini ni bilo vsega na pretek, a jim je bilo lepo 

NJENE   sorojenci se med seboj dobro razumejo 

LASTNOSTI/   kmalu so prišli nečaki, ki jih je bilo treba paziti 

ZNAČILNOSTI   mama in oče sta bila dobra starša 

    prav se ji zdi, da je bil oče strog 

    tepeni so bili malokrat, ampak upravičeno 

    mama je bila zelo materinska 

    mama in oče sta se včasih skregala, drugače pa sta se dobro razumela 

    v družini so bile vloge deljene po spolu 

    oče je cele dneve delal 

    mama je doma gospodinjila 

    kasneje se je mama zaposlila 

    bili so res tradicionalna družina 

  ODNOS DO  rada ima otroke 

  MATERINSTVA IN OTROK ima 16 nečakov, na katere je pogosto pazila 



 

 

 NJENE ODNOS DO  meni, da  mora otrok imeti očeta 

ZNAČILNOSTI/ MATERINSTVA IN OTROK  ima zelo rada otroke 

LASTNOSTI   najrajši ima majhne otroke, niso pa ji všeč, ko pridejo v puberteto 

    tudi otroci imajo zelo radi njo 

    spoštuje ženske, ki se odločijo za otroke 

    nima odpora do otrok 

    veliko časa preživi z otroki 

  VZROKI ZA  če bi imela partnerja, v katerega bi bila zaljubljena, bi imela otroke 

  ŽIVLJENJE BREZ OTROK otroka ne bi imela sama 

    otroka ne bi imela sama, ker bi jo bilo strah, kaj bo z njim, če se njej kaj zgodi 

    ni si upala imeti otroka brez moža 

    skrbelo jo je, kaj bodo rekli ljudje 

RAZLOGI   ni se odločila, da ne bo imela otrok 

ZA ŽIVLJENJE   to, da nima otrok, je posledica spleta okoliščin 

BREZ OTROK   če bi imela  primernega partnerja, bi imela otroka 

    nikoli ni našla ustreznega partnerja 

    nikoli ni razmišljala o tem, da ne bi imela otrok 

    tudi sama ne ve točno, zakaj nima otrok 

    ker ima okoli sebe veliko otrok, ji ne manjkajo lastni 

  VPLIV NA ODLOČITEV če ne bi imela toliko nečakov, bi si mogoče bolj želela otroke 

  VPLIV (NE)STARŠEVSTVA  lepo je bilo v številčni družini, a lepo je tudi, če nimaš otrok 

SOOČANJE NA ŽIVLJENJE ker nima otrok, več naredi v službi 

Z   če nimaš otrok, imaš več časa zase 

NESTARŠEVSTVOM   če nimaš otrok, nisi stalno v skrbeh 

    če imaš otroka, je to veliko breme 

    ne spomni se nobene negativne stvari tega, da nimaš otrok 

    ker nima otrok, je imela več časa za pomoč ostareli in bolni mami ter očetu 

 
OBČUTEK DRUGAČNOSTI,  kljub temu, da nima otrok, je zadovoljna 



 

 

 
STIGMA ni ji težko, ker nima otrok, saj je že celo življenje med otroki 

 
  nikoli se ni počutila stigmatizirano, ker nima partnerja in otrok 

SOOČANJE   ker nima otrok, se nikoli ni počutila drugačno 

Z KOMPENZACIJA  ljubezen do otrok izkazuje drugim otrokom 

NESTARŠEVSTVOM POTREBE PO SKRBI veliko je stvari, s katerimi se lahko izkažeš in na nek način nadomestiš otroke 

  DVOM V ODLOČITEV tega, da nima otrok, ne obžaluje 

    meni, da je prav, tako kot je (da nima otrok) 

    ni ji žal, da nima otrok 

  ODZIVI DRUŽINE družinski člani je nikoli niso spraševali o otrocih 

    mama je včasih omenila otroke 

    mame ni motilo, da nima otrok 

 
ODZIVI BLIŽNJIH PRIJATELJEV ljudje je ne sprašujejo, zakaj nima otrok 

 
  s strani prijateljev ni nikoli doživela negativnega odziva 

ODZIVI ODZIVI ZNANCEV  okolici ne razlaga, zakaj nima otrok 

OKOLICE IN NAKLJUČNIH  ljudje je ne sprašujejo, zakaj nima otrok 

  SOGOVORNIKOV če jo kdo vpraša, zakaj nima otrok, reče, da se je tako odločila 

    na to, da nima otrok, dobi tudi pozitivne odzive 

    malo ljudi jo direktno vpraša, zakaj nima otrok 

    v službi je še nihče ni vprašal, zakaj nima otrok 

    na to, da nima otrok, nikoli ni doživela negativnega odziva 

  NJENE MISLI, OBČUTKI na stara leta je biti bolje sam, kot da se ti otroci odpovejo 

 
  ko sliši zgodbe o izkoriščanju staršev s strani otrok, je vesela, da nima otrok 

NJENA   tudi sama ne ve točno, zakaj nima otrok 

REAKCIJA    lepo je bilo v številčni družini, a lepo je tudi, če nimaš otrok 

    kljub temu, da nima otrok, je zadovoljna 

    meni, da je prav, tako kot je (da nima otrok) 

VPLIV DRUŽBENI PRITISK K ljudje imajo otroke, ker je to normalno 

ŠIRŠEGA K MATERINSTVU, STARŠEVSTVI   



 

 

DRUŽBENEGA 
 

  

KONTEKSTA 
TRADICIONALNE SPOLNE 

VLOGE 
strinja se s tem, da naj mož pomaga pri gospodinjskem delu, a do neke mere 

 


