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POVZETEK 

 

Vloga ţensk v druţbi je bila dolgo časa podrejena vlogi moških, ki je veljala za pomembnejšo 

in večvredno. Poudarjanje in poveličevanje materinstva ţenske čutijo kot pritisk, ki je 

osrednjega pomena pri njihovi odločitvi. Domneva se, da si vse ţenske ţelijo roditi in da je to 

njihova največja izpolnitev. Prostovoljna odločitev za ţivljenje brez otrok je relativno 

moderen pojav. Danes ţenska vloga ni več enaka kot nekoč, saj se lahko ţenska uresničuje na 

več področjih.  

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, zakaj se vedno več ţensk odloča, da ne bodo imele 

otrok, poiskati in raziskati vzroke za to odločitev ter ugotoviti, ali in kako se ţivljenje ţensk 

brez otrok razlikuje od ţensk, ki so matere. Vzporedno s tem nas je zanimal njihov pogled na 

odločitev ter kako okolica sprejema njihovo odločitev. Z raziskavo smo ţeleli osvetliti ta 

pojav ter preseči stereotipne poglede na ţenske, ki so se odločile, da ne bodo imele otrok. V 

raziskavi je bila uporabljena kvalitativna metodologija, izvedena na podlagi analize 

polstrukturiranih intervjujev. Podatke smo zbrali z intervjuji, ki so bili opravljeni s sedmimi 

ţenskami, ki so se odločile, da otrok ne bodo imele. Rezultati raziskave kaţejo, da so ţenske, 

ki so se odločile, da ne bodo imele otrok, imele lepo otroštvo, ki ga je zaznamovala močna 

povezanost med intervjuvanko in njeno materjo. Matere ţensk, ki ne ţelijo imeti otrok, so v 

materinstvo vlagale veliko časa in energije, medtem ko so bili očetje fizično ali emocionalno 

odsotni. Matere so prevzele celotno breme starševstva. V očeh intervjuvank so se ţrtvovale za 

svoje otroke. Intervjuvanke menijo, da imajo polno in zadovoljujoče ţivljenje in si ne ţelijo 

vanj vnašati še večjih naporov in stresa, ki ga prinaša starševstvo. Svoje odločitve nikoli ne 

skrivajo in mnenijo, da jo je njihova okolica sprejela. Vse vidijo in sprejemajo tako pozitivne 

kot negativne posledice svoje odločitve in večina jih meni, da odločitve nikoli ne bodo 

obţalovale. Naloga se zaključuje s predlogom, da bi se morali v socialni pedagogiki zavedati 

neenake vloge ţensk v druţbi in mehanizmov, ki tako stanje vzdrţujejo. Socialni pedagog 

mora upoštevati spol uporabnika in pri tem upoštevati tudi pomen feminističnih načel ter 

presegati stereotipne podobe, ki so v druţbi zelo pogoste. 

 

Klučne besede: ţenska, materinstvo, ţenske brez otrok, materinski mit, feminizem. 
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SUMMARY 

 

The role of women in society was and predominantly still is considered as inferior in 

comparison to the superiority of the role of men. Motherhood was being glorified and was as 

such the primary duty and responsibility of every woman. This fact is an undoubted 

psychological pressure and a burden for women and it therefore determines their decision 

about motherhood. It was and it is somehow understood and selfexplanatory that all women 

wish and want to have children as motherhood is their highest ideal. If they would not 

accomplish this goal, their role would be cosidered as unfulfilled or even unjustified. The 

voluntary decision of women for a life without children is relatively modern. In modern times 

the role of a woman is not as it was in the past, because women in modern society can fulfill 

themselves and their role within their environment in many diffrent ways and with many 

different means. 

The pupose of this work was to try to determine the reasons for a growing number women 

which choose not to have children, to attempt to search for and to research the reasons for 

these decisions and to try to find the difference between the lives of women without children 

in comparison to the lives of mothers. In addittion to this, we tried to enlighten how our 

sample group of childfree women will describe their decision and even more importantly how 

the society will react to it and how these women feel about these reactions. WE also tried to 

find some explanations for this growing trend and to look beyond and avoid the stereotypical 

looks and opinions about this phenomenon. We used the qualitative methodology, based on 

the analysis of semistructured interviews. The data was gathered through interviews with 

seven women which chose to live without having children. The results show that these 

women lived a happy childhood and typically with a strong attachment between them and 

their mothers. Their mothers were strongly devoted to their role of motherhood and 

homecaring, while their fathers were predominantly psysically and emotionally absent. The 

entire burden of motherhood and homecare was threfore left to the mothers. In the eyes of the 

interviewed women, their mothers sacrified themselves for this purpose. In all cases in this 

work, the women consider that their lives are fulfilled, fully satisfactory and they have no 

need or desire to add any addittional obligations, resposibilities or stress in the form of 

parenthood. They do not attempt to hide their decison for their way of life and they feel that 

their environment has fully accepted it. All of these women are aware of and feel comfortable 
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with all the positive and negative consequences of their decisions and they are fully convinced 

that they will never have any regrets. In the conclusion this work suggests that social 

pedagogy should show some awareness of the existence of unequalness of the role of women 

in the society and of the mechanisms which sustain such status. The social pedagog should 

take into respect the gender of the individual and consider the importance of feminist 

principles and should reach above the stereotypes which are all too common.  

Key words: woman, motherhood, women without children, motherly, myth, feminism  
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UVOD 

 

V magistrski nalogi se osredotočam na utemeljevanje spolnih vlog in stereotipne vloge, ki jih 

določa spol posameznika. Osredotočam se predvsem na materinsko vlogo in materinski mit 

ter zavračanje le tega. V razviti druţbi modernega časa se razvijajo nova stališča, ki dajejo 

ţenskam širše moţnosti odločanja oziroma jih osveščajo, da ni vnaprej strogo začrtanih 

ţivljenjskih poti. Ţenske so dobile moţnost razmišljanja in odločanja o svojem ţivljenju. V 

raziskovalnem delu sem ţelela spoznati, kako in zakaj se nekatere ţenske odločijo, da ne bodo 

imele otrok in v čem se razlikujejo od ţensk, ki so vlogo materinstva sprejele. Kljub širšemu 

spektru odločitev je druţba še vedno preţeta s tradicionalnimi spolnimi vlogami, ki pa se 

izraţajo subtilneje kot v preteklosti in jih zato pogosto teţje spoznamo. Ţenske, ki se odločijo, 

da ne bodo imele otrok, so v druţbi še vedno sprejete zelo stereotipno in so večkrat podvrţene 

stereotipnim oznakam. Zato me je v raziskavi zanimalo tudi, ali intervjuvanke občutijo pritisk 

druţbe in kako se nanj odzovejo.    

 

Materinstvo je splošno sprejeto kot glavni vidik identitete odrasle ţenske. Ostale identitete so 

le dodane identiteti materinstva. Materinstvo velja za vir zadovoljstva, čustvene stabilnosti in 

občutka izpopolnjenosti ţenske. Čeprav bi lahko materinstvo in očetovstvo primerjali ali celo 

enačili, je očetovstvo manj obvezno ali celo izbirno ter ni v taki meri druţbeno pričakovano. 

Očetovstvo je sprejeto kot le ena izmed  identitet odraslega moškega (Unger, 2001).   

 

Mnenje oziroma stereotipi o materinstvu vplivajo na vse ţenske, tiste z otroki in tiste brez. 

Mnenje, da je materinstvo normalno in naravno, izzove predsodek, da so ţenske, ki so brez 

otrok, nenormalne oz. nenaravne in neţenstvene. Ţenske pa so brez otrok zaradi različnih 

razlogov. Nekatere ţenske so brez otrok kot posledica svoje izbire, nekatere otrok zaradi 

zdravstvenih razlogov ne morejo imeti oz. so neplodne in se za druge oblike skrbi za otroke 

(posvojitev, skrbništvo) ne odločijo. Ţenske brez otrok so posebnost, neobičajnost in 

nenaravnost. Z nasprotovanjem mnenju, da je materinstvo obvezno za vse ţenske, dokazujejo, 

da ţenske niso biološko determinirane z materinstvom. Koncept materinstva kot izbira se 

morda nekaterim zdi nenavaden, saj materinstvo navadno sprejemamo kot dejstvo in kot 

doţivetje, nad katerim imamo malo nadzora. Nekateri celo menijo, da na tem področju 

posameznik sploh ne bi smel imeti nadzora.  
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Materinstvo je pomembno, normalno in naravno za vse ţenske (Unger, 2001). Nobena vloga 

ali naloga ţensk ni tako naravna in druţbeno pričakovana. Materinstvo velja za ključen vidik 

ţenske identitete (prav tam). Velika večina ţensk zanosi s partnerjem v heteroseksualni vezi. 

To včasih zahteva tudi  medicinsko pomoč, kot je zdravljenje neplodnosti ali umetna 

oploditev, ki je v zahodnih civilizacijah vse pogostejša (prav tam). Ţenske pa lahko postanejo 

matere na različne načine, v  različnih okoljih in zvezah; kot samska ţenska, v prvem ali 

kasnejšem zakonu ali partnerski zvezi, v hetero ali homoseksualnih zvezah, s posvojitvijo ali 

skrbništvom. Zaradi naraščajočega števila ločitev in kasnejših zvez, vedno več ţensk skrbi za 

partnerjeve otroke iz prejšnji zvez in te ţenske imajo lahko tudi svoje otroke. Nekateri načini, 

kot so umetna oploditev, materinstvo v homoseksualnih vezah, posvojitve iz drugih drţav, 

veljajo za polemične in sproţajo moralna vprašanja ter širše razprave, kaj pomeni biti mati in 

kaj pomeni materinstvo.  

 

Raziskave so pokazale, da se pojav posameznikov brez otrok danes razlikuje od istega pojava 

v preteklosti. Danes se povečuje število zdravih ţensk brez otrok, ki so samske ali ţivijo v 

zakonu ali partnerski vezi (Coleman, 1996, po Portanti, 2009).  

 

Da se posamezniki odločajo za otroke, je z vidika vrste popolnoma razumljivo in obvezno 

(zaradi ohranjanja vrste). Če pa pogledamo z vidika posameznika, pa ta odločitev ni več tako 

samoumevna. Nekateri predvidevajo, da jih bodo otroci naredili srečnejše, vendar mnoge 

raziskave kaţejo ravno obratno. Raziskava Daniela Kahnemana (po Senior, 2010), ki 

vključuje 909 ţensk iz Teksasa, kaţe, da je skrb za otroke od različnih dejavnosti, ki so nam 

najbolj prijetne, šele na 16. mestu od 19 aktivnosti. Za bolj prijetna opravila so ţenske 

navajale pripravo hrane, nakupovanje, gledanje televizije, telovadbo in hišna opravila. 

Andrew Oswald je v svoji raziskavi bolj pozitivno naravnan in dokazuje, da otroci staršev ne 

naredijo nesrečnejše, vendar jih tudi ne naredijo srečnejše. To velja le v primeru, ko ima 

posameznik le enega otroka, medtem ko se posamezniki z več otroki pogosteje srečujejo z 

negativnimi občutji. Kljub raziskavam, ki nasprotujejo splošno sprejetemu mnenju, da otroci 

osrečujejo ter da je skrb za otroke prijetna obveznost, ostaja to mnenje trdno zasidrano v 

našem razmišljanju. 

 

 

 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

5 

 

TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

1. ŢENSKI SPOL SKOZI ZGODOVINO 

 

Skozi celotno zgodovino človeštva lahko opazujemo podrejenost in manjvrednost ţensk. 

Simone de Beauvoir je izpostavila (1949), da začetka ţenske podrejenosti ali natančnega 

vzroka zanj ni mogoče zaslediti. Vzroke iščemo v fizični šibkosti ţensk, zaradi katere so si jih 

moški lahko podredili. Ţenska podrejenost je vodila v manjvrednost vsega, kar je bilo 

povezano z njimi. Tako je moški določil, da so dela, ki veljajo za ţenska, manjvredna dela, in 

to so skrb za druţino, gospodinjstvo, rojevanje otrok itd. Medtem pa so lov, obramba druţine 

itd. moška dela in zato pomembnejša in večvredna. Poudariti pa je treba, da so vsi 

zgodovinski odnosi lahko le plod predvidevanj in da na arheološke modele močno vplivajo 

moderne ideologije in na podlagi teh so arheologi vzpostavili trdovratne modele razlag. 

»Arheologija zelo pogosto deluje s pozicije zapostavljanja depriviligiranih druţbenih skupin, 

predvsem ţensk. To se kaţe z zanikanjem, odrekanjem njihove aktivne vloge v arheoloških 

obdobjih in kulturah.« (Greif, 2007, str. 46). Človeška evolucija se razlaga, kot da je lovec 

primarno gonilo vzpona v učlovečenju. Lov je domnevno edini pogoj za preţivetje, ki zahteva 

zapleteno druţbeno delitev dela, organizacijo in komunikacijo. Izvajajo ga le moški. Ţenske 

pa so zaradi omejitve z reprodukcijsko funkcijo niso mogle udeleţevati lova in so ostajale 

bliţe doma in nabirale hrano (prav tam).   

 

Simone de Beauvoir v knjigi Drugi spol poda začetek svetovnega poraza ţenske v trenutku, 

ko se pojavi privatna lastnina in ko moški postane gospodar zemlje, suţnjev in tudi lastnik 

ţenske ter njunih otrok. Moški je ţelel vso svojo lastnino označiti. Tako je ţena ob poroki  

prevzela njegov priimek, prav tako tudi otroci, najstarejši sin pa navadno tudi njegovo ime 

(De Beauvoir, 1999).  

 

V prazgodovini, v času nomadskih plemen, katerih ţivljenjski stil je zahteval stalne selitve, je 

otrok veljal za breme. Zaradi nepoznavanja človeškega telesa si menstruacije, nosečnosti in 

poroda niso znali razlagati. Zato so jih pripisovali mračnim silam, ki so ţenskam onemogočile 

delo in jih onesposobile za določen čas (prav tam). Ţenska je bila v času menstruacije in 

nosečnosti podvrţena različnim ritualnim obredom. Rojstva niso vedno sprejemali z 

odobravanjem in zanj je bila kriva samo ţenska. V obdobju nosečnosti in po njej je bila 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

6 

 

ţenska ovirana pri vsakdanjih opravilih, medtem ko so moški lahko aktivni ves čas. Ţenske so 

zaradi skrbi za otroke ostajale bliţe doma in se ukvarjale z nabiralništvom, pripravljale hrano 

ter skrbele za otroke (prav tam). Vendar pa so bili otroci kmalu prisiljeni pomagati staršem in 

zato sprejeti kot delovna sila, ki je velikokrat igrala ključno vlogo pri količini pridelane hrane 

ter preţivetju druţine. Mladi so odrasle opazovali pri njihovem delu in postopoma sami 

prevzemali delovne odgovornosti. Tudi igra je bila podrejena delu, saj je le-to veljalo za 

najvišjo vrednoto. Tako so mladostniki staršem povrnili odrekanja, ki so jih bili prisiljeni 

narediti v času nosečnosti in prvih mesecev po porodu.  

 

Tyler May (Child freedom, 2012) je raziskovala starševstvo in odsotnost otrok  v ameriški 

zgodovini, vendar menim, da lahko njene ugotovitve posplošimo na ves svet. V svojem delu 

razlaga, da so bili otroci prvih ameriških priseljencev nujnost za preţivetje in so bili sprejeti 

kot ekonomska korist in delovna sila. Zaradi visoke umrljivosti otrok so pari morali imeti več 

otrok (povprečna ţenska je imela v tem času osem otrok), da so si zagotovili, da jih je vsaj 

nekaj dočakalo odraslost. 

 

V klasičnih besedilih 17. in 18. stoletja je vidna predpostavka, da nekatera človeška bitja 

nimajo prirojenih predpostavk, da bi dosegla polno individualno svobodo, in bi se zato morala 

podrediti tistim, ki jih je narava bolj obdarovala. Poleg otrok in »divjakov«, ki so se rodili 

zunaj meja zahodne civilizacije, v to kategorijo sodijo predvsem ţenske. »Njihov status je 

dvosmeren. Niso niti povsem podrejene niti povsem svobodne. To postane jasno, če si 

ogledamo glavno mesto ţenske podrejenosti – druţino.« (Barša, 2009, str. 42). Zanimivo je 

tudi, da so skozi zgodovino moškega in ţensko dojemali kot različici, in sicer višjo in niţjo 

različico in da vse do renesanse ni bilo anatomskega opisa ţenskega spolnega organa. 

Predstavljali so ga sestavljenega iz istih organov, le z drugačno razporeditvijo (Laqueur, 1987, 

po Bourdieu, 2010). 
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2. KRŠČANSKA IDEOLOGIJA, ŢENSKA IN MATERINSTVO 

V zahodni civilizaciji je krščanska vera preko različnih cerkva (katoliške, protestanske, 

pravoslavne …) odigrala pomembno vlogo v določanju druţbene vloge ţenske. Stalnica, ki se 

opira na Sveto pismo, je krčenje ţenske na materinsko vlogo kot glavno in edino pravo.  

Začnimo »na začetku« pri prvi ţenski in prvem moškem, Adamu in Evi. V prvem poglavju 

prve knjige Svetega pisma stare zaveze (Genesis) je pojasnjen nastanek človeka. »In reče 

Bog: Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen, in gospodujejo naj ribam 

morskim in pticam nebeškim in ţivini in vesoljni zemlji ter vsej laznini, lazeči po zemlji. In 

ustvaril je Bog človeka po svoji podobi, po Boţji podobi ga je ustvaril: moţa in ţeno je 

ustvaril.« (Sveto pismo, po Jogan, 1986, str. 18). V tem delu sta moški in ţenska še brez 

razlik, enakopravna, medtem ko v nadaljevanju večkrat zasledimo stališče o pokornosti in 

poslušnosti ţenske moškemu. Mnenje izhaja iz razlage o nastanku moškega in ţenske, ki jo je 

Bog ustvaril iz njegovega rebra. »Tedaj upodobi Gospod Bog človeka iz prahu zemeljskega in 

vdahne v nosnice njegov dih ţivljenja, in tako je postal človek ţiva duša … Reče pa Gospod 

Bog: Ni dobro biti človeku samemu; naredim mu pomoč njegove vrste … In Gospod pošlje 

trdno spanje Adamu, in Adam zaspi; vzame mu eno izmed reber njegovih in vtakne meso na 

njegovo. In Gospod Bog stori iz tistega rebra, ki ga je vzel Adamu, ţeno, in jo privede k 

Adamu.« (Sveto pismo, po Jogan, 1986, str. 18). Iz dejstva, da je bila Eva ustvarjena iz 

Adamovega rebra, izhaja mnogo teorij o podrejenosti ţenske, saj je bil Adam prvi in Eva 

druga, kot ţenska narejena iz njegovega rebra in mu mora biti zato podloţna.  

Eva velja tudi za izvir greha, saj je ona prva ugriznila v sad drevesa spoznanja dobrega in 

zlega, v jabolko. Jabolko pa je dala jesti tudi Adamu in s tem pogubila še njega. Bog ju spodi 

iz raja, da ne bi še naprej ogroţala sama sebe in jima naloţi kazen. »Ţeni reče, jako 

pomnoţim bolečino tvojo in nosečnosti tvoje teţave, v bolečini bodeš rodila otroke in po 

tvojem moţu bodi poţelenje tvoje, in on ti gospoduj. Adamu pa reče: ker si poslušal ţene 

svoje glas in si jedel od drevesa, za katerega sem ti zapovedal, rekoč: Ne jej od njega – 

prokleta bodi zemlja zaradi tebe: s trudom se ţivi od nje vse dni svojega ţivljenja; trnje in 

osat naj ti poganja, ti pa jej zelenjavo poljsko. V potu obraza svojega uţivaj kruh, dokler se ne 

povrneš v zemljo, ker si bil vzet iz nje; kajti prah si in v prah se povrneš.« (Sveto pismo, po 

Jogan, 1986, str. 18). V tem delu Svetega pisma je materinstvo omenjeno kot funkcija 

nadaljevanja rodu in kot kazen, ki je bila naloţena Evi za njen greh. V zgodbi o izgonu iz raja 

lahko najdemo mnogo namigovanj, da zgodba govori o tem, kako je človeštvo spoznalo 
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spolnost. Spoznanje naj bilo prispodoba, ki jo prva izkusi Eva. Zapelje jo kača, ki je simbol za 

penis in Eva v skušnjavo zapelje še Adama (prav tam).  

Cerkvene oblasti so si dolgo prizadevale, da bi ţenske opustile pridobitvene dejavnosti in 

kakršno koli izobraţevanje ter se posvetile gospodinjstvu in materinstvu. Politika, kultura, 

filozofija in še kaj so sluţile utrjevanju moške dominance, patriarhalnosti; zakon je podrejanje 

utrjeval in »tako je zakon postal primarno orodje druţbe za podreditev ţenske« (Sobočan, 

2005, str. 110). Materinstvo nikakor ni bila izbira, ampak dolţnost, saj ţe Biblija narekuje 

»Bodite rodovitni in mnoţite se!« Ţidovska knjiga Talamut pa pravi: »Tisti, ki ne prinese na 

svet otrok, je kot morilec … Oseba brez otrok je kot smrt.« (Kay, 1989, po Kačičnik, 2006a). 

 

Vzgled za vse ţenske, ki ga prikazuje Sveto pismo, je Marija, boţja mati, ki je vzor devištva 

in čistosti. »Ne da bi spoznala moţa, je v veri in pokorščini po obsenčenju s Svetim Duhom 

rodila na zemlji samega Sina nebeškega Očeta, ko je kot nova Eva brez slehernega 

omahovanja verovala ne stari kači, ampak boţjemu slu. Rodila pa je sina, katerega je Bog 

postavil za prvorojenca med mnogimi brati, to je med verniki, pri katerih rojstvu in vzgoji 

sodeluje z materinsko ljubeznijo.« (Jogan, 1986, str. 22).  

 

V svetem pismu ţenski nastopata na dveh nasprotnih polih, kot dobro in zlo, Marija in Eva. 

Marija je ideal materinske ljubezni in boţje predanosti. Eva je ţenska, ki je zapeljala Adama 

in s tem celoten človeški rod. Je poţeljiva grešnica, ki predstavlja vir vsega zla in skušnjavo 

za moškega. »Devica Marija je obratna figura grešne Eve; njena noga pod seboj mečka kačjo 

glavo; prek nje prihaja zveličanje, tako kot je prek Eve prišla poguba.« (Kačičnik, 2006b, str. 

415). Ţenska se mora čim bolj pribliţati liku Marije s pridnostjo, ljubeznijo, materinstvom, 

poţrtvovalnostjo in vzdrţnostjo. Vendar tu najdemo navzkriţje. Ţenska, ki je mati, nikoli ne 

more biti devica in zato liku Marije nikoli ne bo mogla popolnoma zadostiti. Lahko pa se 

skozi celo ţivljenje trudi in ţivi po pravilih katoliške cerkve, sluţiti mora Bogu in moţu mora 

biti podrejena druţica. Izpolniti mora vse dolţnosti materinstva, ostajati v druţini, ţiveti mora 

s svojimi otroki ter neprestano skrbeti zanje tako telesno kot duhovno (Jogan, 1986). Vesna 

Leskovšek (2002) ugotavlja, da so ti nedosegljivi modeli delovali kot močno disciplinsko 

sredstvo, saj je bil strah pred grehom močan, kazni zanje pa zelo stroge. Knjige so natančno 

opisovale grozljive kazni, ki so se zgodile grešnim dekletom in ţenam. 
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Katoliška cerkev Evin greh zaznamuje kot znak njene primitivnosti, nagona in krivde ter to 

prenese na vse ţenske. Kača, ki zapelje Evo, nima razuma in je zato ne moremo kriviti. 

Vpelje pojem čistosti kot sinonim za seksualno vzdrţnost. Nečistovanje pa je opravičljivo le v 

zakonu, kjer ţenska plačuje ceno za svojo grešnost s sluţenjem in trpljenjem (Leskovšek, 

2002). Zakon nikakor ni sprejet kot partnerska zveza enakovrednih članov, v kateri oba iščeta 

zadovoljstvo in srečo. Institucija zakona je bolj podobna vzgojnemu sredstvu, ki ţensko drţi 

na »pravi poti« (prav tam).  

 

Ţenskam sta na voljo dve vlogi, vloga device ali matere. Ker ţenska ne more biti oboje, je  

lahko vsaj aseksualna in se ji tako odreče vsaka seksualnost, ki je moškemu nevarna in 

»nenaravna«. Rdeča nit obeh razpoloţljivih identitet je krivda: krivda zaradi spola samega, saj 

je ţenska zakrivila izgon iz raja in krivdo zaradi nezmoţnosti doseganja ideala (Marije). 

Nenehno produciranje krivde pa omogoča podredljivost (Štular, 1999) in ubogljivost ter s tem 

onemogoča moţnost pobega iz začaranega kroga. 

 

V krščanskem nauku ni razlike med druţino in zakonsko zvezo in zakonska zveza je 

namenjena produciranju druţine. Zapovedan je tudi vrstni red, zakonska zveza in šele nato 

druţina, saj so predzakonski spolni odnosi prepovedani. Še spolni odnosi v zakonu so strog 

tabu. Do 18. stoletja je imela katoliška cerkev nosečnico (tudi poročeno) za grešnico in če je 

ţenska med nosečnostjo ali porodom umrla, je bila to kazen za njene grehe. Taki ţenski so 

odrekli pokop v posvečeni zemlji in so jo pokopali na tistem delu pokopališča, ki je bil 

namenjen morilcem in samomorilcem torej najhujšim grešnikom (Kačičnik, 2006a). 

 

Ţenske ţe od zgodnjih let vzgajajo v prepričanju, da so drugačne od moških, da je njihov 

značaj šibek, da nimajo lastne volje, da se ne znajo odločati in da morajo dopuščati, da se zato 

drugi odločajo namesto njih. »Vsi moralni nauki jih učijo, da je dolţnost ţenske ţiveti za 

druge, in vsa sodobna sentimentalnost jim govori, da jim to zapoveduje njihova narava; da se 

morajo povsem odpovedati same sebi in ţiveti le za ljubezen.« (Mill, 2005, str. 22). Edina 

ljubezen, ki jim je dovoljena, je ljubezen do Boga, moţa in svojih otrok. Simone De Beauvoir 

(1999) pravi, da ţenska prvič v zgodovini človeštva  kaţe svojo podrejenost svojim otrokom, 

ko mati kleči pred lastnim sinom (Marija pred Kristusom) in v kultu device Marije se kaţe 

najvišja zmaga moških nad ţenskami.  
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Iz zgodovinskih patriarhalnih korenin izhajajo v druţini za spol jasno določene vloge. Ţenske 

so bile odvisne od moških, saj jim niso bili dostopni ekonomski viri, s katerimi bi lahko prišle 

do sredstev za preţivetje. V zameno za to so dolgovale usluţnost in hvaleţnost moškemu, ki 

je veljal za neoporečno avtoriteto v druţini. Od njega se je pričakovalo, da bo druţina 

materialno preskrbljena, da bo z močjo ščitil druţinske člane, da bo trden in čustveno 

neranljiv. Ţenska oziroma ţena pa bo šibka, podrejena in usluţna. Materinstvo ji ne 

zagotavlja nobene moči. Edina moţnost, da ţenska premaga svojo izvorno napako je, da se 

ukloni boţji volji, ki ji namenja podloţnost moškemu. Tako podrejena lahko v moški 

mitologiji pridobi novo vlogo. Dokler je hotela vladati in dokler se ni odrekla svojemu 

poloţaju, so jo poniţevali, kot podloţnica pa bo lahko spoštovana (Štular, 1999). 

 

Ţenska je bila vedno ujeta v svoje telo in njegovo biološko funkcijo. Poleg zadovoljevanja 

potreb moţa je bila vloga ţenske rojevanje, varstvo in vzgoja otrok ter gospodinjenje. Bila je 

ţena, mati in gospodinja. Mati je bila zadolţena za pravilno vzgojo otrok in privzgajanje 

pravilnih vrednot. Cerkev je zagovarjala, da je Bog poklical ţeno iz narave za zakonsko zvezo 

in za hišno mater, in kot mati mora imeti krščansko ljubezen do otroka; to ljubezen pa ji 

ustvari vera in mati brez krščanske vere in brez prave ljubezni ne more biti vzgojiteljica 

(Jogan, 1986). Poleg tega je morala zadovoljiti svojega moţa, ki si jo je podredil. Njena vloga 

je bila v zadovoljevanju njegovih potreb, medtem ko njene potrebe  niso bile nikoli omenjene. 

Oziroma so bile kot oblika nenormalnosti, perverznosti in nekaj, kar je treba izkoreniniti. Še v 

19. stoletju so bili pri ţenskah seksualni občutki razumljeni kot neţenstveni in celo patološki. 

Nasprotno pa so zdravniki tovrstne občutke moškim pripisovali in jih razlagali kot »naravne«. 

»Neskladje med domnevnima »naravama« moţa in ţene višjih slojev pa naj bi blaţila 

prostitucija.« (Ţnidaršič, 2000, str. 22).  

 

Ţenska narava je bila vso zgodovino vezana na zakonski stan. Njena druga izbira je le še, da 

ţivi kot redovnica, ki jo v prvi vrsti označuje pomanjkanje moţa. Pomanjkanje materinskega 

čuta je bilo v zgodovini razlog za mnoge nesreče. Cesare Lombroso (1853) je trdil, da ţenske 

prestopnice trpijo za pomanjkanjem tipičnih ţenskih lastnosti. Gre za pomanjkanje 

materinstva, so hladne, imajo nerazvito inteligenco in lastnosti slaboumnih. Ţenske 

kriminalke imajo vse značilnosti moškega kriminalca, k temu pa je dodal še zvijačnost, 

hinavščina, hudobnost in nepoštenost (Mrkljaj, 1999). Otto Pollak (1908) je ustvaril mit o 

zlobni ţenski; ţenske so bile zanj manipulativna in goljufiva bitja. Poudarjal je obdobja v 

ţenskem ţivljenju; kriminalna dejanja se dogajajo pogosteje v času menstruacije (kazniva 
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dejanja zoper ţivljenje in telo), nosečnosti, poroda (detomor) in menopavze (samomor). Trdil 

je, da ţenska, ki stori kaznivo dejanje, izda svojo ţenskost. Posledica te izdaje pa mora biti 

stroţja kazen (prav tam). Sigmund Freud (1856) je trdil, da je delinkventna ţenska ţenska, ki 

ima kompleks in zavida moškemu njegovo telesno zgradbo – penis in se zaradi tega upira 

svoji naravni manjvrednosti. Vse te teorije lahko zavrţemo s statističnimi podatki, ki kaţejo, 

da je večina zapornic mater (Mrkljaj, 1999).  

 

Moški so bili vedno obravnavani kot avtonomni individuumi, ki so dejavni v zunanjem svetu. 

Biti moški je pomenilo biti racionalen, neemocionalen (dovoljeno je bilo le eno čustvo, jeza), 

aktiven (vključno s seksualnostjo) in izraţati seksualno iniciativo (Sobočan, 2005). Njegova 

naloga je bila materialno preskrbovanje druţine in predstvaljanje druţine navzven, v javnost 

(ţensko je delegiral v zasebnost). Oče je bil oddaljen od druţine. Vendar lahko v tem iščemo 

tudi nedoslednosti. Zapisi poročajo, da je bil oče, tudi v času, ko je bil veliko odsoten, 

čustveno navezan na druţino. V knjigah najdemo navedke, namenjene očetom, ki govorijo o 

vzgoji otrok, in zasledimo tudi kritiziranje očetov, ki zanemarjajo očetovske dolţnosti (Švab, 

2001). 

 

Različne reprodukcijske strategije moških in ţensk so povzročile razlike v vedenju in 

druţbenih vlogah obeh spolov. Moški naj bi si ţelel čim večje število potomcev, ki bi nosili 

njegov priimek in celo ime. Ţenska pa naj bi gledala na to, da ima njen potomec čim večjo 

moţnost za preţivetje, torej čim boljše sposobnosti in si je zato skrbno izbirala partnerje. 

Moški so bili v svojem spolnem vedenju svobodnejši, ţenske pa previdnejše. Ţenska je, za 

razliko od moškega, točno vedela, da je potomec njen in je bila zato zanj pripravljena skrbeti. 

Zato je bila tudi voljna postati gospodinja (Haralambos in Holborn, 2005). 

 

Ţenske so bile skozi zgodovino zaradi pogostih nosečnosti in porodov, ki so bili opravljeni v 

nehigieničnih razmerah z malo znanja, podvrţene nalezljivim boleznim. Komplikacije med 

porodom so bile pogoste in mnogo ţensk je umrlo. In porod še ni bil vse, na svet so prišla še 

ena lačna usta, za katera je bilo treba skrbeti. V takih trenutkih so se druţine odločile tudi za 

detomor, ki je bil v takšnih razmerah videti edina rešitev. Zato so ţenske ţe od vsega začetka 

skušale omejiti nosečnosti na različne načine. Prve poizkuse poznamo ţe iz egipčanskih 

časov, torej ţe iz 2. tisočletja pred našim štetjem. Prav tako so bili v antiki zelo vešči pri 

nadzorovanju rojstev na zelo različne načine. Poznali so ţe diafragme, različne napitke, 

sredstva za uničenje spermijev, mazila za genitalije in sterilna obdobja pri ţenski (Heinshon 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

12 

 

in Steiger, 1993). Znanje, ki se je širilo kot ljudsko izročilo, je ţenskam omogočalo 

dostojnejše ţivljenje in to znanje se je ohranjalo skozi stoletja. Cerkev pa se je ves čas borila 

proti omejevanju rojstev in je z vsem sredstvi nastopala proti takemu znanju in osebam, ki so 

ga imele ter prenašale (prav tam).  

 

 

3. MATERINSTVO V POSTMODENI 

 

Izraz postmoderna označuje obdobje zadnjih tridesetih let, v katerih so se začele kazati 

določene spremembe v primerjavi s časom moderne (Švab, 2001). Giddens (2000) meni, da 

ţivimo v druţbi, v kateri smo bolj temeljito pometli s tradicijo kot kdaj koli prej. Alenka Švab 

(2001) zaznava široko izbiro ţivljenjskih stilov. »Ţivljenjske poti postajajo nelinearne, kar 

pomeni, da lahko skoraj v vsakem trenutku ţivljenja »začneš znova« - vrneš se v 

izobraţevanje, začneš znova druţinsko ţivljenje ali poklicno kariero.« (Ule, 2011, str. 95). 

Spreminja se tudi vrednostni sistem, ki poudarja individualnost in ruši vnaprej predvidevani 

in tradicionalni ţivljenjski slog. V druţboslovju se je utrdil naziv individualizacija, s katerim 

mislimo na celoto druţbenih procesov in izkušenj, za katere je značilno raztapljanje vnaprej 

predpisanih in standardiziranih ţivljenjskih oblik, kot so razredna pripadnost, spolne vloge, 

jedrna druţina in razpad urejenih normalnih biografij, ţivljenjskih vodil in okvirov 

ţivljenjskih orientacij (Ule in Kuhar, 2003). »V tradicionalnih druţbah je bil posameznik tako 

rekoč vrojen v določen socialni poloţaj, v modernih razmerah pa moramo nekaj storiti sami, 

da doseţemo določeno druţbeno mesto.« (prav tam, str. 22). Raziskovalci ugotavljajo vrsto 

sprememb v subjektivnih strukturah in identiteti posameznika, ki jih prinaša splet 

zgodovinskih in druţbenih sprememb v pozni moderni (Ule, 2011). 

 

Znak postmoderne je spreminjanje ţivljenjskih potekov. V moderni se je govorilo o tipičnih, 

pričakovanih ali normalnih ţivljenjskih potekih oziroma standardnih prehodih, ki so sloneli na 

kulturnih in druţbenih normah. Ţivljenjski poteki pa se sčasoma spreminjajo in nanje vplivajo 

vse instucionalne spremembe na sistemski ravni, npr. podaljševanje izobraţevanja, 

sprememba trga delovne sile, pravno izenačenje zakonske in izvenzakonske zveze itd. Trţni 

model postmodernega ţivljenja predpostavlja posameznike brez druţin in otrok. »Usmerjen je 

na posameznika ali posameznico in ukvarjanje s samim seboj: uspeh, kariera, urjenje telesa, 

negovanje, športno udejstvovanje, samoizpopolnjevanje, samorealizacija, skrb za zdravo telo, 

joga, meditacija, potovanja … Vsakdo naj bo neodvisen, da bi lahko ustregel trţnim zahtevam 
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in idealnim podobam, ki nas pozivajo iz revij, televizijskih nadaljevank, z jumbo plakatov itd. 

Trţni subjekt je po tem pojmovanju individualiziran subjekt, ki ga ne ovirajo medosebni 

odnosi, zakon in druţina.« (Ule in Kuhar, 2003, str. 27). »Kot odgovor na sodobne identitetne 

dileme odraslosti se zato postavljajo tudi naslednja vprašanja, ki si jih postavljajo številni 

novodobni odrasli: Zakaj rojevati otroke v svet, ki je postal tako negotov in neprijazen? Zakaj 

se trenutnim uţitkom odpovedati za prihodnost, ki je negotova in nejasna? Priljubljena 

alternativa tovrstnim vprašanjem je uţivati ţivljenje iz dneva v dan in biti prost obveznosti« 

(Ule, 2011, str. 100). 

 

Svoboda je eden najpogostejših vzrokov pri odločanju o ţivljenju brez otrok, še posebej pri 

moških (Jacobson, 2001, po Pelton in Hertlein, 2011). Svoboda omogoča spontanost, moţnost 

menjave sluţb in predčasne upokojitve. Jacobson omenja tudi druge vzroke, kot so izogibanje 

stresu in napake pri vzgajanju, ter to, da posamezniki ne marajo otrok. Enako Somers (1993), 

ugotavlja, da so svoboda, neodvisnost in neprijetnost dnevnih opravil, ki jih prinašata vzgoja 

otrok ter kariera, glavni vzroki, zaradi katerih se posamezniki ne odločijo za otroke. 

Nasprotno so starši za odločitev o otrocih navedli, da imajo radi otroke, ponos in uspeh ob 

starševstvu in prijetnost dnevnih opravil, povezanih z vzgojo otrok in druţenje z njimi. Po 

Salecl, 2011 (po Velišček, 2014) psihoanaliza priznava, da ima človekova odločitev za otroke 

številne vidike, ki jih ni mogoče pojasniti z racionalno izbiro. Večina ljudi pred starševstvom 

ne razmišlja o tem, da bi imeli oziroma da ne bi imeli otrok. Imajo jih, ker se jim to zdi 

logičen korak v določenem obdobju ţivljenja. Defago (2005, po Velišček, 2014) omenja tudi 

moţnost, da se ljudje odločijo za otroka, ker je to laţje kot v ţivljenju najti druge stvari, ki jih 

lahko počnemo oziroma nas zadovoljujejo. »Ko se oseba ustali (konča izobraţevanje, si najde 

stanovanje, stalnega partnerja in sluţbo) kar naenkrat ostane brez ţivljenjskih ciljev. V tem 

trenutku lahko stori dvoje – za večino je to znak, da je pravi čas za otroka … Le redki pa 

premorejo dovolj volje in motivacije, da si na novo osmislijo svoje ţivljenje – tisti si najdejo 

aktivnosti, ki jih izpolnjujejo, osrečujejo in jim zapolnijo dan« (Defago, po Velišček, 2014, 

str. 33). 

 

Zanimiva je tudi ugotovitev Somers (2001), da se pari brez otrok bolje razumejo in so 

srečnejši (to so merili s pogostostjo prepirov, groţnjami z ločitvijo itd). To bi lahko razlagali z 

dejstvom, da se par, ki nima otrok, lahko v večji meri ukvarja s partnerstvom in zvezo, ki je v 

središču pozornosti. Lahko pa so otroci tudi motnja in vir frustracij, ki jih pari brez otrok 

nimajo. Prav tako so se posamezniki brez otrok višje uvrstili tudi pri zadovoljstvu z 
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ţivljenjem na splošno. Revija Good Housekeeping (po Velišček, 2014)  je leta 2003 izvedla 

raziskavo o vplivu otrok na ţivljenje posameznikov. »Rezultati so pokazali, da so otroci v 90 

% primerih negativno vpivali na kariero, 61 % na druţinsko ţivljenje, 50 % pa na spolno 

ţivljenje staršev. Poleg tega je 60 % vprašanih navedlo, da je starševstvo povzročilo izgubo 

prijateljstev in 12 %, da je privedlo do razhoda s partnerjem.« (Defago, 2005, po Velišček, 

2014, str. 42).  

 

 

4. MIT O MATERINSTVU 

 

V postmoderni se še vedno srečujemo s prepričanjem, da je za ţenske  naravno, da postanejo 

matere in da so edine primerne za vzgojo otrok. Prav tako se srečujemo s prepričanjem, da so 

ţenske gospodinje, ker so to ţe od nekdaj bile in so edine primerne za to nalogo. Prvemu 

prepričanju pravimo »mit o materinstvu«, drugemu pa »mit o delitvi dela po spolu«. Mit je 

»popolnoma domišljijska pripoved ..., ki uteleša kakšno neznano idejo o naravnem ali 

zgodovinskem pojavu« (Oxford English Dictionary, po Oakley, 2000). Primarna funkcija 

mita je, da podpira obstoječi druţbeni red in ohranja konzervativne druţbene vrednote ter 

časti tradicijo. Mitov se ne pojasnjuje in se ne sprašuje o njih, veljajo za svete in ljudje jih 

tako tudi prenašajo naprej. Mit podpira rek, da je tako vselej bilo in bo tako tudi ostalo, ker je 

tako najbolje. Mit vedno navajamo kot dejstvo in zato dejstvo tudi postane. Mit sedanjost 

zasidra v preteklosti (Oakley, 2000).   

 

Mit o delitvi dela po spolu podpira, da je ţenskam v druţini gospodinjska vloga naravna, 

univerzalna in neizogibna. Podpira mišljenje, da so ţenske gospodinje po vsem svetu in v 

vseh kulturah in da mora druţba to sprejeti, če ţeli uspeti. Zgodnje študije Locksley in Colten 

(1797) so opozarjale na dejstvo, da je opis »ţenske« in »gospodinje« skoraj enak (Archer in 

Llyod, 1992). Kako globoko so stereotipne vloge zasidrane v nas in kako zgodaj se jih 

priučimo, nas opominja Kuhnova raziskava (1985, po Archer in Llyod, 1992 ), ko je otrokom 

med drugim in tretjim letom predstavil lutki z imeni Michael (lutka je moškega spola) in Lisa 

(lutka je ţenskega spola) ter jih vprašal, kaj bosta lutki počeli, ko odrasteta. Izkazalo se je, da 

imajo otroci zelo široko in stereotipno predstavo o vlogah moških in ţensk. Na primer, 

povedali so, da bo Lisa čistila hišo in da bo Michael direktor (šef), ki bo doma kosil travo. 

Večina raziskav potrjuje, da otroci med 24. in 36. mesecem pridobijo občutek za spolno 

identiteto. Pravzaprav je ena prvih zaznav, ki jih določi otrok, ravno spol osebe. Ta opazka je 
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enostavna in vsebuje le dve moţnosti. Prav tako je spol osebe zaznavno izstopajoč in 

druţbeno poudarjena lastnost. Zato ni presenetljivo, da otroci posvečajo spolu veliko 

pozornosti in hitro prevzamejo druţbene stereotipe, vezane na spol (Unger, 2001).  

Stereotipne vloge so ţe zgodaj pridobljene in trdno zasidrane v našem mišljenju in so odporne 

na spremembe. To dokazuje tudi dejstvo, da kljub temu, da so se v zadnjih 20-ih letih vloge 

moških in ţensk v gospodinjstvu in na delovnem mestu zelo spremenile, analize spolnih 

stereotipov kaţejo, da so se ti zelo malo spremenili (prav tam). Ann Oakley (2000) pravi, ne 

le da delitev dela po spolu ni univerzalna, tudi nobenega razloga ni, zakaj bi bila. Pravi, da 

kratko malo ne drţi, da se v vsaki druţbi skriva privid ţenske-gospodinje: ta podoba je 

specifična za posebno vrsto druţbe in je nastala zaradi človekove iznajdljivosti in ne zaradi 

bioloških razlik.  

 

Mit o delitvi dela nas pripelje daleč v preteklost in v evolucijski razvoj človeka, kjer sta imela 

moški in ţenska različne naloge. Moški je bil lovec in je bil večinoma izven doma, medtem 

ko so ţenske srbele za dom in naraščaj. Še danes govorimo o »moškem lovcu« in nekatere 

lastnosti razlagamo skozi evolucijski razvoj. Ţenski je poleg skrbi za otroke ostala vloga 

nabiranja sadeţev okoli bivališča, za kar ni potrebno veliko moči in spretnosti. S tem pojavom 

razlagajo tudi različne telesne sposobnosti moških in ţensk. Moški so v povprečju večji in 

močnejši, kar naj bi bila posledica lova, ki zahteva moč in spretnost, da so ulovili in pokončali 

ţival. Ann Oakley (2000) izpostavi, da če bi ta razlaga resnično podpirala to dejstvo, bi 

morale biti razlike med močjo ter velikostjo ţensk in moških veliko večje. Razliko med 

velikostjo in močjo med samci in samicami lahko opazujemo tudi pri večini sesalcev, kjer ne 

moremo govoriti o delitvi dela med spoloma. 

 

Vloga gospodinje in ţene se lahko spremeni, materinska vloga ţenske pa je nenadomestljiva 

in zato je materinski mit tudi najmočnejši in najodpornejši. Stermecki (2005) meni, da je 

materinstvo ena izmed najmočnejših identitet ţenske in je posledično druţbeno priznana 

vrednota. Problematiziranje materinstva je kršitev, izdaja ţenskosti in zanikanje lastne 

identitete. Še vedno se bojujemo za pravico do otrok oz. pravico, da otrok nimamo. Boj za te 

pravice ogroţa vsak del patriarhalnega sistema. Pravi, da je mit o materinstvu najpogubnejši 

mit, ki ga moramo uničiti. Institucija materinstva, ki jo ohranjajo zakon, patriarhalna 

tehnologija, religija ter vse oblike izobraţevanja in pornografija, odtujuje ţenske od lastnih 

teles, tako da jih zapre vanje (prav tam). 
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Mit o materinstvu vsebuje tri splošno sprejete trditve. »Najbolj vplivna je prva: da otrok 

potrebuje mater. Druga je obrnjena: da mati potrebuje otroka. Tretja trditev je posplošitev, da 

je materinstvo največ, kar lahko ţenska doseţe v ţivljenju: samo z njim se res potrdi kot 

ţenska. Z drugimi besedami, ţenska mora biti mati« (Oakley, 2000, str. 199). Najhitreje bi se 

strinjali s prvo trditvijo, da otrok potrebuje mater. Psihologi dokazujejo, da otrok potrebuje 

predvsem toplino in ljubezen, to pa lahko otroku da vsakdo, ki zanj skrbi in ni nujno, da je to 

njegova biološka mati. Dokaz za to so številne posvojitve otrok. Le dojenje je  naloga, ki jo 

lahko opravlja le mati. Vendar otrok preţivi tudi brez dojenja; čeprav mnogi testi dokazujejo, 

da dojenje preprečuje nekatere okuţbe in bolezni, to nikakor ne vpliva na kvaliteto 

otrokovega ţivljenja. Ostalo skrb za otroka pa lahko izpolnjujejo tudi ostale osebe, za katere 

ni niti obvezno, da so ţenskega spola.   

 

Druga trditev, da ţenska potrebuje otroka, temelji na mitu o materinskem nagonu. Po tem 

sklepanju bi vsaka ţenska morala imeti materinski nagon. S to in tretjo trditvijo se bom 

ukvarjala tudi v nadaljevanju naloge. 

 

Stereotipi nam govorijo, kakšni bi morali biti pravi moški in prave ţenske. Robert Brannon 

(1976) navaja lastnosti, ki jih mora imeti vsak »pravi moški« (Stainton Rogers in Stainton 

Rogers, 2001): 

1. Nobenih ţenskih stvari! (No girlie stuff!). 

2. Bodi zmagovalec. 

3. Bodi močan in samozavesten. 

4. Pokaţi jim »hudiča« (nikoli ne sme biti nihče boljši od tebe, uporabi agresijo in celo 

nasilje, če je to potrebno).  

 

Brannonovo delo je nadaljeval Welter (1978, po Stainton Rogers in Stainton Rogers, 2001), ki 

navaja lastnosti »prave ţenske«: 

1. Bodi topla in skrbna. 

2. Ne ponočuj in ne prenočuj pri moških (Does not sleep aroud). 

3. Skrbi za svoje telo. 

4. Svoje doseţi s srameţljivostjo in zvijačnostjo, ne z agresijo. 

5. Rada imej otroke in bodi dobra gospodinja. 
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Kljub temu, da so bili ti stereotipi napisani ţe pred 40 leti, bi lahko odkrito dejali, da se z 

njimi srečujemo še danes. Tako ţenske kot moški smo podvrţeni stereotipnim vlogam, s 

katerimi dokazujemo pripadnost spola in vsak odmik ima lahko negativne posledice. Sigel 

(1992, po Pelton in Hertlein, 2011) meni, da stereotipi oz. stigma izhajajo iz dejstva, da je 

nekaj v nasprotju z vrednotami druţbe, ki so nam bile s socializacijo vcepljene ţe od otroštva. 

Tradicionalni spolni streotipi narekujejo, da je ţenska gospodinja in da skrbi za otroke.  

 

Ljudje, ki se danes odločajo za otroke, tega ne počnejo zato, da bi imeli kakšne koli koristi ali 

prednosti. V ospredju so predvsem emocionalne potrebe staršev, občutek odgovornosti za 

otoka, biti potreben in zaţelen. Z otrokom dobijo občutek, da se uresničujejo v naslednji 

generaciji. Te psihološke koristi se izraţajo v ţelji po smislu ţivljenja, teţnji po osrečevanju. 

»Zanimivo je, da vse več staršev ne razume starševstva kot predanost, socialno obveznost, 

sluţenje, temveč kot ţivljenjsko obliko, kjer sledijo svojim ţivljenjskim načrtom in 

ţivljenjskemu smislu.« (Beck-Gernsheim, 2002, po Ule in Kuhar, 2003, str. 57). Na otroka 

lahko gledamo kot na spodbudo za naš razvoj, dar, pomoč, korist, prijetnost, ki je staršem v 

veselje. Če tako gledamo na otroke, so res naše bogastvo. Najprej bogastvo staršev, nato pa 

bogastvo druţbe in naroda. Starši, ki imajo radi otroke, čutijo zadovoljstvo, da so otroci z 

njimi. Za druţbo kot celoto pa so dolgotrajna naloţba, katere sadove običajno uţivajo šele, ko 

so starši starejši (Vojska-Kušar, 1999). Otroci pa predstavljajo tudi veliko skrbi in strah. 

Danes rastejo tudi zahteve, ki jih ima druţba do staršev. »Ali mi bo uspelo?«, »Ali bom 

zmogla?« so vprašanja mnogih ţensk in moških, ki so pred veliko odločitvijo. Danes pa se 

mnogi srečujejo tudi z vprašanjem, ali  lahko otroka finančno preskrbijo. Starševstvo je 

postalo zelo odgovorna naloga, ki zahteva vzgojno, socializacijsko, časovno in finančno 

preskrbljenost. »Potencialni straši nosijo v svojih glavah seznam predpostavk in pogojev in ti 

naraščajo v nedogled; od zanesljivega delovnega mesta, urejenega stanovanja, zanesljivega 

varstva, mesta v vrtcu, izbire najboljše šole, do izbire dodatnih dejavnosti za otroka. Tudi 

okoljska tema pridobiva na pomenu. Zato si nemalo staršev zastavlja vprašanje, ali naj sploh 

imajo otroke v svetu ozonskih lukenj in umirajočih gozdov.« (Ule in Kuhar, 2003, str. 58).  

 

Z rastjo zahtev, ki jih druţba pričakuje od staršev, se je začela pojavljati zavestna odločitev za 

ţivljenje brez otrok. »Do take odločitve lahko pride zaradi zapolnitve ţivljenja z drugimi 

projekti, zaradi kariere, zaradi negotovega partnerstva, zaradi občutka negotovosti, strahu ali 

celo iz ljubezni do otroka.« (prav tam, str. 59). Predvsem je od ţensk zahtevano, da po rojstvu 

otroka svoje ţivljenje prilagodijo otroku. A vse ţenske niso pripravljene ţrtvovati svojega 
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načina ţivljenja. »Kdaj imeti otroke in ali sploh imeti otroke?« je postala pri mnogih odraslih 

odločitev, ki je tehtno premišljena. Posamezniki pretehtajo vse prednosti in pomanjkljivosti 

obeh načinov ţivljenja ter čemu se bodo morali odreči in za koliko časa. Prav tako se 

posameznice v tridesetih ali štiridesetih letih, ki še nimajo otrok in so zadovoljne s svojimi 

ţivljenji, teţko odločijo za tako veliko spremembo. Mnoge so v svojem ţivljenju ţe našle 

zadovoljitve, ki se jim niso pripravljene odreči (Cable in Sadie, 2005).  Primerjanje, tehtanje 

in odločanje kaţejo na sprejemanje velike odgovornosti in zavedanja, da je ta odločitev 

nepovratna, neuspeh pa zelo boleč. Dokaz ţelje po uspešni vzgoji otrok in zanimanje za 

vzgojne stile in strategije pa so prav gotovo številni priročniki, ki jih najdemo na knjiţnih 

policah.  

 

Engish (2000) pravi, da so ţenske, ki so se odločile ostati samske in brez otrok, opazovale 

moderen zakon – domače nasilje, ločitve, enostarševske druţine, boj za skrbništvo, teţavni 

otroci - in to jih je prestrašilo. Z moţnostjo kontracepcije in splava je ta generacija ţensk prva, 

ki imajo lahko spolne odnose brez strahu, da bi zanosile ali da bi se morale poročiti.  

 

Druţba od ţensk pričakuje, da ţelijo postati matere, da v materinstvu uţivajo in da si seveda 

ţelijo biti najboljše matere. Vendar za nekatere to ne velja. »Zavestno sva se odločila, da 

otrok nikoli ne bova imela. Zgodbico o neplodnosti sva si izmislila zaradi najinih staršev, ker 

jih nisva ţelela prizadeti, pa tudi zato, ker večinoma ljudje ne bi razumeli najine odločitve, 

ampak bi naju obsojali. Sedaj imava mir. Nihče več naju ne mori z vprašanjem, kdaj bova 

imela otroke. Gre za najino ţivljenje, zato je najina ‘sebičnost’ normalna.« (Stermecki, 2005, 

str. 112). Tudi L. Carroll (2011) navaja primer, kjer posamezniki rečejo, da otrok ne morejo 

imeti in se tako izognejo številnim vprašanjem in nerazumevanju. 

 

Število ţensk, ki se odločijo za ţivljenje brez otrok, se povečuje. V raziskavi Jane Dye se 

vsako leto število poveča za 1% (Pilkington, 2008). Statistični podatki v Zahodni Evropi 

kaţejo, da 20% ţensk, rojenih po letu 1960, ne bo imelo otrok, in celo 25% tistih, rojenih po 

letu 1970 (Beck-Gernsheim, 2002, po Ule, 2003). Pri teh podatkih velja omeniti, da je bil v 

zgodovini pogost razlog, da so ţenske ostale brez otrok, predvsem neplodnost. Danes je 

medicina na tem področju ţe zelo napredovala in širijo se tudi moţnosti za ţenske, ki otrok ne 

morejo imeti. Ostane jim moţnost umetne oploditve (tudi samske ţenske se odločajo za 

umetno oploditev, a se morajo odpraviti v tujino, saj jim zakon v Sloveniji te moţnosti ne 

nudi) ali posvojitve. V reproduktivni dobi je naravno neplodnih pribliţno 2% ţensk. 
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Neplodnost pa se povečuje tudi s starostjo para. Neplodnost pomeni teţavo za 15 do 20% 

parov, starih 35 let in 40% parov, starih 40 let (Giuliano, 2002, po Ule, 2003). 

 

V Sloveniji je celotna generacija ţensk z začetka šestdesetih let do leta 1995 rodila vsaj enega 

otroka. Podobno je opaziti pri ţenskah, rojenih v drugi polovici 60-ih let, toda v tej generaciji 

je opaziti, da je med visoko izobraţenimi ţenskami slaba petina ţensk, ki pri starosti od 30 do 

34 leta še niso rodile. Leta 1995 je v starostni skupini od 25 do 29 let rodilo okrog 85% ţensk 

z osnovnošolsko ali niţjo izobrazbo, skoraj 80% ţensk s srednjo izobrazbo in 30% ţensk z 

višjo ali visoko izobrazbo. Deleţ ţensk brez otrok, rojenih v sedemdesetih letih, naj bi se 

dvignil s 5% na 19% v generaciji. Podatki kaţejo, da so ţenske in moški, ki imajo otroka do 

dopolnjenega 29. leta starosti, v povprečju manj izobraţeni od tistih, ki še nimajo otrok (prav 

tam). Iz teh podatkov je jasno razvidno, da se ţenske z niţjo izobrazbo v zgodnejših letih 

odločajo za materinstvo, medtem ko se ţenske z višjo izobrazbo za otroke odločajo kasneje, 

kar lahko privede tudi do tega, da se za otroke ne bodo odločile, ali da se bodo odločile 

prepozno in tako ostale brez otrok. Pri tem ni nujno, da se ţenska zavestno odloči, da ne bo 

imela otrok, ampak je to odločitev tako dolgo prelagala, da se ji je »biološka ura« iztekla.  

 

Moţnost načrtovanja in odločanja o starševstvu se je začela uveljavljati pri generaciji ţensk, 

ki so dosegle odraslost po splošni razširitvi in dostopnosti kontracepcijskih sredstev. Kljub 

temu da so kontracepcijska sredstva poznana ţe dolgo časa, je bil odnos do njih odklonilen. 

Pri tem je imela od srednjega veka veliko vlogo cerkev, ki je nadziranje rojstev ţelela zajeziti 

in ga zato označila kot hud greh (Heinsohn in Steinger, 1993). Prav tako so strogo preganjali 

in obsojali splav (katerega cerkvene oblasti še vedno ne priznavajo in ga označujejo za umor). 

Nadzor rojstev pa je seveda ţe dolgo imel svoje zagovornice, večinoma ţenske, »vendar 

gibanje za načrtovanje druţine v večini deţel vse do 1. svetovne vojne ni imelo širšega 

vpliva« (Giddens, 2000). Svobodno odločanje o rojstvu otrok je povezano s pridobivanjem 

političnih pravic ţensk, zato se do 1. svetovne vojne ni pojavljalo kot druţbeno vprašanje. 

 

Dejavnike, da se par odloči za otroka, lahko razdelimo na objektivne in subjektivne. 

Objektivni dejavniki  so: zadovoljivo zdravje in plodnost, končano izobraţevanje, zadovoljiva 

zaposlitev, zagotovljena socialna varnost, zadovoljivo stanovanje, moţnost uskladitve dela, 

kariere in druţinskega ţivljenja ter moţnost varstva otroka. Osnovni subjektivni pogoji za 

odločitev za rojevanje pa so: zrelost, kakovost osebnega ţivljenja, trden, varen in ljubeč 

partnerski odnos, odločitev o prevzemu odgovornosti za druţino in otroke (Ule in Kuhar, 
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2003). Danes imajo veliko besede pri odločanju prav ţenske, katerih glas se v preteklosti ni 

slišal. Prav ţenske so tiste, ki se velikokrat odločijo proti rojevanju iz naštetih razlogov, saj 

starševstvo bolj obremeni ţenske kot moške. Ţenska mora otroka nositi, ga roditi in vsaj nekaj 

mesecev ostati doma. Navada pa je, da ţenske vzamejo večinski oziroma celotni del 

porodniškega dopusta in tudi kasneje v večji meri skrbijo za otroka.   

 

Carmichael in Whittaker (2007, po Pelton in Hertlein, 2011) ugotavljata, da se večina 

posameznikov odloči, da bo ostala brez otrok, skupaj s partnerjem. Vendar je več različnih 

načinov, kako par pride do te odločitve. Prva moţnost je, da sklep izhaja iz odločitvene točke, 

ki nastopi zgodaj v zvezi in sklep ostaja trden vse ţivljenje. Druga moţnost je, da se eden 

izmed partnerjev prilagodi drugemu, ki si ne ţeli otrok, in podleţe njegovemu negativnemu 

mnenju o vzgoji otrok. Tretja moţnost pa je, da se par odloči, da bo ostal brez otrok v začetku 

zveze, vendar se sčasoma en ali oba partnerja premislita in se odločita za starševstvo. Landa 

(1990, po  Pelton in Hertlein, 2011) dodaja, da je ta odločitev zelo zahtevna, saj je 

posameznik večkrat postavljen v poloţaj, ko se mora ponovno odločati in zagovarjati svojo 

odločitev. Pari se lahko soočijo z neodobravanjem okolice in sklepanjem, da se bodo sčasoma 

ţe premislili ali ko bodo spoznali pravo osebo (partnerja). Pritiski na par so navadno 

najmočnejši znotraj druţine, a se z nestrinjanjem lahko srečajo tudi med prijatelji in tujci.  

 

 

5. PASTI IN TEGOBE ŢENSK  V SEDANJOSTI 

 

Naslednje poglavje bi začela s citatom iz knjige Nore ţenske, avtoric Sibylle Duda in Luise 

Pusch: »Ţenske, ki protestirajo, veljajo za histerične. Ţenska, ki sama odloča o sebi, je 

agresivna« (Duda in Pusch, 1995). Če se ţenska obnaša »ţenski primerno«, kot ljubezniva, 

pomoči potrebna, pazljiva, ranljiva in slabotna, je izkoriščana, kajti odvisna je od moških. Če 

pa se ţenska upira, je močna, sposobna in samozavestna, potem ni prava ţenska, saj se obnaša 

kot moški in prav tako ne velja veliko v očeh moških (Duda in Pusch, 1995). Ţenske so še 

danes, tudi potem ko smo porušili ţe toliko stereotipov, velikokrat v dilemi, kako se obnašati, 

da bodo sprejete in ne obsojane. Podobe idealne ţenske nas spremljajo vsak dan in se jih niti 

več ne zavedamo. Revije, televizija, plakati, reklame, internet … vse nam prikazuje, kakšna bi 

morala biti ţenska, da bi bila privlačna. »Mlade ţenske se danes ne socializirajo v spolno 

vlogo s tradicionalnimi diskurzi rojevanja, druţine in gospodinjstva. Danes se socializirajo s 

pritiski glede fizičnega videza, telesne samopodobe, modnih zahtev in smernic« (Ule, 2011, 
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str. 27), saj fizična privlačnost postaja pomemben del spolne vloge ţensk. Stereotipni pritiski 

na dekleta so v Sloveniji veliki in v EU smo najslabši glede na zadovoljstvo s telesno 

samopodobo (glede telesne teţe) v segmentu najstnic (Mekina, 2009). »Število plastičnih 

operacij in drugih kirurških, kozmetičnih posegov se je v ZDA v zadnjih desetih letih 

povečalo za več kot petkrat. Tudi za Slovenijo je podatek podoben. Od leta 1992 število 

plastičnih operacij pri nas raste za pribliţno 20 odstotkov na leto« (prav tam). 

 

»Danes smo vsi, ki ţivimo v razvitih deţelah, z izjemo najbolj revnih, »na dieti«. Shujševalna 

kura namreč povezuje telesni videz, osebno identiteto in seksualnost v kontekst druţbenih 

sprememb, ki jih posameznice poskušajo obvladati dan za dnem. Shujšana telesa danes ne 

pričajo več o ekstazi, temveč o intenzivnosti te bitke« (Giddens, 2000, str. 39). Ali je sploh 

mogoče, da ţenska po porodu ali celo več porodih obdrţi idealno postavo? Ne le zaradi vpliva 

poroda na njeno telo, tudi zaradi spremenjenega urnika in manj prostega časa med katerim bi 

lahko bila v telovadnici ali v različnih salonih. Ko pa otroci ţe toliko odrastejo, da se količina 

prostega časa tako poveča, da bi bilo to mogoče, jo omejuje njena starost, ki v moderni dobi 

nikakor ni sprejeta kot privlačna. Materinstvo zahteva veliko časa kar vodi v manj prostega 

časa in zato manj moţnosti za dejavnosti, ki niso ţivljenjskega pomena (šport, osebna nega, 

sprostitev, sledenje modnim smernicam …), a mnogim ţenskam nudijo zadovoljstvo. Lep 

videz in dobro počutje sta danes medijsko zelo poudarjena in ţenske se temu teţko izognejo. 

Materinstvo in skrb zase pa se mnogokrat izključujeta.    

 

Ţe mlade deklice vzgajamo v prepričanju, da je materinstvo nekaj lepega in normalnega za 

vsako ţensko. Poleg učenja otrok o spolu posameznika otroci hitro povzamejo značilnosti 

spola, kar se začne kazati v izbiri igrač, aktivnosti in zaposlitvi, prav tako tudi v njihovih 

osebnostnih značilnostih in socialnem vedenju (Unger, 2001).  Prvi simbol materinstva, ki ga 

naša kultura ponudi mladim deklicam, je v obliki igrače, punčke. Dečki se s punčkami ne 

smejo igrati, punčke so primerna igrača izključno za deklice. Funkcija igranja v procesu 

socializacije spolne vloge je, da vzpostavi vzorec obnašanja in popolno domačnost s 

podobnimi predmeti. Igračke dojenčki so danes ţe zelo izpopolnjeni. Dojenčki se oglašajo, 

premikajo in celo urinirajo. A večinoma so brez genitalij. Nekateri proizvajalci so začeli 

izdelovati tudi dojenčke z genitalijami, a le moškimi. Oblika ţenskih genitalij pa ostaja enaka, 

med nogami je gladka, nenagubana površina (Oakley, 2000). To kaţe na zatiranje ţenske 

spolnosti v naši kulturi, ki deklicam ne omogoča, da bi se sprejele v celoti. Deklice so 

vzgojene s predpostavko, da odrasle ţenske skrbijo za dojenčke in otroke, a spolnost in 
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nosečnost sta jim zamolčani. Poleg igrač se otroci zgodaj srečajo s pravljicami, ki otroku 

nudijo moţnost identifikacije. V otroških knjigah in v pravljicah lahko opazujemo zelo 

stereotipno podobo ţensk. Odrasle ţenske so matere, zlobne mačehe ali čarovnice. »V 

pravljicah bratov Grimm so matere odsotne ali pa nastopajo kot zlobna bitja, največkrat v 

vlogi mačeh.« (Kačičnik, 2006b, str. 429). V Andersenovih pravljicah so ţenski liki navadno 

»pohabljeni«. Mala morska deklica je samo pol ţenska (pol je riba), Palčica je pomanjšana 

ţenska … Tudi v ljudski pripovedi srečamo zgodbe o slabih materah, kot je Lepa Vida, ki 

pozabi na svojega bolnega otroka in jo zapelje ţelja po lepšem ţivljenju. V procesu 

identifikacije otroka s pravljično osebo deklica nima nobene izbire, identifikacija bo potekala 

z dobro in pridno materjo, ki se ţrtvuje za otroke. Značilnost pravljičnih ţenskih oseb je tudi 

pasivnost, v nasprotju z moškimi osebami, ki so močni, samostojni, prebrisani, neodvisni in 

nepremagljivi (pravi Martini Krpani).  

 

Strokovnjaki (Hirsch, Homans) opozarjajo na tako zgodovinsko kot strateško pomanjkanje 

materinske perspektive v literaturi. Matere v literaturi nimajo svojega glasu. Glavni vir teţave 

je v zahodnjaški in razumsko mitski psihoanalizi. Hirsche opozarja, da je glas matere postal 

slišan šele v modernejši literaturi. V 19. stoletju se pojavijo druţinske romance in ţenske kot 

junakinje, a podoba matere je še vedno pomanjkljiva, nema in razvrednotena. Šele v 

postmoderni literaturi se pojavijo »večodnosne« ali »večrelacijske« literarne ţenske osebe, a 

mati še vedno ostane  »enoodnosna« oseba, od katere se mora hči osamosvojiti. Čeprav mati 

postane vidna in slišana, perspektiva ostane hčerinska (Hansen, 1997).  

 

 

6. ŢENSKE BREZ OTROK 

 

Ustavimo se pri izrazu mati, mama. Elaine Tuttle Hansen (1997) poda razlago besede mati 

(mother) iz leta 1908, ki navaja, da je mati »starš ţenskega spola, ţenska, ki je rodila otroka«. 

Kasneje se izraz mati razširi in izraţa ţensko, ki materinsko skrbi za otroka, in še ţensko, ki 

nadzoruje in ki je spoštovana kot mati (prav tam). 

 

»Za druţbo je nujno, da se ţenske poročijo in imajo otroke. Tega pa ne bodo storile, če ne 

bodo k temu prisiljene. Torej jih je treba prisiliti.« (Mill, 2005, str. 36). V teh stavkih jasno 

zaznamo zavedanje, da dosedanji način ţivljenja ţenskam ni prijeten in da moški zakonskega 

stanu ne naredijo sprejemljivega za ţenske. Zato jih je vanj potrebno prisiliti. Moški 
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»trepetajo pred tem, da si ne bi pogumne in nadarjene ţenske raje izbrale česa drugega, kar jih 

ne bi poniţevalo v lastnih očeh, če namreč s poroko dobijo zgolj gospodarja nad seboj in 

hkrati nad vsem svojim imetjem.« (prav tam, str. 36). To mnenje izdaja, da so se ţenske v 

zgodovini začele upirati in nasprotovati svojemu poloţaju in svoji nemoči. Tudi demografsko 

je dokazano, da so moški velikokrat za zakon izbirali ţenske, ki so bile mlajše, manjše, slabo 

izobraţene in ekonomsko šibkejše, in s tem uprizarjali razlike med moškimi in ţenskami – 

razlike v moči. Ţenska je s poroko izgubila ime, pravico do lastnega imetja in pravico, da 

odkloni spolnost (Sobočan, 2005). Maca Jogan (1999) piše, da je največjim obremenitvam 

vedno sledilo največje olepševanje in romantiziranje poloţaja, da bi ta postal sprejemljiv in da 

bi prikrili prikrajšanost. Tako lahko glorificiranje materinstva opredelimo kot mehanizem za 

ohranjanje spolne hierarhije in kot krinko za izkoriščanje in nadzorovanje ţensk. 

 

V zgodovini se je dolgo in ognjevito zagovarjalo, da ţenske ne smejo biti deleţne izobrazbe. 

Ţenske, ki berejo in, še huje, ţenske, ki pišejo, so bile dolgo trn v peti patriarhalni druţbi. Saj 

bi se s pisanjem in branjem lahko vmešale v področja ţivljenja, ki so sodila v moško domeno, 

ki je nudila moč in ugled. To so bili predvsem delovni trg in politika. Veliko zagovornikov je 

argumentiralo, da ţenske morajo ostati zveste domu in materinstvu. Večina je zagovarjala 

izključitev ţensk zaradi njihove funkcije. Osnovna nota ni bila toliko v tem, da ţenske »po 

naravi« ne bi sodile v politiko, temveč v tem, da »ni smotrno«, da bi se ţenske ukvarjale s tem 

področjem, ker bi bila tako prizadeta njihova »osnovna« (druţbena) funkcija – materinstvo 

(Jalušič, 1999).    

 

Iz medicinskih krogov je 19. stoletje prineslo tudi mnenje, da znanje (izobraţevanje) ţenskam 

škodi in naj se ne učijo brati in pisati, razen če gredo v samostan. Prevladujoče strokovno 

mnenje je bilo, da ima za ţenske izobraţevanje izrazite fizične posledice. Preveč razviti 

moţgani lahko povzročajo zmanjšanje maternice. Razvoj reproduktivnih in intelektualnih 

funkcij sta bila namreč pri ţenskah povsem izključujoča in nasprotno delujoča procesa 

(Ţnidaršič, 1999). In kaj boljšega kot ţenski dokazati, da je veliko bolje zanjo, da ţdi doma, 

dela, rojeva, gospodinji in je ob večerih na voljo svojemu moţu. Taka strokovna prepričanja 

so vplivala tudi na ţenske. Strah pred tem, da ne bi mogle imeti otrok, je bil velik in ţenska, 

ki ni zanosila, je bila tretirana kot bolna, neuporabna in jalova (saj ni dosegla cilja svojega 

obstoja). Medtem ko so bile ţenske, ki so imele veliko otrok, predstavljene kot zgled, kot 

dobre matere in ţene (prav tam).   
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Institucija materinstva je bila v 19. stoletju v razcvetu, kajti materinstvo je začelo veljati za 

prvi poklic ter prvo dolţnost ţenske. Poudarjanje in poveličevanje materinstva so ţenske 

občutile kot pritisk, ki je bil osrednjega pomena pri njihovi odločitvi. Po Mojci Urek (1998) je 

ţenska, ki se iz kakršnega koli vzroka ne odloči za otroke, označena kot nenavadna, 

nemoralna in sebična. Domneva se, da si vse ţenske ţelijo roditi in da je to njihova največja 

izpolnitev. Zato naj bi bila ţenska, ki nikoli ni imela otrok, čustveno in osebnostno 

neizpolnjena. Koropeckyj-Cox (1998) navaja raziskave Bachrach (1980) ter Kivett in Learner 

(1980), ki kaţejo, da so posamezniki brez otrok izrazito bolj osamljeni in socialno izolirani. 

Medtem ko raziskave Glenn in McLanahan (1981) ter Cantor (1979), Keith (1983), Rempel 

(1985) prikazujejo obratno sliko (prav tam). Raziskave kaţejo, da povezave med 

osamljenostjo ali depresijo in številom otrok ni. Podatki kaţejo, da je povezava le pri moških 

brez otrok, medtem ko pri ţenskah te povezave ni. Ţenske brez otrok si mreţo poznanstev 

razširijo veliko širše (prijatelji, sosedje …). 

 

Boj za pravico do lastnega telesa je bil ena najpomembnejših bitk za ţenske, ki so jih bile še v 

20. stoletju. Ţenske so spoznale, da bodo postale resnično svobodne šele, ko se bodo rešile 

stalnih nosečnosti, porodov in dojenja. To je bil boj za pravico do uporabe kontracepcije, s 

čimer bi lahko ţenske nadzirale in omejile rojstva otrok. Boj za kontracepcijo je hitro prerasel 

v rušenje sistema ţenske suţnosti (Ţnidaršič, 1999). Kontracepcija ni ţenskam omogočala le 

nadzora rojstev, povečala je tudi zdravje ţensk, ki so bile ţe izčrpane od stalnega naraščaja. 

Tudi smrtnost ţensk se je zaradi manjšega števila rojstev (pri katerih je velikokrat prihajalo da 

zapletov) zmanjšala. »Učinkovita kontracepcija je pomenila več kot to, da so ţenske lahko 

učinkoviteje omejevale nosečnost. Skupaj z drugimi dejavniki … je seksualnost postala 

prilagodljiva … postala je njena potencialna last. »Zdaj ko oploditev lahko ne le umetno 

zaviramo, ampak lahko tudi umetno povzročimo, je spolnost končno povsem avtonomna. Do 

reprodukcije lahko pride brez spolnega odnosa, to pa je dokončna »osvoboditev« seksualnosti, 

ki zato lahko v celoti postane last posameznikov in njihovih medsebojnih dogovorov« 

(Giddens, 2000, str. 34). Leta 1882 je prva nizozemska zdravnica Aletta Jacobs odprla kliniko 

za kontrolo rojstev in ţenske izobraţevala o pomenu higiene in skrbi za otroke. Bila je prva 

ţenska, ki je končala univerziteto na Nizozemskem. Njeno delo je razjezilo veliko takratnega 

prebivalstva, a je klub temu prineslo novosti in število klinik je sčasoma začelo naraščati.   

 

Znamenit rek Simone de Beauvoir (2000) pravi, da se ţenska ne rodi, ampak to šele postane. 

Ţensk ne definira nobena biološka, psihološka ali ekonomska usoda, temveč jo naredi druţba, 
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v kateri odrašča. »Moškost in ţenskost torej nista jedrni identiteti, pač pa ljudje »delamo 

spol« in se temu ustrezno začasno uvrščamo v druţbene strukture.« (Colje, Zucker in Duncan, 

2001, po Ule, 2011, str. 26). V znanosti velja konsenz o dveh razseţnostih spola: biološki spol 

(sex) in druţbeni spol (gender). Ta koncept je v 60. letih 20. stoletja formiral psihoanalitik 

Robert Stoller in sicer »kot razliko med biologijo in kulturo, po kateri je biološki spol vezan 

na biologijo (hormone, gene, ţivčni sistem, morfologijo), druţbeni spol pa na kulturo 

(psihologijo, sociologijo).« (Greif, 2007, str. 38). Biološki spol je prirojen, medtem ko je 

druţbeni spol druţbeni konstrukt. »Druţbeni spol pomeni vednost o spolnih razlikah, 

predstavlja druţbeno organizacijo biološke razlike, ki ne temelji na naravnih razlikah med 

spoloma, ampak na znanju, vedenju o pomenu teh razlik … Spolne razlike torej niso vzrok za 

določeno druţbeno organizacijo razlik, ampak je druţbena organizacija tista, ki spolne razlike 

vzpostavlja.« (prav tam, str. 39). Vendar tudi biološki spol ni tako jasen, kot se nam zdi. 

Fizični spol moškega določa zaporedje kromosomov XY, ţensk pa XX, vendar pa je znanih 

še enajst moţnih kombinacij (moški, ki menstruirajo, dvospolniki, ljudje, ki spolno nikoli ne 

dozorijo …) (prav tam).  

 

Ţenska spolna vloga danes ni več enaka kot nekoč in danes se ţenska ne uresničuje več samo 

v razmnoţevalni funkciji. Materinstvo danes ni več ekskluzivna identiteta in prioriteta med 

odločitvami v ţenskem ţivljenjskem poteku, saj se »veča deleţ ţensk, ki se po lastni volji ne 

odločijo za otroke« (Baber, Allen, po Švab, 2001, str. 103). Ţenske danes dobro premislijo, 

ali bodo imele otroke in kaj jim materinstvo predstavlja. Včasih ţenske niso toliko 

premišljevale »in ko so bili otroci ţe na svetu, se niso spraševale, ali jim je tega treba, ampak 

so rodile še kakšnega in še enega. Danes pa ţenska prihaja do ţalostnega spoznanja, da ji 

otrok še zdaleč ne prinaša tiste srečne izpolnitve same sebe, ki so ji jo od otroštva obljubljali« 

(Kačičnik, 2006a, str. 31). De Beauvoir (2000) pravi, da nam druţba sama ponuja predsodek, 

ki deluje kot dejstvo, in ta je, da je materinstvo dovolj, da izpolni ţensko. Velišček (2014) je 

mnenja, da se ţenske sploh ne zavedajo pritiska k starševstvu, ker ta deluje zelo prikrito. 

Meni, da deluje tako subtilno, da ţenske ponotranijo ţeljo po otroku kot svojo lastno, čeprav 

jo sproţi vpliv okolja. Torej se naše ţelje oziroma izbire ravnajo po tem, kar nam narekuje 

druţba. Defago (2005, po Velišček, 2014) navaja, da ţenskam z otroki nikoli ni bilo treba 

upravičevati svojega obstoja, saj so izpolnile svoje poslanstvo z materinstvom, ţenske brez 

otrok pa ga morajo še najti. 
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Psihično zdravje se velikokrat povezuje s statusom starševstva. Imeti in vzgajati otroke se 

sprejema kot psihčno rast, zrelost in prilagodljivost. Straševstvo naj bi pozitivno vpivalo na 

čustveni, fizični in socialni vidik posameznika. Pozitvne lastnosti so še posebej izpostavljene, 

ko otroci ţe odrastejo in se starši starajo. Ta izmenjava omogoča boljše psihološko počutje 

staršev. Omenjeni so tudi številni drugi pozitivni dejavniki starševstva, kot so občutek 

nesmrtnosti, prenos genov v naslednjo generacijo, doseganje ţivljenjskega cilja in 

udejstvovanje v naslednji generaciji (Rothrauff in Cooney, 2008). 

 

Zanimanje za prostovoljno odrekanje otrokom se je začelo leta 1975. Obseţne študije na to 

temo so bile objavljene v letih 1980 in 1982. Razlog za povečano zanimanje za to temo je 

ugotovitev, da število posameznikov brez otrok narašča (Landa, 1983). Vendar Alenka Švab 

(2001) opozarja, da je potrebno biti pri statističnih raziskavah, ki govorijo o ţenskah, ki se ne 

odločijo za materinstvo, previden. Za raziskavo bi pri tem vprašanju morali vzeti le ţenske, ki 

ne morejo več imeti otrok, saj je danes čas za materinstvo teţko določljiv. Ţenske imajo lahko 

otroke skozi daljše časovno obdobje ţivljenja kot včasih. Deklice zgodaj dobijo menstruacijo, 

menopavza pa se pojavi kasneje. Tudi splošno zdravstveno stanje ţensk se je izboljšalo in 

ţenske ţivijo v boljših socialnih razmerah. Vedno jasnejši pa je tudi pojav odloţenega 

materinstva, ki temelji na kasnejšem odločanju ţensk za materinstvo. Ţenske se danes 

zavedajo moţnosti nadziranja rodnosti in načrtovanja druţine s pomočjo  mnogih 

kontracepcijskih sredstev. A določen odstotek ţensk se odloči za ţivljenjsko pot brez otrok. 

Vzroki za tako odločitev so lahko zelo različni in Alenka Švab (2001) se sprašuje, ali je ta 

odločitev resnično svobodna. »Prelaganje odločitve za materinstvo je namreč le navidezno 

subjektivno in svobodno delovanje, saj ga še kako (so)določajo zunanji dejavniki (predvsem 

trg delovne sile oziroma zaposlitev).« (Švab, 2001, str. 106).  

 

V Sloveniji in tudi v drugih evropskih drţavah je vedno bolj opazen pojav, ko mladi 

podaljšujejo ţivljenje v izvornih druţinah. Kasneje se odločijo za samostojno ţivljenje, kar 

odloţi tudi odločanje za ustvarjanje lastne druţine. »Posledica prelaganja rojevanja je na 

krajši in daljši rok zmanjševanje stopnje rodnosti. Zaradi prelaganja določen odstotek ljudi 

nikoli ne uspe realizirati starševstva … Poleg tega se mladi tudi prostovoljno, zavestno 

odločajo za nestarševstvo« (Kuhar, 2009, str. 313).  

 

V postmoderni, ki jo zaznamuje spreminjanje vzorcev, se tudi vzorec materinstva spreminja. 

Predvsem je zaznati odlaganje materinstva na poznejša leta. Na tem pojavu temelji iluzija o 
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izbirnem materinstvu. Prelaganje temelji na posameznikovih identitetnih, intimnih in 

zaposlitvenih strategijah. Predvsem na področju zaposlovanja je prelaganje materinstva 

postalo ţe druţbena norma, ki je velikokrat tudi vsiljena in le ustvarja idejo izbirnosti. 

Druţbena pričakovanja, ki jih uveljavlja predvsem delovni trg, so, da se bo ţenska sprva tem 

bolj izobrazila in nato uveljavila svoj poloţaj na delovnem področju. Šele ko to doseţe, si 

lahko vzame čas za otroka. Iz pregovora »najprej štalca, potem kravca« se namesto »štalce« 

pričakuje popolna finančna preskrbljenost (ki vključuje tudi dom za druţino) ter stalna 

zaposlitev, za katero je pogoj izobrazba in vsaj nekaj let izkušenj.  

 

Prostovoljna odločitev za ţivljenje brez otrok (childlessness) je relativno moderen pojav v 

Evropi. V zgodovini je tudi do 20 % ţensk v Ameriki in Angliji ostalo brez otrok, vendar to ni 

bila stvar odločitve, ampak posledica revščine, slabe prehrane in bolezni. V časopisu The 

Atlanta Jurnal – Constitution je bilo izpostavljeno, da je število rojstev leta 2003 najniţje v 

zgodovini, na 1000 ţensk med starostjo 15 in 44 let jih je rodilo v tem letu le 66,9, kar 

predstavlja 43 % upad od leta 1960 (Mohler, 2004). Strokovnjaki predvidevajo, da bo tudi v 

prihodnje pribliţno 20 % ţensk ostalo brez otrok, vendar številne zaradi lastne odločitve 

(Hakim, 2003). Število ţensk, ki se odločijo za ţivljenje brez otrok, se povečuje. V ZDA se 

deleţ vsako leto dvigne za pribliţno 1 % (Pilkington, 2008).  Statistični podatki v Zahodni 

Evropi kaţejo, da 20 % ţensk, rojenih po letu 1960, ne bo imelo otrok, in celo 25 % tistih, ki 

so rojene po letu 1970 (Beck-Gernsheim, 2002, po Ule in Kuhar, 2003). Prostovoljno 

odrekanje materinstva in očetovstva narašča: od 2,4 %  leta 1982 do 4,3 % leta 1990 do 6,6 % 

leta 1995 (Paul, 2001). 

 

Osebe, ki se prostovoljno odločijo, da otrok ne bodo imele, imajo v ţivljenju drugačne 

prioritete, pogovarjajo se o drugačnih temah kot starši otrok, zato so se v Kanadi, Novi 

Zelandiji, Španiji in v Ameriki začeli ti posamezniki zdruţevati v skupine. Ustanovitelj 

skupine »No kidding« je bil leta 1984 Jerry Steinberg. Po njegovem zgledu so se v Atlanti 

leta 2000 zopet zdruţili posamezniki in pari s podobnim mišljenjem in ideja je zopet oţivela. 

Skupine obstajajo še danes in se redno srečujejo, druţijo in skupaj potujejo (No kidding). 

Sodelujoči pripovedujejo, da nikakor niso sovraţniki otrok in da med druţenji otroke redko 

omenijo. Strogo pa obsojajo starše, ki so do svojih otrok neljubeči in neodgovorni. Otroke 

vidijo kot izbiro v ţivljenju, za katero je potrebno veliko odrekanja. Njihovi pogovori 

pogosteje omenjajo domače ljubljenčke, potovanja in ostale skupne interese. Njihova 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Steinberg
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odločitev, da ne bodo postali starši, je zavestna in je posledica dolgotrajnih izkušenj in 

razmišljanj (Mohler, 2004). 

 

Izraz, ki se uporablja na angleških internetnih straneh za osebe, ki se odločijo, da bodo ostale 

brez otrok, je »childfree« in označuje osebo, ki je svobodna otrok. Medtem ko izraz 

»childless« pomeni osebo brez otrok in ta skupina je širša, saj zajema tudi tiste posameznike, 

ki si otrok ţelijo, vendar jih ne morejo imeti. 

 

Na spletu lahko najdemo še nekatera zdruţenja, v katerih se zdruţujejo odrasli brez otrok (No 

kidding, Happily childfree, Kidding aside). Na teh straneh lahko opazimo, da skupaj hodijo na 

počitnice, tukaj najdemo različno literaturo, ki se dotika njihove odločitve in razne bloge na 

katerih razpravljajo o svojih odločitvah in o svojem načinu ţivljenja. Po prebiranju internetnih 

strani in blogov lahko opazimo, da so posamezniki, ki se vključujejo v skupine zelo različni. 

Razlikujejo se tudi po odnosu do otrok. Nekateri imajo otroke radi in so radi v njihovi druţbi, 

vendar si svojih otrok ne ţelijo. Pazijo otroke svojih sorodnikov ali so celo zaposleni v šolah, 

vrtcih in podobno. Drugi otroke sprejemajo, vendar niso radi v njihovi bliţini, pravijo da so 

preglasni in večinoma nevzgojeni. Medtem ko so tretji nastrojeni proti otrokom. Obsojajo in 

ne razumejo staršev, kako so se lahko odločili za starševstvo. Večina pa jih meni, da je 

starševstvo stresno, dolgotrajno, celodnevno in nehvaleţno delo (Happily childfree). 

Posamezniki v skupinah so med seboj zelo različni in jih zanimajo različne stvari. Nekateri so 

osredotočeni na svoje delo ali izobraţevanje, drugi radi potujejo, imajo različne hobije. Mnogi 

imajo tudi domače ljubljenčke, predvsem pse ali mačke (ţivali, ki so najbolj navezane na 

lastnika). Pomen domačih ljubljenčkov omenja tudi Saša Kačičnik (2006a) v svoji diplomski 

nalogi in ugotavlja, da ima veliko ţensk, ki se ne odloči za otroke, pse in so nanje zelo 

navezane.  

 

Na več internetnih straneh, namenjenih odraslim brez otrok (No kidding, Happily childfree), 

sem opazila, da se posamezniki, ki se ne odločijo za otroke, počutijo drugačne in 

stigmatizirane. Stigmatizirani posamezniki so soočeni s ponavljajočim se sprejemanjem 

samega sebe in s sprejemanjem v druţbi, ki jih lahko označi kot nerazumljive, nenavadne in 

nemoralne (Park, 2002). Okolica in predvsem druţina njihove odločitve, da otrok ne bodo 

imeli, ne sprejema. Zato vidijo to odločitev kot zelo stresno in pogumno, saj pomeni 

drugačnost od velike večine znancev. Mnogi zato prijateljem in druţinskim članom povejo, da 

otrok ne morejo imeti, saj se tako izognejo neprijetnim pogovorom in nerazumevanju (Pelton 
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in Hertlein, 2011). Somers (1993) ugotavlja, da posameznike, ki se ne odločijo za otroke, 

njihova druţina in prijatelji sprejemajo veliko bolj negativno zaradi njihove odločitve o 

nestarševstvu. Še posebej so negativnemu mnenju podvrţene ţenske (prav tam).  

 

 Veever  (1980, po Park, 2002) je opaţal, da odklonilnost prostovoljnega ţivljenja brez otrok 

ni v tem, da posamezniki nimajo otrok, ampak v tem, da si otrok ne ţelijo imeti. Raziskave so 

tudi pokazale, da druţba posameznike, ki si otrok ne ţelijo, označuje kot manj socialno 

zaţelene, slabše prilagojene in bolj avtonomne, sebične in materialistične. Anketiranci so 

izrazili ţeljo po manj stikih s takimi posamezniki (prav tam). To pomeni, da je ta odločitev še 

vedno stigmatizirana in da so posamezniki, ki so jo sprejeli, podvrţeni mnogim stereotipom. 

 

Raziskava (po Hakim, 2003) , ki je bila opravljena v 24 evropskih drţavah, med letoma 2002 

in 2003 jo je organiziral Economic and Social Research Council (ESRC), je raziskovala 

vzroke in povezave med odločitvijo za ţivljenje brez otrok (childlessness) in zakonodajo. 

Vzorec je zajemal moške in ţenske med 20. in 39. letom starosti. V večini od 24 drţav je bil 

odstotek posameznikov, ki si otrok ne ţelijo, okoli 10 %. Le v Belgiji in Avstriji je bil 

odstotek višji, do 14%. V nekaterih drţavah (tudi v Sloveniji) je bil vzorec premajhen in zato 

ni statistično uporaben. Odstotek posameznikov, ki se še niso odločili, je veliko bolj variral, 

od 1% v Avstriji, 5 % ţensk na Poljskem, do 19 % moških v Grčiji (rezultati se razlikujejo 

tudi med spoloma). V Angliji, ki je zajeta v drugih raziskavah, je bila odločitev za ţivljenje 

brez otrok pri starosti 42 let 7 – 8 % in pri starosti 30 let 12 %. Prostovoljna odločitev za 

ţivljenje brez otrok je navadno višja pri moških kot pri ţenskah. Kljub temu da odločitev za 

otroke bolj spremeni ţivljenje ţensk, si jih te bolj ţelijo, čeprav je zaznati, da to odločitev 

veliko mater tudi obţaluje. Raziskava je še pokazala, da je večina ţensk, ki se odloči za 

ţivljenje brez otrok, bolj osredotočenih na kariero, čeprav to ni pravilo. Socialni status parov 

in posameznikov brez otrok je nekoliko višji, tudi izobraţenost je pri teh posameznikih višja. 

Delitev dela med partnerjema brez otrok ostaja enaka (ţenske opravijo večji del gospodinjskih 

del), prostočasne aktivnosti pa v večji meri partnerja preţivljata skupaj (v večji meri kot straši 

otrok). Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali in kako zakonodaja vpliva na odločitev za otroke in 

ugotovljeno je bilo, da zakonodaja vpliva na posameznike, ki si otrok ţelijo in se zato laţje 

odločijo za otroka več. Odločitev za ţivljenje brez otrok pa ni pogojena z zakonodajo, ampak 

je ta odločitev bolj osebne narave in nanjo ne vplivajo različni otroški dodatki in olajšave.  
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Nekatere raziskave so ţelele ugotoviti, kakšne so značilnosti oseb, ki se odločijo, da otrok ne 

bodo imele. Ţenske, ki si ne ţelijo otrok, si predvsem ne ţelijo postati gospodinje, imajo višje 

aspiracije po socialni in geografski mobilnosti in se ţelijo poročiti pri višji starosti kot ţenske, 

ki si ţelijo otroke (Kenkel, 1985, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V raziskavi Abma 

(1997) in Bachu (1999) se je izkazalo, da so ţenske brez otrok višje izobraţene, več jih je 

zaposlenih in imajo višje dohodke (Park, 2002). Pari brez otrok v ZDA v povprečju letno 

zasluţijo 12,500 $ več kot pari brez otrok (pribliţno 75,500 $ proti 63,000$) (po Pelton in 

Hertlein, 2011)  . V nasprotju s temi raziskavami se je v raziskavi (Kiernan, 1989), ki je bila 

opravljena v Veliki Britaniji, izkazalo, da ni statistično pomembne povezave med ţenskami 

brez otrok in materami v njihovi izobrazbi ali poklicu (McAllister in Clarke, 1998). Izkazalo 

se je da so ţenske, ki nimajo otrok, večkrat višje izobraţene kot njihovi partnerji (skoraj 13 % 

jih ima višjo izobrazbo kot partner, medtem ko ima le 8 % mater višjo izobrazbo kot partner).  

Razlika je tudi pokazala, da so ţenske brez otrok karieri in prostočasnim aktivnostim dajale 

večji pomen. Razlike med posameznicami z otroki in brez otrok so večje v njihovem odnosu 

in vrednotah kot pa v socialno-ekonomskih vidikih (Portanti, 2009). Ne preseneča pa podatek, 

da je večina ţensk brez otrok v Veliki Britaniji samskih in da jih 40,2 % nikoli ni bilo 

poročenih. Vendar ta podatek ne vključuje posameznic, ki ţivijo v nezakonski partnerski 

zvezi, ki je med ţenskami brez otrok pogostejša kot med starši (prav tam). Zanimiva pa je 

ugotovitev, da je večina ţensk brez otrok odraščala kot edini otrok v druţini (Portanti, 2009; 

Nason in Dreyer, 1986; Ory, 1987 po Park, 2002). Prav tako se razlike kaţejo pri 

zdravstvenem stanju. Večji odstotek ţensk brez otrok (17,1%) ima ali so imele dolgotrajno 

bolezen. Razlike so vidne tudi pri razlikah v partnerski vezi. Nekatere raziskave (McAllister 

in Clarke, 1998) kaţejo, da imajo ţenske brez otrok pogosteje starejše ali mlajše  partnerje. V 

raziskavi je vidno, da ima 37,7 % ţensk z otroki pribliţno enako stare partnerje in le 27,8% 

ţensk, ki so brez otrok. Vsaj pet let mlajše partnerje ima 2,7 % mater in 4,8 % ţensk brez 

otrok (prav tam).  

 

Pari, ki ţelijo ostati brez otrok, utemeljujejo svojo odločitev z različnimi razlogi (po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004): 

- zaradi otrok bi bili omejeni pri poklicnem razvoju in osebni svobodi; 

- nega in vzgoja otrok zahtevata prevelike spremembe v načinu ţivljenja; 

- skrb, vzgoja otrok in izobraţevanje  otrok veliko stanejo; 

- otroci povzročajo nered in vplivajo na zdravje staršev; 
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- ukvarjanje z otroki zahteva od staršev preveč časa, jim povzroča dodatne 

skrbi in teţave. 

 

Laura S. Scott (2006, po Velišček, 2014), ki je raziskovala ljudi brez otrok, je odkrila šest 

glavnih motiviv ali razlogov, zakaj se ţenske odločijo, da ne bodo imele otrok: 

- dejstvo, da so zadovoljne z ţivljenjem in razmerjem, ki ga ţivijo; 

- visoko cenijo svobodo in neodvisnost; 

- odpor do ţivljenja s tovrstnimi obveznostmi; 

- odsotnost ţelje po otroku, pomanjkanje materinskega nagona,; 

- ţelja po ţivljenjskih izkušnjah/doseţkih, katere je teţko doseči, če imaš 

otroke,; 

- ţelja po osredotočenosti na svoje lastne interese, potrebe in cilje. 

 

 

Iz teh raziskav lahko dobimo zelo površno sliko, kakšen tip ţensk sestavlja skupino, katerih 

pripadniki se odločijo, da bodo brez otrok. Če povzamem, so to pogosteje ţenske, ki so 

odraščale v druţini kot edini otrok, torej niso imele bratov in sester, kar pomeni, da niso 

nikoli skrbele za sorojence in so navajene biti same (kar pomeni tudi skrbeti le same zase in 

da tudi zanje ni nihče bratsko ali sestrsko skrbel). Te ţenske so pogosteje prebolele ali 

prebolevajo dolgotrajno bolezen, ki velikokrat posameznika prisili, da je osredotočen nase in 

je lahko v določen obdobju tudi nezmoţen navezovati nove stike in spoznavati potencialne 

partnerje. To lahko izzove tudi mišljenje, da je potrebno ţivljenje tem bolj izkoristiti in se ne 

omejevati. Prav tako pa se lahko posameznik zave minljivosti ţivljenja in ga je strah, da se bo 

to bolezensko stanje preneslo na potomce. Ţenske brez otrok, če imajo partnerja, z njim 

večkrat ţivijo v nezakonski zvezi in partner je večkrat pet let ali več starejši ali mlajši od 

ţenske (večja starostna razlika), kar bi lahko povezovali s tem, da partner ni bil pripravljen 

imeti otrok. Starejši partner jih lahko ţe ima (iz prejšnjih vez) ali pa jih tudi sam ne ţeli imeti; 

medtem ko mlajši partner v letih, ko je ţenska pripravljena imeti otroke, nanje še ni 

pripravljen. Take posameznice dajejo karieri in prostočasnim aktivnostim velik pomen in jim 

posvečajo veliko svojega časa, vendar večjih razlik v socialno-ekonomskem statusu ni 

zaslediti. S svojim ţivljenjem so zadovoljne in vanj ne ţelijo vnašati sprememb oziroma 

dodatnih obveznosti. Zelo visoko cenijo svobodo in občutek neodvisnoti. 

 

 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

32 

 

7. VIŠJE IZOBRAŢEVANJE IN ZAPOSLOVANJE ŢENSK V 19. IN 20. 

STOLETJU 

 

Na prelomu 19. stoletja se je odprl nov tip delovnih mest, ki so jih v veliki večini zasedle 

ţenske. Ta delovna mesta so bila birokratska, administrativna, trgovska ter dela na 

socialnoskrbstvenem, šolskem in zdravstvenem področju. To so bila nezahtevna, ozko 

specializirana in slabo plačana delovna mesta, brez moţnosti za napredovanje (Milharčič 

Hladnik, 1995). Ta dela so ţenskam kljub vsem negativnih značilnostim veliko pomenila. 

Pomenila so jim moţnost za (vsaj delno) samostojnost in neodvisnost. Ţenske so lahko sedaj 

tudi izbirale med poklici. A še mnogo let je bilo slišati veliko argumentov, zakaj mora ţenska 

ostali doma in skrbeti za dom in druţino. Izobrazba naj bi ţensko oslabila za bodoče 

materinstvo in njihova fizična krhkost bi zaradi prevelike uporabe moţganov degradirala 

(Milharčič Hladnik, 1995). S tem argumentom so dolgo drţali plače ţensk na niţjem nivoju. 

Ţenske so v času 1. svetovne vojne za potrebe drţave in njenega funkcioniranja mnoţično 

vstopale na trg delovne sile. Sledile so zahteve po volilni pravici, izobraţevanju ter 

sekundarno tudi seksualne in druţbene svoboščine. Teoretski diskurzi, pomembni za 

razumevanje materinstva in druţine v tem času, zadevajo biološke in druţbene sile (Darwin, 

Marx) in notranje (privatne) sile (Freud) (Štular, 1999). Darwinove in Marxove teorije so 

zamajale vero v posvečenost druţine, boţjo predestiniranost in večnost druţine, ki so jo vse 

bolj sprejemali kot druţbeni in razredni konstrukt. Hkrati pa so teorije omogočile vzpon 

konzervativnih bioloških teorij, ki so (namesto s pomočjo boţje predestinacije) ţensko 

priklepale na dom in druţino s pomočjo biološke predestinacije in izrednega pomena materine 

investicije v otroka (prav tam).   

 

Z vstopom ţensk na trg delovne sile je bil leta 1969 prvič uporabljen izraz druţina z dvema 

karierama (dual-career family). Pojav je bil sprejet kot nekaj neobičajnega in 

revolucionarnega ter v nasprotju s tradicionalno druţino in tradicionalnim vedenjem ţenskega 

spola. V teh druţinah sta tako moški kot ţenska imela poklic in kariero, ki sta ju razvijala 

poleg druţine. V nasprotju s tradicijo so ţenske v teh druţinah svojo kariero sprejemale kot 

pomemben del svoje osebnosti in ciljev v ţivljenju. Moški pa v teh druţinah niso več veljali 

za edine hranilce druţine (Unger, 2001).  

 

V  času po prvi svetovni vojni so nastale tudi prve slovenske ţenske revije (Slovenka in 

Ţenski svet), ki so bile namenjene izobraţevanju in vzgajanju ţensk. Ţenske so se 
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spreminjanja javnega mnenja o sebi in sebi v prid lotile najprej pri sebi, z lastnim 

izobraţevanjem, širjenjem vednosti in spretnosti. S tem, da so postale skoraj popolne matere, 

gospodinje, ţene in delavke, so ţelele moškim pokazati kako zelo so se potrudile in uspele, da 

jim bodo ti rade volje prepustili mesta v svojih vrstah (delovnih, javnih, političnih vrstah). 

Idealiziranje moškega sveta in moških kvalitet je ena od temeljnih značilnosti prvega vala 

ţenskega gibanja na Slovenskem (Ţnidaršič, 1999). 

 

Univerzitetni študij je bil ţenskam dolgo nedostopen. Argumenti za to so bili ekonomski, saj 

je moţnost višješolske izobrazbe ţensk in njihova konkurenca skrivala nevarnost za niţanje 

plač moških delavcev. Prav tako bi lahko trpelo tudi druţinsko ţivljenje. Prva evropska 

univerza, ki je dovolila vpis ţenskam, je bila univerza v Zurichu leta 1863. Pri nas pa smo 

imeli takrat avstrijske univerze, ki so bile ene zadnjih, ki so dovoljile vpis tudi ţenskam. Na 

dunajsko univerzo so prvič vpisali študentke tik pred koncem 19. stoletja. V zagovor tako 

dolgemu zaostanku vpisa ţensk na univerze je dunajski senat povedal, da morajo velik del 

povedanega preoblikovati za ţenska ušesa, a potem zopet ne bi bilo primerno moškemu 

značaju (Ţnidaršič, 1999). Leta 1906 je doktorirala prva Slovenka (Marija Urbas), in sicer iz 

filozofije na Univerzi v Gradcu, leta 1920 pa je Ana Mayer Kansky kot prva Slovenka 

obranila doktorat na Univerzi v Ljubljani (Statistični urad RS). In še po tem so se ţenske teţje 

prebijale skozi študij, saj je bilo na fakultetah še veliko profesorjev, ki sprememb niso 

odobravali. Tudi po končani fakulteti so si ţenske veliko teţje našle delo, še posebej 

zagovornice sprememb, in v teh spremembah še niso videle konca. Nekatere so videle še 

številna področja, kjer je bilo potrebno podirati stereotipe, ki so ţenske omejevali. Leta 1974 

je bilo v SFRJ sprejeto določilo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, sledila je uzakonjena 

pravica do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le iz zdravstvenih razlogov (1977), 

zaradi česar lahko še danes slišimo neodobravanje in mnenja, da je splav sramota za ţensko in 

umor. Leta 1983 je bila tudi prvič opravljena umetna oploditev ţenske, ki je prav tako dala 

ţenskam  novo pravico in novo moţnost ustvarjanja druţine. Kasneje smo prišli do dileme, ali 

se lahko umetno oplodijo tudi samske ţenske, a za ta korak v Sloveniji leta 2001 še nismo bili 

pripravljeni.  
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Tabela 1: Kronologija pridobivanja pravic ţensk oziroma pomembnejši dogodki v zgodovini 

ţensk na Slovenskem (Statistični urad Republike Slovenije): 

Leto                     Pravica oziroma dogodek 

1848 Fany Hausman objavi svoje pesmi v Celskih novinah in v prvem slovenskem 

političnem listu Slovenija. 

1871 Ministrstvo za znanost z odlokom ustanovi drţavno ţensko učiteljišče v 

Ljubljani. 

1872 V sluţbo sprejeta prva poštna uradnica. 

1896 Ustanovljena višja dekliška šola. 

1897 Začne izhajati prvi ţenski časopis Slovenka. 

1898 Ustanovljeno prvo ţensko društvo. 

1905 Prva ţenska sprejeta v sluţbo na ljubljanskem magistratu. 

1906 Marija Urbas kot prva Slovenka doktorira (iz filozofije) na Univerzi v Gradcu.  

1920 Ana Mayer Kansky kot prva Slovenka obrani prvi doktorat na Univerzi v 

Ljubljani. 

1942 Uzakonjena splošna volilna pravica (pravno-formalno leta 1945). 

1942 Izvoljena v parlament prva članica. 

1945 Izvoljena prva ministrica. 

1973 Ob dnevu varnosti sprejmejo v slovensko milico prve miličnice (šest). 

1974 V ustavi SFRJ sprejeto določilo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. 

1977 Uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti (iz drugih, ne le iz 

zdravstvenih razlogov). 

1983 Opravljena prva umetna oploditev. 

1986 Porodniški dopust traja eno leto. 

1989 V Ljubljani začne delovati prvi telefon SOS za ţenske in otroke – ţrtve nasilja. 

1992 Pri Vladi RS začne delovati Urad za ţensko politiko. 

1997/1998 V 1. letnik srednje policijske šole se lahko prvič vpišejo tudi dekleta. 

2001 Vlada RS ustanovi Urad za enake moţnosti, ki prevzema naloge Urada za 

ţensko politiko. 

Vir: Urad za ţensko politiko, Koledar 1996; Šatej Barbara, Slovenska ţenska 1900-1918, 

Kronika, 1999; Cigale Marija, Ţenske prihajajo: kako so si Slovenke pridobile volilno 

pravico, Delo, 1999; MNZ; knjiga Druţine: različne-enakopravne, 1995. 

 

Po ugotovitvah Urada vlade za enake moţnosti so ţenske še danes v slabšem poloţaju, kar 

zadeva trg dela in zastopanost v politiki. Čeprav so ţenske bolj izobraţene od moških (število 

ţensk z visokošolsko izobrazbo je za tretjino višje od števila moških z enako izobrazbo 

(Statistični urad RS)), je stopnja zaposlenosti za ţenske niţja kot za moške, in sicer v 

povprečju za 14,4 odstotne točke. Ţenske zasluţijo na uro pribliţno 15 % manj kakor moški, 

pri doseganju visokih poloţajev pa imajo več teţav kakor moški. Število ţensk na 

direktorskih mestih se povečuje zelo počasi (trenutno jih je le 33 %). Zaposlenih je precej 

manj ţensk z majhnimi otroki (62,4 %), kakor pa moških z majhnimi otroki (91,4 %) 

(Statistični urad Republike Slovenije). Nekateri delodajalci še danes raje zaposlujejo moške, 

saj ti ne hodijo na porodniški dopust, in to celo večkrat zapored. Še posebej danes, ko na trgu 

vlada gospodarska kriza in je zaposlitev teţko dobiti in tudi obdrţati, so ţenske bolj prizadete.  
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Kljub zgoraj zapisanemu pa je število študentk na dodiplomskih in podiplomskih študijih 

večje, kot število študentov. Razmere so se v šolstvu začele spreminjati v prid dekletom v 

osemdesetih letih (Ule, 2011). V letu 2009 je bilo v Sloveniji na univerzitetne programe 

vpisanih 11 497 študentov, od tega le 1 953 moških in 7 562 ţensk. Na podiplomski študij 

univerz v Sloveniji je bilo vpisanih 941 moških in 1 171 ţensk.  Iz teh podatkov lahko 

razberemo, da ţenske ne zaostajajo pri izobraţevanju, pravzaprav je na dodiplomskem in 

podiplomskem študiju več ţensk in jih izobraţevanje letno tudi več zaključi (leta 2008 je 

zaključilo podiplomski študij 908 moških in 1 142 ţensk (Statistični urad Republike 

Slovenije)). Raziskave pa kaţejo, da kljub mnoţičnemu vstopu deklet na višje stopnje 

izobraţevanja te ostajajo pri tipično »ţenskih študijih«; medtem ko se fantje usposabljajo za 

vstop v ugledne poklice, pogosto povezane z novimi tehnologijami, dekleta ostajajo pri 

pedagoških, humanističnih, druţboslovnih, zdravstvenih in socialnih programih. To kaţe, da  

se dekleta niso zmoţna  postaviti po robu stereotipnim pričakovanjem druţbe (Ule, 2010).  

 

Cejka in Eagly (1999, po Unger, 2001) sta v svoji raziskavi dokazala, da ljudje verjamejo, da 

ugledna delovna mesta zahtevajo veščine, ki so povezane s tipično moškimi lastnostmi, in da 

menijo, da bi morala biti ta delovna mesta bolje plačana kot dela, za katera menijo, da 

zahtevajo bolj ţenske lastnosti. Zanimiva je ugotovitev, da če se večje število ţensk vključi v 

tradicionalno moški poklic, ugled le tega pade. Število nezaposlenih ţensk je višje kot število 

nezaposlenih moških in še vedno so nekateri poklici ţenskam teţko dosegljivi. Ţe podatek, da 

so se prve ţenske lahko vpisale na  policijsko šolo šele leta 1997/1998, kaţe, kako dolgo 

ostaja mnenje, da ţenske v nekaterih poklicih nimajo kaj iskati. 

Podaljševanje šolanja lahko nakazuje tudi manjše moţnosti ţensk v zaposlovanju. Tako so 

ţenske prisiljene imeti višjo izobrazbo, da se lahko v boju za zaposlitev kosajo z moškimi. 

Pojavi, ki so med seboj tesno povezani z izobraţevanjem in zaposlovanjem ţensk, so 

spremenjeni vzorci rodnosti, ki se kaţejo kot zviševanje starosti matere ob prvem otroku in 

manjša rodnost. Trg dela danes od ţensk pričakuje, da bodo v prvih letih zaposlitve svojo 

energijo vlagale predvsem v delo. Zato se mnogo ţensk odloča, da  bodo z načrtovanjem 

druţine počakale. Posledica preloţenega materinstva je tudi zmanjšanje moţnosti za večje 

število otrok. Kar nekaj raziskav potrjuje, da je povečanje zasluţka povezano s kasnejšim 

odločanjem za prvega otroka (Portanti, 2009).  
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V odraslosti se posameznik spoprijema z razreševanjem konfliktov med različnimi odraslimi 

vlogami. Slovenski mladi odrasli v tridesetih letih svojega ţivljenja preteţno usklajujejo 

druţinsko in poklicno vlogo. Trideseta leta so pri obeh vlogah ključna, pri druţinski še 

izraziteje, saj se pri štiridesetih ţenske srečujejo z veliko večjim številom teţav pri zanositvi. 

Angaţiranje v obeh vlogah usklajujejo tako, da zmanjšajo količino druţabnih in prijateljskih 

stikov (Cecić Erpič, 1998, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

Upadanje rodnosti se je v Sloveniji začelo konec 19. stoletja. Ta pojav sovpada z večanjem 

števila zaposlenih ţensk. V začetku prejšnjega stoletja je delovna aktivnost ţensk izven doma 

znašala okoli 20%. Po drugi svetovni vojni, ko je zaposlovanje ţensk postalo tudi del 

socialistične ideologije in ekonomije, je pričel deleţ aktivnih ţensk rasti in je leta 1987 

dosegel 45,6% ţensk med vsem zaposlenimi. Trend se je po osamosvojitvi Slovenije 

upočasnil in se ustavil pribliţno na 46% ţensk med vsemi zaposlenimi (Černigoj Sadar, 

2000).  Še danes se ţenske na trgu delovne sile pogosteje srečujejo z ovirami, kot je manjše 

plačilo. Zahteve še vedno predpostavljajo, da so delavci moški brez gospodinjskih obveznosti. 

Niţje plačilo, niţji status in hierarhično niţji poloţaj ter segregacija v ţenske poklice so le 

nekatere izmed neenakosti. Segregacija ţensk v določene panoge, kot so tekstilna, obutvena, 

ţivilska industrija, zdravstvena, šolska in socialna dejavnost, nima nič opraviti z biološkimi 

značilnostmi spolov. Gre le za dejstvo, da moderne druţbe ţenskam še vedno odrejajo 

drugorazredni poloţaj. Druga pomembna značilnost ţenskega dela je manjše plačilo. Še pred  

desetimi leti so ţenske zasluţile le 85 % plače moških, leta 2009 pa »ţe« 95 % moške plače. 

Prav tako so navadno ţenske zaposlene na niţjih poloţajih z manj druţbene moči, vpliva in 

odgovornosti. Ţenske lahko pričakujejo znatno manjši karierni vzpon in poklicni uspeh kot 

moški. Tudi v panogah, ki veljajo za ţenske, so na vodilnih poloţajih večinoma zaposleni 

moški (Selinšek, 2004). V Sloveniji je bilo leta 2008 v osnovnih šolah zaposlenih 15 474 

ţensk in 2 328 moških, kar predstavlja 86,92 % ţensk in 13,08% moških. Število vodstvenih 

delavcev v osnovnih šolah pa je povsem drugačno: 248 moških in 574 ţensk, kar predstavlja 

30,7 % moških in 69,83 % ţensk. V teh statističnih podatkih lahko opazimo, da je 

procentualno veliko večje število moških na vodstvenih poloţajih (ravnatelji, pomočniki 

ravnatelja) in veliko več ţensk na poloţajih, ki niso vodstvena (učiteljice, svetovalne delavke 

…) (Statistični urad Republike Slovenije). 

 

Ko govorimo o delu, radi pozabljamo na neplačano delo. Klub temu da njegove vrednosti ne 

merimo v denarju, je pomembno za človekovo eksistenco, a je veliko manj spoštovano. 
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Raziskave kaţejo, da je čas neplačanega dela, primerljiv s časom plačanega dela. Klub temu 

pa je neplačano delo, še posebej gospodinjsko delo, trivializirano, v veliki meri zato, ker se 

nanj gleda kot na ţensko delo (Coltrane, 2000, po Selinšek, 2004). Gospodinjenje je primarna 

vloga ţenske in ima tako prioriteto pred drugimi vlogami (Oakley, 2000). Značilnosti vloge 

gospodinje so, da je ta vloga dodeljena izključno ţenskam (in ne odraslim obeh spolov). 

Povezana je z ekonomsko odvisnostjo, to je z odvisnostjo ţenske v zakonu, in gospodinjenje 

ima status ne-dela in se po tem razlikuje od »pravega« (ekonomsko produktivnega) dela. 

Margaret Benston (po Haralambos in Holborn, 2005) pravi, da je »količina neplačanega dela, 

ki ga opravijo ţenske, zelo velika in zelo dobičkonosna za tiste, ki imajo proizvajalna 

sredstva. Če bi ţenskam plačali njihovo delo, celo v minimalni plači, bi to pomenilo 

mnoţično prerazdelitev premoţenja«.  

 

Edina vloga ţenske, ki lahko konkurira delu gospodinje, je materinska vloga. Ta vloga 

pomeni pripravljanje hrane, postelje ... za otroka in pospravljanje za njim. Zaradi materinske 

vloge je mati do neke mere in v določenem časovnem obdobju vezana na dom in zato 

gospodinjska dela postanejo samoumevno njena domena. Zato je verjetno, da je prav 

materinstvo ţenske pripravilo do tega, da so sprejele gospodinjsko vlogo kot nekaj, kar sodi 

zraven, čeprav se je pokazalo, da skrb za gospodinjstvo ovira ljubeznivo ukvarjanje z otroki. 

»Otroci so v neposrednem nasprotju z zahtevami gospodinjske vloge: v svojem »naravnem« 

stanju niso ne čisti ne urejeni. Njihove zahteve niso nujno časovno usklajene z vsakdanjimi 

gospodinjskimi opravili in lahko izrecno onemogočajo mater v njeni gospodinjski vlogi.« 

(Oakley, 2000, str. 117). Čiščenje zavzema velik del njenega časa in to lahko dela kadar otroci 

spijo, kadar jih ni doma ali si je oče zanje vzel čas. Ko se otroci pričnejo igrati, ţelijo jesti, 

potrebno jih je očediti ... kar pomeni razmetavanje in »umazanje« ravnokar počiščenega, kar 

lahko gospodinjo in mater spravi v nejevoljo in zaradi tega trpijo tudi otroci. Vlogi dobre 

matere in dobre gospodinje ne zahtevata enakih lastnosti in se zato lahko tudi izključujeta.    

 

»V druţbeni podobi ţenske se vlogi ţene in matere ne razlikujeta od vloge gospodinje. Odsevi 

te podobe v reklamah in medijih nasploh kaţejo ţenske kot statistično povprečje, v katerem so 

vse tri vloge povezane. Ta podoba je zlasti jasno razvidna v ilustriranih revijah, ki ţenske 

učijo, kaj jesti, kako se oblačiti, gospodinjiti, imeti otoke in celo kako se ljubiti.« (Oakley, 

2000, str. 20). Ann Oakley je ta citat zapisala v knjigi Gospodinja, ki je bila napisana leta 

1974 in opazimo lahko, da ţenske revije in mediji ţe več kot 30 let pišejo o enakih temah, ki 

ţenske strpajo v stereotipne vloge o dobri materi, dobri ţeni, dobri gospodinji in dobri 
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ljubimki, ki mora tudi dobro izgledati. Druţba pričakuje, da si bodo ţenske prizadevale 

dosegati popolnost v vseh vlogah.   

 

»Ţe v osemdesetih letih so nekateri sociologi pisali o »tragediji emancipacije« z argumentom, 

da je ta povečala bremena ţensk; te naj bi bile zadnja desetletja resda začele sprejemati nove 

vloge, vendar se hkrat niso rešile starih, tradicionalnih. To je teorija tako imenovanega 

dvojnega bremena.« (Mekina, 2009). »V feminističnem druţboslovju velja splošno sprejeta 

teza, da je moderni vstop ţenske na trg delovne sile povzročil dvojno obremenjenost (double 

burden), saj se ob zaposlovanju ţensk delo v druţini ni enakomerno porazdelilo.« (Delphy, 

Leonard, 1996, po Švab 2001). Eurostatova raziskava je pokazala, da Slovenke (in Litvanke) 

delajo največ ur dnevno v primerjavi z Evropejkami in imajo najmanj prostega časa (Evrostat, 

2007, po Kuhar, 2009). Ta raziskava je opozorila, da ţenske same opravijo večino 

gospodinjskega dela in skrbijo za otroke. Če to poveţemo z delom pri zaposlitvi, lahko 

razumemo teţavo dvojne obremenjenosti. Kljub spremenjenim prepričanjem o vlogah ţensk 

in moških, se spremembe dogajajo počasi. Večina moških in ţensk meni, da bi moralo biti 

druţinsko delo enakomerno razdeljeno, a le malo moških prevzame zanje odgovornost. 

Raziskave (Coltrane, 2000, po Selinšek, 2004) so pokazale, da ţenske po poroki pričnejo 

opravljati več neplačanega dela, medtem ko se količina neplačanega dela, ki ga po poroki 

opravljajo moški, zmanjša. Prav tako se moški prispevek druţinskemu delu velja za izbirnega 

in večina parov, ki si delo delijo, opisujejo prispevek moškega kot pomoč ţenski.  

 

Tabela 2: Delitev dela med partnerjema (Černič Istenič, 1995, po Selinšek 2004): 

 Večinoma opravljajo 

moški (%) 

Večinoma opravljajo 

ţenske (%) 

Oba enako (%) 

Gospodinjska opravila    
Pranje 1.8 95.7 2.5 
Šivanje, likanje 1.3 97.7 1.0 
Kuhanje in priprava hrane 2.2 90.4 7.3 
Čiščenje stanovanja 5.6 83.2 11.2 
Vsakodnevni nakupi 18.7 64.2 17.1 
Pomivanje posode 4.1 89.0 6.9 
Skrb za denarne zadeve 29.9 34.3 35.8 
Manjša popravila v in 

izven stanovanja 
86.4 9.6 4.0 

Ukvarjanje z otroki    
Nega otrok 2.8 74.8 22.4 
Vzgoja otrok 5.4 54.2 40.4 
Pomoč pri šolskem delu 13.8 61.0 25.2 
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Iz tabele je očitno, da večino dela doma opravijo ţenske. Prav tako se v večji meri ukvarjajo z 

otroki. Moški skrbijo predvsem za popravila v in izven stanovanja, torej za dela, ki veljajo za 

občasna. Ţenske opravijo večino rutinskih in rednih del, ki so nujno potrebna za delovanje 

druţine. 

 

Tabela 3: Povprečna tedenska poraba ur za gospodinjsko delo po spolu v letu 2012 (Jogan, 

2013): 

 MOŠKI ŢENSKE 

0 ur 12, 0 % 2, 0 % 

1 – 5 ur 25, 0 % 7, 0 % 

6 – 10 ur 36, 0 % 16, 0 % 

11 – 15 ur 9, 0 % 16, 0 % 

16 – 20 ur 7, 0 % 13, 0 % 

21 – 25 ur 5, 0 % 13, 0 % 

Nad 26 ur 6, 0 % 33, 0 % 

 

V tabeli prevladuje spolno izrazito nesimetrična vključitev v gospodinjska dela. Pri tem velja 

poudariti, da ţenske niso skoraj trikrat bolj obremenjene predvsem po lastni ţeli in izbiri, 

ampak so k temu prisiljene, na kar nas tudi opozarja Jogan (2013). Saj je »ţelja ţensk, da bi 

zmanjšale obremenitev z domačim delom bolj opazna, kot je ţelja moških, da bi povečali 

svojo udeleţbo v tem delu.« (prav tam, str. 31). To velja kljub temu, da se več kot polovica 

moških zaveda, da bi morali biti pri gospodinjskih opravilih dejavnejši. Kot je zapisala Jogan 

(203, str. 32): »Upam si trditi, da večina moških natančno ve, kaj bi bilo potrebno, da bi se 

nadobremenjenost ţensk zmanjšala, vendar – glede na realne dejavnosti – tega ni pripravljena 

storiti«. 

 

Večina očitnih patriarhalnih razlik je bila v zadnjih desetletjih odpravljena. Vendar še vedno 

obstajajo bolj ali manj prikrite razlike na številnih področjih tako druţbenega kot zasebnega 

ţivljenja. Odkrita patriarhalnost danes ni več zaţelena in je večkrat strogo kritizirana in nanjo 

gledamo kot na zgodovinsko posebnost. Vendar je današnja druţba zrasla v patriarhalnih 

odnosih in teţko ali celo nemogoče je tako globoko zakoreninjene odnose spremeniti z eno ali 

dvema generacijama. Prav zaradi tega je neenakost velikokrat prikrita in jo zanikajo tako 

moški kot ţenske.   
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8. FEMINIZEM IN MATERINSTVO  

 

Beseda feminizem kot oznaka za ţensko gibanje se je začela uporabljati konec 19. stoletja, 

razširila pa se je v začetku 20. stoletja. Feminizem je veljal za radikalno inačico emancipacije. 

Izraz izhaja iz Francije in prva ţenska, ki je sebe imenovala feministka, je bila francoska 

advokatinja Hubertine Auclert  (Leskovšek, 2002). »Feministična perspektiva v središče svoje 

pozornosti postavi način ţivljenja, aktivnosti in interese ţenske, zasebnost, druţino, telo. Cilj 

te študijske perspektive je, da pokaţe relevantnost spolne delitve kot temelj druţbene 

organizacije neenakosti.« (Papič, 1989, po Ule, 2011, str. 26). Feminizem je mogoče razumeti 

kot upor ţensk proti definiciji človeštva, ki nelegitimno univerzalira posebne poteze, katerih 

nosilci so moški. Osredotoči se na dihotomijo druţbenega spola in od Simone de Beauvoir 

nakazuje, da se moštvo povezuje z razumom, mislijo, obliko in kulturo, medtem ko se ţenstvo 

nasprotno povezuje s strastjo, telesom, snovjo in naravo  (Barša, 2009).  

 

Feminizem je v zadnjih desetletjih postal zelo raznolik. Znotraj se je s časom razvijalo vedno 

več različnih struj, ki zavzemajo različna teoretična izhodišča. Zato danes teţko govorimo o 

eni vrsti feminizma. Zgodovina feminizma se začne s tako imenovanim prvim valom, ki naj bi 

se začel z 20. stoletjem in končal med leti 1940 in 1950, konec pa zaznamuje izid knjige 

Drugi spol, avtorice Simone de Beauvoir. Takrat naj bi se začel drugi val. Vendar ni tako 

enostavno. S pojavom drugega vala se prvi val ni končal. Začela se je pojavljati nova veja 

feminizma in oba »vala« sta prisotna še danes. Nekateri celo domnevajo, da vstopamo v tretji 

val (Stainton Rogers in Stainton Rogers, 2001).  

 

Prvi val feminizma je ustvaril novo politično identiteto ţenske in se zavzemal za zakonsko 

enakopravnost in ţensko emancipacijo. Bojeval se je za volilno pravico ţensk, kontracepcijo, 

splav in socialne pravice ţensk. Deloval je tudi na področjih domačega nasilja, 

samoumevnosti materinstva in ţenskega pravnega poloţaja (prav tam). Ţe prva generacija 

feministk se je spopadla s problemom enačenja ţenskosti z materinstvom, ki je predstavljeno 

kot ţenski »po-klic« ali »po-klicanost« od Narave, Boga, itd. Feministke so materinstvo 

videle kot glavni vzvod, prek katerega se ohranja neenakost spolnih razlik oz. patriarhalnost 

(Bahovec Dolar, 1995). 
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Drugi val feminizma je imel izhodiščno točko v reprodukcijski zakonodaji, ki se je razširila na 

medosebne odnose in posameznikovo identiteto. Osredotočil se je na naslednja področja 

(Stainton Rogers in Stainton Rogers, 2001): 

- reprodukcija: ţenska ima pravico, da sama odloča o svojem telesu in ima pravico do 

kontracepcije in splava; 

- spolnost: ţenska ima pravico uţivati v svoji seksualnosti in njena naloga ni sluţiti 

moškim spolnim zahtevam; teme o istospolnosti; 

- spolno in domače nasilje: spolne in ostale zlorabe , ki se dogajajo v domačem okolju; 

- vplivi spolnih stereotipov: omejujejo poloţaj ţensk; 

- objektivizacija ţenskega telesa: ţensko telo ni predmet, ki se ga da uporabljati v 

namene oglaševanja, kot predmet poţelenja, pornografije itd.  

 

Prvi val se je zavzemal predvsem za akcijo in boj, medtem ko je drugi val dal poudarek 

teoretiziranju. Številni se strinjajo, da vstopamo v nov, torej tretji val feminizma, ki ga širijo 

mediji predvsem skozi glasbo. V glasbenem svetu se poudarjajo močne, samozadostne 

ţenske, ki se zavzemajo za ţensko emancipacijo (prav tam).  

 

»Mary Wollstonescraft je pred več kot dvesto leti napisala najbolj znani manifest današnjega 

časa, Zagovor pravic ţenske.« (Bahovec Dolar, 1995, str. 37). V njem se spopada s stereotipi 

in predsodki o ţenski naravi, zagovarja razumske sposobnosti ţensk in zahteva izenačitev z 

moškimi. »Kar po Mary Wollstonescraft razlikuje ţenske od moških, niso nikakršna čustva, 

ki naj bi bila v nasprotju z »moškim« razumom (saj je obdarjenost enih in drugih z razumom 

enaka in je šele vzgoja tista, ki proizvede razlike), temveč nekaj drugega, nekaj, kar je pri 

ţenskah dodatno: ţenska ţelja po materinstvu, ţelja, da bi imele otroke.« (prav tam). Njena 

hči Mary Shelly, ki svoje matere ni nikoli spoznala, saj je umrla pri porodu, je temu dodala 

novo zahtevo, to je zahteva oz. moţnost izbire (prav tam). Ţenske v tistem času niso imele 

nobene moţnosti izbire glede materinstva. Ţenske so morale imeti otroke, in tiste, ki jih niso 

imele, so bile prikazane kot jalove. Medicina pa jim tisti čas še ni nudila pomoči pri zanositvi 

ali pri preprečevanju le-te.  

 

Začetki feminizma so bili do druţine kritični, zato se je oblikovala razširjena ideja o 

sovraţnem odnosu feminizma do druţine, ki jo zasledimo še danes. Feministke so se bojevale 

proti neenakopravnosti ţensk na vseh področjih, kjer so se čutile poniţane. To je velikokrat 

pomenilo tudi kritiziranje druţine in odnosov v njej. Cerkev je feminizem obdolţevala in 
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zatirala, saj je bilo ocenjeno, da deluje proti cerkvi. Feminizem ni bil nikoli sovraţen do 

materinstva, hotel pa je razrahljati vez med ţensko in materinstvom, ki naj bi bila nekaj 

naravnega in zavezujočega za vsako ţensko. Materinstvo je v feminističnih očeh omejevalo 

svobodo ţenske in moţnost njenega udejanjanja v javnem ţivljenju. »Glavna ost feminističnih 

kritik ni bilo materinstvo kot tako, ampak določena, napačna reprezentacija materinstva, ki iz 

njega šele naredi zapor.« (Bahovec Dolar, 1995, str. 44). Feminizem ni proti ljubezni, proti 

sobivanju moških in ţensk, proti materinstvu. Feminizem kritizira vlogo ţenske, ko ta postane 

le ţena in mati (Hansen, 1997).  

 

Materinstvo pa je zmeraj ostajalo v feminističnih razpravah in kljub temu so bile ţenske brez 

otrok tudi v feminističnih psiholoških teorijah večinoma prezrte. V literaturi se prične 

opaznejše raziskovanje pojava odraslih brez otrok, še posebej takih, ki so se za to sami 

odločili,  šele v sredini 60. let. Od leta 1975 pa se ta tematika pojavlja v različnih virih 

(Skutch, 2001). 

 

Radikalni feminizem govori o zatiranju ţensk kot o obliki dominacije. Moški so tisti, ki imajo 

največ koristi od izkoriščanja ţenskega dela. Nekatere feministične avtorice so razvijale vizijo 

konca biološkega materinstva. Menijo, da bi bila opustitev biološkega materinstva cena, ki bi 

jo ţenske morale plačati za to, da bi dobile socialno in ekonomsko enakost (Stermecki, 2005). 

Jeffner Allen obsoja matere z besedami, da matere in njihova telesa nudijo reprodukcijo 

moških in sveta moških. Opozarja, da je materinstvo nevarno vsem ţenskam, ker je ţe po 

definiciji vsaka ţenska mati. Jeffner Allen ţenske poziva, naj bodo čim bolj divje in naj 

zavrnejo materinstvo ter se umaknejo iz vseh oblik materinstva (Hansen, 1997). Zalka Drglin 

meni, da je taka cena pretirana in nepotrebna (Stermecki, 2005).  

 

Marksistični in socialni feminizem za podrejenost in izkoriščanje ţensk krivita kapitalizem. 

Slabši poloţaj ţensk je posledica pojava zasebne lastnine. Liberalne feministke pa zagovarjajo 

mnenje, da neenakost škoduje tako moškim kot ţenskam (Iskrič, 2008). V 80-ih in 90-ih letih 

20. stoletja so feministke nasprotovale reprezentacijam materinstva, ki ţenskost omeji le na 

materinstvo. Pa vendar se je feminizem zavzemal za pravice mater, dostopnost vrtcev, delitev 

skrbi za otroka z moškimi, kvaliteto druţinskega ţivljenja, kontracepcijo in splav.  

 

Feminizem je uspel destabilizirati utrjene opozicije med spoloma (Sukič, 2001, po Kačičnik, 

2006a). Spolna identiteta je tako bolj fluidna in pogosto skupna moškim in ţenskam. Stroge 
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razlike med tem, kaj je moško in kaj je ţensko, izginjajo. Spolna identiteta postaja 

transeksualna, androgina. Sukič vidi v tem konec prepada med spoloma (Kačičnik, 2006a). 

Medtem ko se Archer in Lloyd (1982) s tem ne strinjata, pravita, da mora v druţbi obstajati 

neka organizacija, skupine in lastnosti skupine, po katerih se le-te razlikujejo. V naši druţbi je 

za razlikovanje osnovna enota spol, ki je enostavna in očitna razlika (prav tam). Tretji spol pa 

predstavljajo emancipirane ţenske, ki so na videz podobne moškim. Maskulinizacija pomeni 

prevzemanje moškega videza (kratki lasje, obleka), navad in del, ki so bila značilna za moške. 

Pomeni pa tudi zavračanje materinstva (Leskovšek, 2002).  

 

Vesna Leskovšek (2002) meni, da nova ţenska ne ţeli biti mati, saj večina ţensk niti svojih 

otrok ne mara ter jih vidijo kot finančno in gmotno breme. Funkcijo matere bi najraje 

prepustila varuški ali stroju. Postmoderne ţenske si ţelijo večjo svobodo in nikakor ne ţelijo 

biti tako strogo vezane na otroke in dom. Materinstvo je ponavadi nenavaden kompromis med 

narcizmom, nesebičnostjo, sanjami, iskrenostjo, izneverjanjem, predanostjo in cinizmom« 

(Kačičnik, 2006a, str. 30). Po Jogan (2013) pa obremenjenost ţensk s plačanim in neplačanim 

delom ni vplivala na to, da bi ţenske gojile kot ideal vlogi matere in gospodinje, prav 

nasprotno, raziskave kaţejo, da sta bili v začetku devedesetih let, pri absolutni večini ţensk 

(in moških) vrednoti delo in druţina uvrščeni na prvo mesto. Ann Oakley (2000) meni, da 

ţenska materinstvo občuti kot začetek nečesa novega in hkrati kot izgubo. Izguba je navadno 

povezana z izgubo identitet, čemur se pridruţi še psihična in emocionalna izčrpanost. 

 

 

9. MATERINSTVO SKOZI RAZVOJNE TEORIJE 

 

Razvojne teorije razlagajo spremembe človekovega razvoja. Dolgo časa je veljalo, da se 

posameznik oblikuje v času otroštva in adolescence. Danes pa se poudarja, da razvoj poteka 

celo ţivljenje. V razvojni psihologiji je veliko mnenj oz. teorij o tem, kako se človek razvija 

in kateri dejavniki vplivajo na razvoj. »Vsi avtorji, ki pišejo o teorijah razvojne psihologije, 

navajajo tri glavne psihološke smeri: behaviorizem oziroma teorije učenja, psihoanalizo 

oziroma psihodinamske teorije (Freudovo in Eriksonovo teorijo) in Piagetovo kognitivno 

razvojno ali organizmično teorijo. Mnogi navajajo še: teorijo L. S. Vigotskega ter etološko, 

ekološko in humanistično teoretsko smer. Redkeje so navedene naslednje teorije: Gesellova 

maturacijska teorija, Havighurstova teorija razvojnih nalog, Kohlbergova teorija moralnega 
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razvoja, teorija obdelave informacij, teorija ţivljenjskega kroga (angl. Life-span development) 

in še nekatere.« (Batistič Zorec, 2006). 

 

Jean Jacques Rousseau (1721 – 1778) velja za najpomembnejšega misleca o vzgoji v 18. 

stoletju. Po mnenju nekaterih velja za očeta razvojne psihologije (prav tam). V svojih spisih 

meni, da je druţina najstarejša od vseh skupnosti in tudi edina, ki je »naravna«. Pri razvoju 

druţine je bila prvič vzpostavljena razlika v načinu ţivljenja med spoloma. Ţenske so se 

začele drţati bolj doma in so se navadile skrbeti za domače ognjišče in otroke, medtem ko so 

se moški odpravljali iskati hrano. V Emilu (1997) Rousseau izpelje razliko med moralama 

spolov. »Ţenske v nasprotju z moškimi menda niso sposobne same nadzirati svojega 

neskončnega hrepenenja in so torej vir nereda. Zato morajo biti podrejene moškim ali 

njihovim sodbam in nikoli jim ne sme biti dovoljeno, da bi se postavile nad te sodbe.« 

(Rousseau, 1997, po Barša, 2009, str. 9). Temeljni značilnosti ţensk morata biti poslušnost in 

skromnost. Saj bi v nasprotnem primeru hitro sledil propad obeh spolov in moški bi postali 

ţrtve ţensk (Barša, 2009). »Samo iz dobrih moških in očetov lahko nastanejo dobri 

drţavljani, kar predpostavlja, da so glave urejenih druţin s poslušnimi ţenami. Zaprtje ţenske 

v gospodinjstvo je temeljni pogoj drţavljanskega miru.« (prav tam, str. 47). Freudov koncept 

(ki ga bom podrobneje analizirala kasneje) razvoja je zelo podoben Rousseaujevemu, kjer 

zaradi specifičnega poteka Ojdipovega kompleksa in svoje reproduktivne zmoţnosti ţenske 

ostajajo manj sposobne uravnavati svoje strasti. Ţenske imajo šibkejši nadjaz in s tem tudi 

sposobnosti, da bi razumele in spoštovale zakone skupnosti. »Po Rousseauju in Freudu so 

torej ţenska telesa preveč blizu naravi: zato jih je treba krotiti in kontrolirati, če naj bo 

vzpostavljena in stabilizirana človeška kultura kot način, po katerem se človek razlikuje od 

ţivali.« (Barša, 2009, str. 48). Oba ţensko postavljata bliţje ţivali kot človeku oziroma 

moškemu. Gospodinjstvo in materinstvo sta edini področji, v katerih se ţenske izkaţejo in so 

koristne, in zato jih je treba v tem drţati, saj bi bile v nasprotnem primeru posledice lahko 

usodne za vse človeštvo.   

 

Thomas Hobbes (1588 – 1679) je eden redkih mislecev zahodne tradicije, ki ne dela razlike 

med fizično močjo in racionalnostjo moških in ţensk. Hobbes razlaga nadpravje moških kot 

posledico slabše pozicije ţensk, ki jo povzroča materinstvo. Skrb za otroke postavlja ţensko v 

neugoden poloţaj glede na moškega, ki jo lahko osvoji in postane njen gospodar in glava 

druţine (Barša, 2009, str. 53).  
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9.1. PSIHOANALIZA IN MATERINSTVO 

 

Psihoanaliza daje mitu materinstva znanstveno oporo, ki dokazuje, da je materinstvo za 

ţensko pomembna naloga. »Moška in ţenska druţbenospolna identiteta sta v Freudovi 

perspektivi rezultat dram zgodnjega seksualnega razvoja.« (Barša, 2009, str. 78). Verjame, da 

je otroška seksualnost sprva brezspolna in raznovrstna. »Seksualno ţivljenje se ne prične šele 

v puberteti, marveč se začne očitno izraţati kmalu po rojstvu … Seksualno ţivljenje vključuje 

funkcijo pridobivanja uţitka iz telesnih con, ki je naknadno postavljena v sluţbo 

razmnoţevanja.« (Freud, 2000, str, 18). V tej zmoti Freud vidi usodno napako, saj je ta 

»glavni krivec za našo sedanjo nevednost glede temeljnih razmer seksualnega ţivljenja« 

(Freud, 1995a, str, 53). Freud meni, da ima ţe novorojenček seksualne vzgibe, ki se nekaj 

časa lahko prosto razvijajo; z odraščanjem, socializacijo in vzgojo pa so ti vzgibi vedno bolj 

zatirani.  

 

Otrokova seksualnost v falični fazi doseţe vrhunec in se bliţa zatonu. Tu se tudi ostro loči 

razvoj deklice in dečka. Deček stopi v ojdipsko fazo, prične z manualnim draţenjema penisa 

in fantazira o dejavnosti penisa, ki se nanaša na njegovo mater, ki jo doţivlja kot zaţelen 

objekt, vendar hkrati ugotavlja, da je ne more imeti le zase. Po robu se mora postaviti očetu, 

ki je mnogo močnejši od njega (Freud, 1995a).  Rezultat  je konflikt med ţeljo in oviro 

(očetom). »Otrok doţivlja močna ambivalentna čustva, saj je na roditelja istega spola 

ljubosumen, se ga boji in ga hkrati potrebuje in ljubi.« (Batistič Zorec, 2006, str. 27). Deček 

se boji, da bi bil zaradi svoje ţelje kastriran. Uspešen iztek Ojdipovega kompleksa privede do 

sprejetja očetove avtoritete in prenosa ţelje po materi na upanje po zadovoljitvi z drugo 

ţensko.  

 

Freud se je v svojih delih usmeril predvsem na razvoj dečka in šele v kasnejših delih osvetlil 

del razvoja deklic. Tudi pri deklici je prvi seksualni objekt mati. »V nasprotju z dečki pa se 

pri deklicah Ojdipov kompleks ne razvije iz navezanosti na mater. Ta je zapuščena zaradi 

odkritja anatomske pomanjkljivosti, s katero se pravzaprav začenja seksualna in 

druţbenospolna diferenciacija spolov.« (Barša, 2009, str. 79). Pri anatomski pomanjkljivosti 

Barša govori o odsotnosti penisa oz. manjvrednosti svojega klitorisa. Deklica pri bratu ali 

prijateljih opazi penis in si ga ţeli imeti. Svojo vagino vidi kot brazgotino po kastraciji. 

Posledica rane je zavidanje, ljubosumje, občutek manjvrednosti in rahljanje odnosa do matere, 
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saj njo krivi za svoj manko. Deklica opazi, da ima tudi mati isto »brazgotino«, kar jo razočara 

in odvrne od nje (prav tam).   

 

Ojdipov kompleks pri deklici nima tako jasne in hitre razrešitve kot pri dečku, saj je mati tudi 

sama »kastrirana« in deklica se ne boji kastracije, saj je v njeni glavi ţe kastrirana in nima kaj 

izgubiti. A tudi pri deklicah upravičeno govorimo o kastracijskem kompleksu, saj tudi deklice 

oblikujejo teorijo, da so penis prvotno imele in ga kasneje s kastracijo izgubile (Freud, 

1995a). Zaradi izključitve kastracije, ki je najagresivnejša groţnja, se nadjaz nikoli ne bo tako 

razvil. »Nadjaz nikoli ne postane tako neizprosen, tako neoseben, tako neodvisen od svojih 

afektivnih izvorov, kot se to zahteva pri moškemu. Deklica zaradi šibkejšega Ojdipovega 

kompleksa v njem ostaja nedoločeno dolgo in ga razreši precej pozno in še takrat ne 

popolnoma. V takšnih okoliščinah mora tvorba nadjaza utrpeti škodo, nadjaz ne more doseči 

tiste moči in neodvisnosti, ki mu jo podeljujeta njegov kulturni pomen.« (Freud, 1995b, str. 

151). »Značajske poteze, ki so jih kritiki ţe od nekdaj očitali ţenski, da kaţe manj občutka za 

pravičnost kot moški, manjšo pripravljenost podvreči se velikim ţivljenjskim nujnostim, da se 

v svojih odločitvah večkrat pusti voditi neţnim in sovraţnim čustvom, bi našle zadostno 

utemeljitev v zgoraj izpeljani modifikaciji pri oblikovanju nadjaza.« (Freud, 2006, str. 131). 

Freud meni, da ţenskosti pripisujemo tudi večjo mero narcizma in zato večjo potrebo po tem, 

da je ljubljena, kot da ljubi. Tudi srameţljivost je ţenska lastnost, ki se razvije zaradi 

skrivanja pomanjkljivosti genitalij. Prav tako imajo ţenske tudi manj smisla za pravičnost 

(Freud, 1995b). Različnost v zgradbi genitalij spremljajo tudi druge telesne razlike. »Majhna 

deklica je praviloma manj agresivna, uporna in samozadostna, videti je, da ima večjo potrebo 

po izkazovanju neţnosti in je zato bolj odvisna in ubogljiva. Zelo verjetno je posledica te 

ubogljivosti zato laţja vzgoja k obvladovanju iztrebljanja; končno sta urin in blato otrokovo 

prvo darilo osebi, ki ga neguje, njuno obvladovanje pa prva koncesija v otroškem nagonskem 

ţivljenju.« (Freud, 1995b, str. 143). Nekateri razvojni teoretiki poudarjajo, da je psihosocialni 

razvoj pri dečkih enostavnejši kot pri deklicah, kjer normalen razvoj zahteva podaljšano pred-

ojdipovo fazo, v kateri mora deklica prenesti genitalno območje iz kloritisa na vagino (Myra, 

2003). Freud ves čas izpostavlja lastnosti, ki so značilno ţenske in lastnosti, ki so značilno 

moške. Za ţenske prav tako velja pasivnost in aktivnost za moške. Vse to pa je posledica 

zgradbe spolnih organov in otrokovih doţivljanj teh razlik.  

 

Po Freudovi teoriji je ţenska nosilka jajčec in materinske moči. »Materinstvo je po tej teoriji 

ključno za psihoseksualni razvoj ţenske.« (Oakley, 2000, str, 200). Razvojni korak odvrnitve 
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od matere in obrat k očetu »naredi« ţensko. »Ţelja, s katero se deklica naslovi na očeta, je 

izvorno brţkone ţelja po penisu, ki ji ga je mati odrekla in ga zdaj pričakuje od očeta. Pogoji 

ţenskosti pa so izpolnjeni šele, ko ţeljo po penisu nadomesti ţelja po otroku in otrok po ţe 

stari simbolni ekvivalenci stopi na mesto penisa. Velika sreča je, če se ta ţelja po otroku 

nekoč pozneje tudi realno izpolni, toliko bolj, če je otrok fantek, ki prinese s seboj zaţeleni 

penis.« (Freud, 1995b, str. 150). 

 

Ko deklica prvič opazi penis, ki je zelo opazen in veliko večji kot njena vagina, ga začne 

dečkom zavidati. Deklica »kaţe veliko zanimanje za ta del dečkovega telesa. Toda zanimanje 

kmalu nadvlada zavist. Čuti se zapostavljeno, poskuša urinirati v stoječem poloţaju, ki ga 

dečku omogoča velik penis; in če izrazi ţeljo, da bi bila raje fant, potem vemo, katero 

pomanjkljivost naj bi ta ţelja odpravila.« (Freud, 2006, str. 33). Deklica meni, da je vagina 

rana, ki je ostala pri odstranitvi penisa, kastracije. Freud (Spisi o seksualnosti) meni, da 

deklica v vagini opazi svojo defektnost. Po Freudu se deklice zaradi občutka, da jim nekaj 

manjka, počutijo manjvredne. Deklice za to krivijo svojo mater in proti njej razvijejo sovraţna 

čustva (Elektrin kompleks - tega izraza Freud ni nikoli uporabil). »Razkritje lastne kastracije 

je točka preloma v dekličinem razvoju. Iz tega izhajajo tri razvojne smeri; ena vodi k 

inhibiciji seksualnosti ali k nevrozi, druga v spremembo značaja v smislu kompleksa 

moškosti, končno zadnja do normalne ţenskosti.« (Freud, 1995b, str. 149).  

 

»Odvrnitev od matere poteka v znamenju sovraţnosti … Takšno sovraštvo lahko postane 

precej očitno in se obdrţi vse ţivljenje.« (Freud, 1995b, str 146). Freud izpostavi tudi 

otrokovo zamero materi, da mu ni dajala dovolj ali dovolj dolgo mleka, kar otrok pripiše 

pomanjkanju ljubezni do njega. Otrok oz. posameznik naj ne bi nikoli popolnoma prebolel 

krize odstavitve od materinih prsi. Prav tako je pomembna pritoţba materi, če se v druţini 

pojavi naslednji otrok, sorojenec. Tega otrok vidi kot tekmeca ne le pri prehranjevanju (sedaj 

se ta hrani pri materinih prsih, on pa je bil odstavljen), ampak tudi pri izkazovanju neţnosti in 

dolţini preţivljanja časa z njim. Otrok lahko mater zasovraţi tudi, ko mu ta prepove genitalne 

dejavnosti, ki mu prinašajo ugodje in h katerim ga je napeljala prav ona (z nego in 

umivanjem) (prav tam).  

 

Ojdipov kompleks je pri deklici mnogo bolj enoznačen, kot pri dečkih. Deklica ţeljo po 

penisu zamenja za ţeljo po otroku. Dekličin »Ojdipov kompleks doseţe vrhunec v dolgo 

ohranjeni ţelji, da bi od očeta dobila v dar otroka. Dobimo pa vtis, da je Ojdipov kompleks 
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potem počasi opuščen, ker se ta ţelja nikoli ne izpolni. Obe ţelji, po posedovanju penisa in 

otroka, ostaneta nezavedno močno investirani in pripomoreta k pripravi bitja ţenskega spola 

na poznejšo spolno vlogo.« (Freud, 2006, str. 117). Šele skozi spolnost z moškim bo simbolno 

pridobila penis in še bolj zadovoljujoče, rodila bo moške potomce (Green, 2003).  

 

Ugleden ameriški psihiater Theodore Lidz, ki ga navaja Ann Oakley, zagovarja stališče, da 

ţenska izpolni svoj biološki namen s spočetjem, nosečnostjo in dojenjem otroka. Njena rodila 

so brez pomena, če ne rodi in ne doji. Materinstvo postane osrednja točka ţenskega ţivljenja 

in ji daje pomen in ravnovesje. Ţenska ves čas hrepeneče obţaluje, da se ni rodila kot deček, a 

čuti, da je materinstvo izpolnilo njeno usodo in njeno ţivljenje.  

 

Julija Kristeva (1995) povezuje materinstvo z občutkom fascinacije in istočasno groze, 

obenem pa je podvrţeno številnim tabujem. Izpostavi dvojnost naše kulture v odnosu do 

materinstva. Poda Freudovo razlago materinstva, po kateri ţelja po otroku izhaja iz 

kompleksa zavidanja penisa. Otrok ţenskega spola si na začetku prizadeva, da bi počel vse 

tisto, kar počnejo dečki. Pozneje pa začne manj uspešno kompenzirati svojo pomanjkljivost – 

kar deklico pripelje do normalnega ţenskega ţivljenja. Normalno ţensko ţivljenje pa seveda 

zahteva ţeljo po otroku in materinstvu. V primeru, da ţenska te ţelje nima, pomeni, da se ni 

primerno identificirala z materjo. Prav zato sem se osredotočila na potek Ojdipovega in 

kastracijskega kompleksa, saj se skozi ta dva izpelje ţenskost ali moškost. Deklica torej ni 

ustrezno razrešila Ojdipovega kompleksa ali se sprijaznila s kastracijo. Če otrok simbolično 

predstavlja penis, si ţenska brez otrok penisa ne ţeli in tako ne sprejme svoje spolne vloge. 

Oziroma je lahko zamera do matere, ki jo je gojila kot deklica, tako močna, da ne ţeli iti po 

njenih stopinjah, se z njo ne identificira in zavračanje materinstva sprejme kot upor proti svoji 

materi.   

 

Po psihoanalizi je materinstvo ključno za psihosocialni razvoj ţenske in zato je tudi ţelja po 

materinstvu normalna in univerzalna. Iz teh predvidevanj lahko izhajamo, da ţenska, ki se 

odloči, da otrok ne bo imela, ni prava ţenska in skupaj z materinstvom zavrača tudi svojo 

ţenskost. Postane »neţenska« in to sprejemamo kot deviacijo prave spolne vloge ţensk. 

Psihoanalitično razumevanje definira materinstvo kot obvezno za vsako ţensko in za njen 

zdrav razvoj. Ţenske brez otrok posledično vidi kot patološki pojav (Skutch, 2001). Teorije, 

ki so opisane s Freudovo teorijo razvoja, lahko vodijo k razumevanju ţensk brez otrok kot 

socialno nezaţeljenih, slabo prilagojenih, nedruţabnih in materialističnih (Ritchey in Stokes, 
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1974; Ory, 1978; Polit, 1987; Veevers, 1980; Callan, 1985; Morris, 1997, po Myra, 2003). 

Feministična perspektiva ugovarja, da je v psihoanalitični teoriji seksualnost falocetristična in 

temelji na identifikaciji moškega posameznika. Eno največjih kritik psihoanalizi postavlja 

Luce Irigaray, ki trdi, da je smisel psihoanalize razlaga seksualnega razvoja, tako ţenskega 

kot moškega, vendar pa uvaja razvoj moškega za oba spola (Myra, 2003). Simone De 

Beauvoir (2000) se ne strinja s psihoanalitično teorijo in meni, da je trditev, da ţenska v 

otroku išče ekvivalent za penis, neustrezna. Meni, da mati v otroku dobi to, kar moški išče v 

ţenski, to je meseno popolnost, in to ne v predaji, ampak v vladanju.    

 

 

9.2. VSEŢIVLJENJSKI RAZVOJ 

 

Eden prvih, ki je omenjal razvoj skozi vse ţivljenje, je bil Erik Homburger Erikson (1902 – 

1994), ki je razvoj opredelil z osemstopenjskim modelom osebnega razvoja. Bil je prepričan, 

da so stadiji v razvoju genetsko določeni in da kultura na njihovo pojavljanje ne vpliva. 

Socialno okolje pa vpliva na krizo, ki je značilna za vsako obdobje. Psihosocialni razvoj je 

odvisen od okolja na dva načina. Prvič, čeprav otroci v vseh kulturah napredujejo skozi enako 

zaporedje razvojnih stadijev, ima vsaka kultura svoj način usmerjanja in krepitve vedenja v 

določeni starosti. Drugič, Erikson priznava tudi časovni pomen sprememb v okolju oziroma 

določeni kulturi. Dejavniki, s katerimi so soočeni otroci neke generacije, so lahko popolnoma 

drugačni ţe v naslednji generaciji. Industrializacija, urbanizacija, imigracije, krize in gibanja 

za človekove pravice prinašajo spremembe v potrebah otrok in v tem, kaj se morajo otroci 

naučiti, da bodo lahko razvili zdravo osebnost (Miller, 2003).  

 

Erikson krizo pojmuje kot normalen pojav, ki nastane zato, ker nova vsebina zahteva zase del 

razpoloţljive energije, čeprav morda razvoj predhodnega dela še ni zaključen (Poljšak 

Škraban, 2006). Pozitiven razvoj krize je odločilen za prehod v naslednji stadij (Batistič 

Zorec, 2006). Krize, tako notranje kot zunanje, ki jih preţivlja normalen posameznik 

ustvarjajo občutek notranje enotnosti s povečano presojo in sposobnostjo uspeti na področjih, 

ki so posamezniku pomembna (Erikson, 1987). Vsak posameznik mora skozi vse stadije, a ni 

nujno, da jih preide uspešno. »Gonilni sili, ki pomembno spodbujata posameznikovo 

napredovanje skozi razvojne stadije, sta biološko zorenje (maturacija) in socialna 

pričakovanja.« (Poljšak Škraban, 2006). 
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Tri najpomembnejša področja Eriksonove teorije so (Thomas, 1996):  

1. razvoj zdrave osebnosti, v nasprotju s Freudom, ki je raziskoval razvoj na podlagi 

nevrotične osebnosti; 

2. proces socializacije otroka v določeno kulturo s prehajanjem skozi prirojene 

psihosocialne stadije razvoja (ki so vzporedni s Freudovimi stadiji); 

3. posameznikova naloga za doseganje ego-identitete je reševanje specifičnih kriz 

identitete skozi stadije razvoja. 

 

Trije stadiji razvoja v odraslosti po Eriksonu 

 

Erik H. Erikson je osemstopenjski razvoj razdelil skozi celotno ţivljenjsko obdobje. Meni, da 

je glavna naloga v ţivljenju posameznika iskanje identitete. Identiteto pa razlaga kot 

razumevanje in sprejemanje sebe in sebe skozi druţbo. Skozi ţivljenje se sprašujemo »Kdo 

sem jaz?« in na vsaki stopnji razvijemo drugačen odgovor (Miller, 2003).  Pet razvojnih 

stopenj je namenil otroštvu in adolescenci, a v nasprotju s Freudom se ni ustavil na tej točki. 

Dodal je še tri stopnje razvoja, ki prikazujejo ključne konflikte, s katerimi se posameznik 

srečuje v odraslosti. Odraslost je razdelil na mlajšo, srednjo in pozno odraslost oziroma 

zrelost. Kriza, ki se nanaša na zgodnjo odraslost, je kriza intimnosti nasproti osamljenosti 

(Intimacy and Solidarity vs. Isolation), kriza srednje odraslosti je generativnost nasproti 

stagnaciji (Generativity vs. Self-absorption) in kriza, značilna za zrelost, je jaz-integriteta 

nasproti ţivljenjskemu obupu (Integrity vs. Despair). »Oseba, ki je uspešno prešla vse 

pretekle stadije, doţivlja občutek, da je bilo njeno ţivljenje vredno in polno ter je pripravljena, 

da se sooči s smrtjo.« (Bastč Zorec, 2006).  

 

Kriza zgodnje odraslosti se prične ob koncu adolescence in pomeni začetek dela ali študija za 

določen poklic, druţenje z nasprotnim spolom in sčasoma ustalitev v zakonu in lastni druţini. 

Vse to pa se začne, šele ko posameznik pozitivno razreši krizo v adolescenci, krizo identitete 

nasproti zmedenosti vlog. Le razmeroma dobro razvita identiteta lahko vodi v psihološko 

nesebično intimnost in seksualnost z drugo osebo (z osebo nasprotnega spola). Posameznik, ki 

je prepričan v svojo identiteto, se je pripravljen boriti za svoje pravice, torej je pripravljen 

zavreči, izolirati in če je potrebno uničiti dejavnike in posameznike, za katere oceni, da so mu 

nevarni (Thomas, 1996). Posameznik se mora zavedati svoje identitete, ki jo mora najti sam 

in šele nato lahko razvije intimne odnose z drugo osebo. Erikson (1987) opozarja, da se mladi 

velikokrat prehitro odločijo za skupno iskanje identitete in ob tem opozarja, da je partner le 
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redko odgovor. Izoliranost oz. osamljenost se na tej stopnji lahko pojavi zlasti kot posledica 

pomanjkljivo oblikovane in negotove osebne identitete, ki ne omogoča kvalitetne sinteze in 

ustvarjalnega skupnega ţivljenja. V takih primerih je posameznik izpostavljen izkoriščanju ali 

se iz kakih drugih razlogov lahko ustraši intimnosti in se raje potegne v svoj zaprti svet. 

 

V srednji odraslosti nastopi kriza generativnosti, ki jo Erikson opisuje kot ţeljo oz. tendenco 

odrasle osebe k posredovanju ţivljenja, spretnosti, spoznanj, dejanj in drugih (tudi 

materialnih) vrednot drugim (mlajšim generacijam in/ali širši druţbi). Poglavitna stvar je, da 

posameznik spozna, da je to obdobje razvoja zdrave osebnosti in da neuspeh vodi v 

narcisoidno obliko stagnacije, kjer se posameznik prične obnašati kot egoističen otrok. Samo 

dejstvo, da posameznik ima ali si ţeli otrok, ne potrjuje generativnosti. Starši morajo otroke 

vzgajati in jih voditi. Pravzaprav večina mladih staršev pri skrbi za otroke trpi zaradi 

nezmoţnosti, da bi se razvijali na tej stopnji. Razlog lahko velikokrat najdemo v otroštvu, v  

napačni identifikaciji s svojimi starši (prav tam). Vera v prihodnost, zaupanje v vrsto in 

sposobnost nesebične skrbi in sočutja za druge so predpogoji za razvoj v tej fazi. Vendar pa 

samo dejstvo, da posameznik nima otrok, še ne pomeni stagnacije, posameznik se lahko 

razvija skozi skrb za druge. Osredotočenje je na skrbi za nekoga (Miller, 2003), Erikson pa ni 

strogo izpostavil, da mora biti skrb osredotočena le na lastne potomce. Nekateri posamezniki 

lahko razvijejo generativnost, tudi če nimajo svojih otrok, skozi učenje, mentorstvo in skrb za 

ostale. Crain (1992) meni, da moderne vrednote, ki poudarjajo neodvisnost in svobodo, lahko 

privedejo do tega, da posamezniki postanejo pretirano osredotočeni nase in na svoj lastni 

uspeh ter da zanemarijo odgovornost skrbi za ostale. 

 

Pozna odraslost ali zrelost prinese novo in po Eriksonu zadnjo krizo, ki zahteva od 

posameznika, da sprejme svoj ţivljenjski cikel in cikel ljudi okoli sebe, in tak posameznik je 

pripravljen sprejeti smrt. Strah pred smrtjo (lahko tudi nezaveden) in nezadovoljstvo s 

preteklimi dejanji povzročita ţivljenjski obup. Obup izraţa občutek, da je bilo ţivljenje 

prekratko in ţeljo po spremembi in začetku novega ţivljenja (Erikson, 1987).  

 

Eriksonova psihosocialna teorija in vseţivljenjska perspektiva nakazujeta, da zgodnje 

izkušnje v otroštvu oblikujejo in določajo nadaljnji razvoj. Obstaja direktna povezava med 

zgodnjimi otrokovimi izkušnjami s starši in razvojem v odraslosti (Rothrauff in Cooney, 

2008). Zgodnje izkušnje s starši lahko vplivajo na psihično zdravje v odraslosti in posredno 

vplivajo tudi na oblikovanje generativnosti. Po Eriksonu dojenček v prvem obodbju ţivljenja 
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skozi odnose z najbliţjimi osebami, predvsem starši, razvija osnovno oziroma bazično 

zaupanje ali nezaupanje. Starši, ki so ljubeči, odzivni in empatični, vplivajo na pozitiven 

razplet prvega stadija razvoja. Zaupanje, ki se ustvari v tem obdobju, vpliva na razvoj 

generativnosti, saj mora posameznik, ki skrbi za druge, pred tem vanje in vase tudi zaupati. 

Tako je otroštvo, ki je potekalo v spodbujajočem okolju pomembno za pozitiven razvoj v 

odraslosti in psihično zdravje (Rothrauff in Cooney, 2008). Posameznik ima moţnost, da 

okrepi svoje psihološko počutje z vključevanjem v skupnost, tudi če izkušnje v otroštvu niso 

bile spodbudne. To je izpostavil tudi Erikson z mnenjem, da se lahko vsaka kriza razreši tudi 

kasneje v ţivljenju. Razvoj je videl kot plastičen in večsmeren proces. Tudi raziskava 

Rothrauff in Cooney (2008) potrjuje, da so pozitivne zgodnje izkušnje v otroštvu pomembne 

pri razvoju generativnosti in psihološkega počutja. Pri tem sta imela osrednjo vlogo toplina in 

pozornost staršev, kot tudi spomin na velikodušnost in skrb staršev za ostale.  

 

V nasprotju s Freudom Erikson poudarja razvoj skozi celotno ţivljenje in s tem spodbudi 

kasnejše raziskave vseţivljenjskega razvoja, ki je danes pomembna smer v razvojni 

psihologiji (Miller, 2003). V vsako ţivljenjsko obdobje je vnesel dogodke oziroma razvojne 

naloge, ki naj bi jih »normalen« posameznik doţivel. Sem sodi tudi to, da je v zgodnji 

odraslosti pomembno (a ne odločilno), da začne posameznik z ustvarjanjem druţine in v 

srednji odraslosti zanjo skrbi. Osebe brez otrok in posamezniki, ki se odločijo, da bodo ostali 

samski, homoseksualci ali samohranilci so velikokrat izpuščeni iz teorij vseţivljenjskega 

razvoja. To lahko zagovarjamo s tem, da čeprav lahko vzgoja otrok povzroči osebni razvoj in 

s tem prehod v naslednji razvojni stadij, obstajajo še druge izkušnje, ki lahko prav tako 

ustvarjajo potencialna področja razvoja, ki so pomembna pri odraslem v procesu staranja 

(Skutch, 2001).  

 

V nasprotju s Freudovo teorijo vsebuje Eriksonova elemente kontekstualizma. Erikson vidi 

spreminjajočega se otroka v spreminjajočem se svetu in sistem kulturnega konteksta, 

namenjenega socializaciji otroka v določeno kulturo (Miller, 2003). Prav tako Erikson ni bil 

tako črnogled kot Freud, in v primeru, da določena kriza ni bila zadovoljivo razrešena v 

določenem obdobju, se lahko posameznik spopada z njo skozi daljše ţivljenjsko obdobje. 

Erikson optimistično trdi, da ni nikoli prepozno za razrešitev katere koli krize (Miller, 2003).   

 

Feministična kritika izpostavlja Eriksonova zaporedja stadijev, ki niso v vseh kulturah enaka. 

Prav tako se razlikujejo med moškimi in ţenskami. Gilligan  poudarja, da so pri ţenskah 
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stadiji razvoja pomešani oziroma so lahko nekatere faze celo zdruţene. Intimnost se zdruţuje 

z identiteto (Miller, 2003). Za razvojno psihološke teorije se zdi, da okrepijo zlitje ţenskosti z 

materinstvom, s tem da materinstvo vidijo kot konstanto in ne spremenljivko (Rubin, 1979, po 

Skutch, 2001). Erikson je bil v svojem razmišljanju zelo širok in je priznal, da se zahteve 

druţbe s časom spreminjajo; njegovo teorijo moramo prav tako gledati skozi okvir njegovega 

časa, ko vprašanje materinstva še ni bilo tako izpostavljeno. Erikson je poudarjal skrb za 

drugega in pri ţenskah brez otrok se je v nekaterih raziskavah (Kačičnik) izkazalo, da imajo 

mnoge izmed ţensk, ki so se odločile, da otrok ne bodo imele, domače ljubljenčke, in to pse, 

za katere je skrb najzahtevnejša. 

 

Generativnost  

 

V tem podpoglavju bi posebej izpostavila generativnost, saj je najtesneje povezana z 

vprašanjem lastnih otrok oz. odločitvijo, da jih posameznik ne ţeli imeti. »Pomembni avtorji, 

ki raziskujejo psihosocialno zrelost v odraslosti, omenjajo izkušnjo in izraţanje generativnosti 

kot ključno v razvoju človeka v tem obdobju. Pojem je uvedel v psihologijo pred pribliţno 50 

leti Erikson (1980).« (Poljšak Škraban, 2006, str. 493).    

 

Generativnost se najpogosteje razume skozi reprodukcijsko nalogo posameznika, a jo večina 

psihologov razume nekoliko širše. Erikson (1987) jo opredeljuje kot skrb za druge (lastne 

otroke ali poučevanje in skrb za otroke ostalih), produktivnost in zavedanje lastnih potreb. 

Generativnost je osrednja faza razvoja v odraslosti. »Mc Adams in St. Aubin (1992) 

povzemata, da je generativnost najpogosteje opisana kot biološki in instinktivni imperativ (kot 

nagon po reprodukciji), kot filozofski in religiozni imperativ (kot iskane transcendence in 

simbolične nesmrtnosti), kot razvojna naloga (stadij v razvoju) in kot socialna zahteva 

(integracija odraslega znotraj pojmovanja produktivnosti). Menita, da generativnost 

prepoznamo skozi vedenje (skrb za otroke), motive in vrednote (osredotočanje na ohranjanje 

dobrega) ter skozi splošni pogled na ţivljenje in svet (zavzemanje perspektive in razumevanje 

svoje vloge v perspektivi različnih generacij).«  (Poljšak Škraban, 2006, str. 494).    

 

Posameznik skozi lastno delo investira v delovanje drugih. Svoje delovanje razširi izven sebe 

na večje druţbene skupnosti in druţbo nasploh. »Generativni posameznik zdruţuje svoje 

osebne potrebe in cilje s tistimi, ki jih zazna v širšem socialnem okolju in jih uresničuje skozi 

skrb za mlajše generacije, mentorstvo na delovnem mestu, produktivnost pri delu, 
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ustvarjalnost, politično delovanje in delovanje v drugih druţbenih organizacijah itn.« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 712). Tako delovanje pa zahteva tudi ţrtvovanje 

lastnih potreb in ţelja. Generativnost je lahko razvojna naloga ali razvojni cilj (prav tam). 

Nasprotje generativnosti pa je stagnacija, ki je izraţena kot samovšečnost, dolgočasje in 

pomanjkanje psihične rasti (Miller, 2003). Nekateri posamezniki se ne morejo upreti 

zadovoljevanju lastnih potreb in ostanejo osredotočeni le nase. »Stagnacija se v medsebojnih 

odnosih lahko kaţe tudi kot odklanjanje, zavračanje in avtoritarnost.« (Poljšak Škraban, 2006, 

str. 493).  

 

Po Polšak Škraban (2006) sta Mc Adams in St. Aubin dodelala model generativnosti , ki naj 

bi bil sestavljen iz sedmih psihosocialnih področij. Motivacijski izvori generativnosti so 

kulturne zahteve (1) in notranja ţelja (2), ki pomagajo posamezniku k razvoju skrbi za 

naslednje generacije (3). Če posameznik razvija vero v vrsto (4), se pri njem krepi zaveza (5). 

V primeru uspešnega razvoja se skrb, vera in zaveza zaključijo v generativnem delovanju (6), 

ki ga sestavljajo razne aktivnosti, kot so ustvarjanje, vzdrţevanje in dajanje. Določena slika 

posameznika pa se zaključi v osebni zgodbi (7), v generativnem scenariju posameznika.  

 

 Mc Adams in St. Aubin sta sprva menila, da je generativnost del osebnosti in se razvija skozi 

celo ţivljenje, v nasprotju z Eriksonom, ki je menil, da se razvije šele po razvoju identitete in 

intimnosti. Kasneje pa sta zaključila, de je generativnost res del zdrave osebnosti in se 

postopno razvija šele v obdobju odraslosti, kar potrjuje tudi večina raziskav (prav tam).  

 

Razlikujejo se tudi rezultati raziskav, ki so primerjali razlike generativnosti med spoloma. 

Nekatere raziskave razlik niso potrdile (npr. Lacković Grgin, 2004; Mc Adams in St. Aubin, 

1992; Poljšak Škraban 2002), druge pa trdijo nasprotno. Gilligan (1982) in Josselson (1987) 

zagovarjata tezo, da je razvoj generativnosti pri moškem in ţenski različen (prav tam). 

Gilligan (1998) označi Eriksonov model kot model razvoja moških. Meni, da tišina ţensk v 

pripovedi razvoja odraslih izkrivlja predstavo o zaporedju in stopnjah razvoja. Zato ţeli 

razširiti razumevanje razvoja z dodajanjem manjkajočega dela razvoja ţensk. Meni, da se 

generativnost razvije prej, pred srednjo odraslostjo, torej v času zgodnje odraslosti, ko 

posameznik načrtuje in skrbi za svoje otroke.  

 

Teorija Gilliganove je osvetlila veliko eklektičnih pojavov, vključno s sodno prakso, klinično 

terapijo, socialnim delom, umetno inteligenco, ekologijo in poklicno prakso. Nekateri 
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znanstveniki so jo napadli na podlagi ideologij, vendar večina ne zanika trditve o obstoju 

razlik med spoloma (Wolfinger, Rabow, Newcomb, 1999). Bistvo dela Gilliganove je ideja, 

da se ţenske identificirajo skozi odnose z ostalimi osebami. Ko je Gilligan prosila enajstletno 

deklico, naj se opiše, je deklica sebe opisala skozi odnose s svetom in drugimi osebami, ko pa 

je enako prosila enajstletnega dečka, je ta naštel svoje lastnosti, višino, ime, starost in mest, v 

katerem ţivi (Gilligan, 1998). Enako so v svoji raziskavi ugotovili tudi Wolfinger, Rabow, 

Newcomb. Gilligan ugotavlja, da je intimnost primarnega pomena za ţenske ter da sta 

identiteta in intimnost povezani. Ţenske sebe ocenjujejo skozi odnose (kot mati, ţena, hči, 

ljubimka itd). Prav tako je starševska navezanost pri ţenskah veliko močnejša kot pri moških. 

Tudi Josselson je izpostavila, da ţenske pogosto definirajo svojo identiteto skozi uspešnost 

iskanja ţivljenjskega partnerja (Rice, 1998). Gilligan je v svojem delu In a different voice  

izpostavila tudi različnost moralnega razvoja med spoloma, ki ga je opredelil Kohlberg. 

Ugotovila je, da ţenske na moralne dileme gledamo drugače. Veliko bolj je poudarjena 

empatija in skrb za ostale. Ţenske poudarjajo skrb za vsa ţiva bitja raje, kot ubogajo 

abstraktne principe. Moški pa poudarjajo moralo, pravico in pravila (Gilligan, 1998). 

 

Namen raziskave, ki sta jo objavili Poljšak Škraban in Ţorga (2005) (po Poljšak Škraban, 

2006) je bil raziskati generativnost v različnih obdobjih odraslosti. Rezultati kaţejo, da ţenske 

dosegajo najvišjo mero generativnosti med 34. in 43. letom. Dobljen rezultat lahko 

primerjamo z  Eriksonovo hipotezo, da se generativnost razvija od nizke stopnje v zgodnji 

odraslosti in doseţe višek v srednji, ter nato v poznejši odraslosti pada. Podrobnejša analiza 

rezultatov razkrije tudi razlike med spoloma. Ţenske so dosegale višjo stopnjo generativnega 

delovanja kot moški. »Pokazalo se je tudi, da na stopnjo generativne skrbi pomembno vpliva 

starševstvo, saj dosegajo odrasli, ki imajo otroke, v primerjavi z odraslimi, ki niso starši, 

pomembno višje rezultate (prav tam, str. 501). To se ujema tudi z raziskavo de St. Aubin in 

Mc Adams (1992, po Rothrauff, Cooney, 2008), ki sta dokazala, da starši dosegajo višje 

rezultate generativnosti, kot posamezniki brez otrok. Vendar pa raziskava Rothrauff in 

Cooney (2008) kaţe, da povezava med generativnostjo ni povezana s psihološkim zdravjem. 

To predvidevanje se ni izkazalo za resnično niti pri moških niti pri ţenskah, kar kaţe, da 

starševstvo ni osrednjega pomena pri razvoju v odraslosti in pri osebnem zadovoljstvu v 

ţivljenju posameznika.  
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9.3. TEORIJA ŢIVLJENJSKIH NALOG 

 

»Vsaka druţba vzpostavi nekakšen ţivljenjski urnik pomembnih (razvojnih) nalog in 

pričakuje od posameznika, da jih bo opravil. Razvojna naloga je tista naloga, ki se pojavi v 

določenem obdobju posameznikovega ţivljenja kot rezultat njegovega telesnega razvoja, 

druţbenih zahtev v njegovem okolju ter osebnih aspiracij in vrednot posameznika samega.« 

(Poljšak Škraban, 2006). Robert Havighurst (1972), psiholog na področju izobraţevanja, je 

razvil teorijo razvojnih stopenj, ki jih morajo posamezniki izpolniti, da lahko napredujejo na 

naslednjo stopnjo. Stopnje razvojnih nalog so pripomoček pri opazovanju sprememb skozi 

ţivljenje. Po Havinghurstovem prepričanju so razvojne naloge vezane na določeno obdobje v 

človekovem ţivljenju in so pritisk socialnega okolja na posameznika. Druţba določa, katere 

razvojne naloge mora posameznik opraviti in pri kateri starosti. Ko posameznik opravi 

določene naloge, lahko vstopi v naslednje ţivljenjsko obdobje (Rice, 1998). Uspešno 

opravljena ţivljenjska naloga nudi posamezniku socialno odobravanje, predstavlja njegovo 

prilagojeno vedenje v druţbi, na ravni posameznika pa nudi osebno zadovoljstvo in boljše 

izhodišče za uspešno obvladovanje prihodnjih razvojnih nalog (Poljšak Škraban, 2006).   

 

Ţe v pozni adolescenci naj bi posameznik sprejel ţensko ali moško spolno vlogo. Spraševal 

naj bi se »Kaj je ţensko oz. kaj je moško?«, »Kako naj bi bil kot moški ali ţenska videti?«  in 

»Kako naj bi se obnašal?« (Rice, 1998).  

 

Tabela 1: Ţivljenjske naloge v starostnih obdobjih (Brečko, 1999): 

Ţivljenjske naloge v različnih starostnih obdobij (Havighurstove ţivljenjske naloge) 

ZGODNJA ODRASLOST 

(18 – 30 let) 

- prva zaposlitev 

- izbira partnerja 

- naučiti se ţiveti v zakonski skupnosti 

- oblikovanje druţine 

- upravljanje doma 

- vzgajanje otrok 

- prevzemanje druţinske odgovornosti 

- izbira kroga prijateljev in socialnih skupin 
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SREDNJA ODRASLOST 

(30 – 60 let) 

- vzgoja adolescenta 

- doseganje večje socialne in druţbene odgovornosti 

- doseganje uspehov na izbranem področju 

- razvoj prostočasnih dejavnosti 

- intimen odnos z eno osebo 

- prilagajanje psihološkim spremembam srednjih let 

- sprejemanje vloge starajočih se staršev 

POZNA ODRASLOST 

(po 60. letu) 

- sprejemanje upadajočih fizičnih moči in zdravja 

- navajanje na skromnejše ţivljenje v pokoju 

- sprejetje smrti zakonca 

- vzpostavitev izrazitih povezav s starejšimi 

- sprejetje socialnih vlog v razširjeni druţini (vnuki, 

pravnuki …) 

- sprejetje in soočenje s počasnim pešanjem vseh 

dejavnosti 

  

V tabeli sem podčrtala naloge, ki se nanašajo na druţino oz. dejstvo, da ima posameznik 

otroke. V vsakem obdobju odraslosti je vsaj ena ţivljenjska naloga pogojena s starševstvom. 

A le dejstvo, da ima posameznik otroke, ne pomeni, da bo uspešno razrešil ţivljenjsko krizo 

tega obdobja, kot ne pomeni, da posameznik, ki nima otrok, te krize ne more razrešiti. Skrb 

oz. generativnost vidi širše, tako kot Erikson, in se omejuje le s starševstvom.  

 

Pri tem konceptu razvojnih ţivljenjskih nalog je dobro podati tudi kritiko sistemu, ki je 

nekoliko poenostavljen in predvideva, da se vsi posamezniki v istem ţivljenjskem obdobju  

srečujejo s podobnimi nalogami. Medtem ko je moderna druţba vse manj prilagojena 

starostnim zahtevam, kronološka starost posameznika ni več merilo za izpolnjevanje 

določenih nalog. Poleg tega se socialna pričakovanja znotraj različnih kultur zelo spreminjajo. 

Pri nekaterih primitivnih ljudstvih se dekle lahko zaroči pri 13. letih, postane mati pri 14. in 

vdova pri 35. letih (Rice, 1998). Čeprav je to skrajni primer, nam lahko pokaţe, kako se 

druţbe med seboj razlikujejo in da je razlika med kulturami lahko večja kot razlika med 

kronološko starostjo posameznika znotraj ene kulture.  
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9.4. TEORIJE SOCIALNEGA UČENJA 

 

Teorija socialnega učenja izhaja iz behaviorizma in je dobila pomembno mesto v šestdesetih 

in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Behaviorizem odraţajo natančni znanstveni postopki 

in preverljiva metodologija. Pri razvoju poudarja tako kognitivne kot vplive okolja. 

Posameznika vidijo kot misleče bitje z moţnostjo samoodločanja (Rice, 1998). Ključna 

predpostavka teorije je, da večina učenja temelji na opazovanju modelov. Največkrat 

omenjeni predstavnik te teorije je Albert Bandura (Batistič Zorec, 2006). Istočasno pa je 

Bandura razširil osnovno teorijo behaviorizma in jo zdruţil z novejšimi psihološkimi gibanji 

in dognanji (Engler, 2003). V teoriji Burrhus F. Skinnerja je učenje postopen proces, v 

katerem organizem nima druge izbire, kot da se uči. Odzivi organizmov pa so navadno 

odvisni od posledic dejanja. Bandura trdi, da se ljudje v socialnem okolju najpogosteje učimo 

z opazovanjem vedenja drugih (Crain, 1992). Modeli opazovanja pa so lahko osebe iz 

realnega ţivljenja ali izmišljeni junaki (osebe iz filmov, pravljic, slik …). »Otrokovo novo 

vedenje torej ni le spontano in slučajno, ampak je reprodukcija tega, kar je videl.« (Batistič 

Zorec, 2006, str. 45). Otrok tudi opazuje z namenom, da bi se naučil vedenja v novih 

situacijah in da bi znal pričakovati odziv oziroma posledice svojega dejanja. Otroci so odlični 

posnemovalci: starše posnemajo pri skrbi za otroke, košenju trave; s posnemanjem se učijo 

tudi kako jesti, govoriti, hoditi ali se oblačiti (Rice, 1998). 

 

Skozi socializacijo se otroci učijo obnašati »primerno« za svoj spol. Druţba dečke vzpodbuja 

pri razvijanju moških in deklice pri ţenskih lastnostih. Teorije socialnega učenja ne zanikajo 

moţnosti, da so lastnosti spola delno tudi genetsko zasnovane, a verjamejo, da je večji del 

pridobljen s procesom socializacije in opazovanjem modelov. Z opazovanjem se naučijo 

obnašanja obeh spolov, vendar se lastnosti otrokovega spola zaradi pozitivnega odziva bolj 

utrdijo (Crain, 1992). »Otrok bo najpogosteje posnemal model, ki ima zanj ţelene privlačne 

lastnosti. Če bo model za svoje vedenje prejel podkrepitev, bo posredno podkrepitev prejel 

tudi otrok in bo to vedenje posnemal z veliko naklonjenostjo in obratno.« (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2004). Dečki so velikokrat pohvaljeni, če se igrajo z avtomobilčki in grajani ali 

celo zasmehovani, če se igrajo s punčkami, in ravno obratno velja za deklice. Tako se deklice 

kmalu naučijo, da je nagrajeno vedenje igra z dojenčki. Z dojenčki in medvedki se igrajo, kot 

da so njihovi otroci in zanje skrbijo, kot to vidijo pri svoji materi in ostalih materah. Prav tako 

imajo pri tem veliko vlogo pravljice in televizija, ki danes še pridobiva na pomenu. Tako je 

tudi televizijski program, ki ga gledajo otroci, poln stereotipnih spolnih vlog, ki kaţejo 
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idealizirano podobo srečne matere z otroki. Torej bi lahko povezali tudi to, da je do neke mere 

tudi materinstvo naučeno z opazovanjem modelov tako v resničnem ţivljenju kot v mnoţičnih 

medijih in pravljicah.  

 

 

9.5. BRONFENBRENNERJEV EKOLOŠKI MODEL 

 

Pomemben predhodnik ekološki teoriji je geštalt psihologija, ki se ja razvila v Nemčiji v prvih 

desetletjih 20. stoletja. Po geštalt  teoriji je otrok celosten, integriran organizem. Razvoj pa je 

proces dodajanja novih izkušenj, ki se ne dodajo preprosto otrokovemu znanju in pustijo 

ostale elemente nespremenjene, ampak lahko vsaka nova izkušnja vpliva na določene ali vse 

elemente osebnosti. Izraz ekološka teorija sta prva uvedla Roger W. Barker in  H. F. Wright, 

ki sta opazovala pomen okolja pri otrokovemu razvoju. Izraz »ekološka« sta si sposodila iz 

biologije in se nanaša na odnos med ţivaljo ali rastlino in njenim okoljem. Predlaganih je bilo 

veliko stališč o vplivu okolja na razvoj otroka. Eno najbolj sistematičnih teorij ekološkega 

modela je izdelal Bronfenbrenner (Thomas, 1996) za razliko od klasičnega psihološkega 

modela, v katerem poteka enosmeren proces vpliva okolja na posameznika. Največkrat se 

proučuje odnos med dvema (npr. med materjo in otrokom), medtem pa zanemarja učinke 

drugega reda, kako na odnos med dvema vpliva tretji (npr. oče, ki je v interakciji z obema). 

Učinki okolja med seboj niso izolirani, zato ekološko psihologijo zanimajo vzajemni učinki 

več elementov okolja. Pomembno je tudi zavedanje, da so odnosi med posamezniki in 

okoljem dinamični (Batistič Zorec, 2006). 

 

Bronfenbrenner (1979) ne razume posameznika kot »tabulo raso«, na katero vpliva okolje, 

ampak kot razvijajočo se, dinamično enoto, ki se postopoma prestrukturira ob vplivih okolja. 

Okolja ne razume le kot trenutno situacijo, v kateri se posameznik nahaja, ampak  razširjeno, 

saj vključuje medsebojno vplivanje med različnimi situacijami. Ekološko okolje je zasnovano 

kot ugnezditvena ureditev koncentričnih struktur (krogov), kjer vsaka naslednja vključuje vse 

prejšnje. Te strukture so mikro-, mezo-, ekso- in makrosistemi. Kasneje je Bronfenbrenner 

dodal še peti sistem, kronosistem (Jamnik, 2011). 

 

Osnovni krog je mikrosistem, ki vsebuje elemente otrokovega neposrednega okolja, s 

katerimi je v rednem stiku. Ti elementi so lahko druţina, šola, prijatelji, sorodniki, 

prostočasne aktivnosti, soseščina itd. Po Bronfenbrennerju (1979) je mikrosistem vzorec 
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aktivnosti, vlog in medsebojnih odnosov, ki jih doţivlja razvijajoči se posameznik v danem 

okolju s posebnimi fizikalnimi, socialnimi in simboličnimi karakteristikami. Poudarek daje 

posameznikovemu zaznavanju in doţivljanju okolja. Vsak posameznik pripada mnoţici 

različnih mikrosistemov, ki se med ţivljenjem spreminjajo. Za otroka je najpomembnejši 

mikrosistem druţina, ki na njem pusti tudi največji vtis (s starostjo pomembnost staršev pada, 

vse pomembnejši pa postajajo medvrstniški odnosi).  

 

Mezosistem vsebuje povezave med dvema ali več okolji, v katere je posameznik vključen. 

Sestavljen je iz več mikrosistemov. Nekateri mikrosistemi so lahko med seboj povezani (npr. 

starši in šola, ko starši sodelujejo z učitelji, pridejo na sestanke itd.), nekateri pa manj (npr. 

prijatelji in cerkev). Mikrosistemi, ki se povezujejo v mezosistem, lahko med seboj 

sodelujejo, si nasprotujejo, so v konfliktu, kar lahko pri posamezniku povzroča teţave 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

Eksosistem se nanaša na enega ali več procesov, ki posameznika neposredno ne vključujejo, 

ampak nanj vseeno vplivajo (delovno mesto otrokovih staršev, prijatelji staršev, šolske oblasti 

itd). Bronfenbrenner (1979) poudarja, da vsi odnosi v ekosistemu vplivajo na več 

mikrosistemov. Ureditve in zahteve na delovnem mestu staršev lahko pozitivno ali negativno 

vplivajo na razvoj otrok.   

 

Četrto stopnjo Bronfenbrennerjevga sistema predstavlja makrosistem. Le ta vsebuje celoten 

vzorec vsebin prejšnjih sistemov (mikro-, mezo-, ekso-) določene kulture ali subkulture 

skupaj z ideologijo in verskim prepričanjem. Makrosistem je sestavljen iz vrednosti, norm, 

zakonov ter pravil v neki kulturi (Jamnik, 2011). Bronfenbrenner (1979) kot primer navaja 

razlike v vrednotah otrok v Sovjetski zvezi in Ameriki. 

 

Sprva je Bronfenbrenner izdelal štiristopenjski model, kasneje pa je dodal še peto stopnjo 

imenovano kronosistem, ki obsega dimenzijo časa. Elementi tega sistema so lahko zunanji 

(starost ob določenih spremembah, npr. starost, pri kateri otroka vključimo v vrtec, rojstvo 

sorojenca, smrt staršev, rojstvo otroka itd.) ali notranji (spremembe, ki nastajajo z 

odraščanjem in staranjem). Kronosistem vključuje časovno dimenzijo okolja, dogodke in 

prehode v ţivljenju ter sociozgodovinske okoliščine. Pomembni dogodki v otrokovem 

ţivljenju (rojstvo sorojenca, vstop v šolo) spremenijo odnose med posameznikom in okoljem 

ter oblikujejo nove pogoje, ki vplivajo na razvoj posameznika (Jamnik, 2011).    
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Bronfenbrenner je tudi sam priznal, da je njegov model šele v zgodnejših fazah oblikovanja 

(Thomas, 1996). Thomas meni, da ekološka smer obeta široko praktično uporabo predvsem 

na področjih vzgoje otrok, pedagoške prakse, socialnega dela in terapije otrok. Do sedaj so se 

skozi ekološko teorijo raziskovalci ukvarjali z naslednjimi temami: druţina (interakcije med 

člani), rizične druţine in zanemarjanje otrok, vrtec in igralne skupine, vpliv medijev, 

socialno-kognitivni razvoj, inteligentnost, empatija, otrokovo zaznavanje lastnega okolja ipd. 

Vendar je opravljenih premalo študij, da bi lahko govorili o njihovem vplivu na prakso 

(Batistič Zorec, 2006). 

 

Bronfenbrenner (1979) v svojem delu poudarja, da razvoj posameznika ni odvisen le od 

zunanjih dejavnikov okolja, ampak tudi od notranjih dejavnikov; torej od tega, kako 

posameznik doţivlja določene spremembe ali stanja v svojem ţivljenju. Določen dogodek ali 

stanje ne more vplivati na vse posameznike enako in zato iskanje enoznačnih odgovorov, 

zakaj se nekatere ţenske odločijo, da otrok ne bodo imele, ni smiselno. Odločitev bi lahko 

povezali z doţivljanjem mikrosistema, saj otrok v sistemu svoje druţine usvaja meddruţinske 

odnose. Če poveţemo to z raziskavami, ki sem jih navedla v poglavju Ţenske brez otrok, bi 

lahko ugotovili, da je večina teh ţensk odraščala kot edini otrok. Nikjer pa ni bilo zaznati, da 

so bile s tem stanjem nezadovoljne ali da bi se počutile v svoji druţini kakorkoli prikrajšane. 

Tudi Kačičnik (2006a) ugotavlja, da so ţenske svoje otroštvo opisale kot srečno. Če bi iskali 

moţne povode za odločitev za ţivljenje brez otrok v odraslosti, so statistično pomembne še 

razlike pri partnerstvu. Večina ţensk brez otrok ni poročenih in so v zvezi s partnerjem, ki je 

opazneje starejši ali mlajši od ţenske. Doţivljanje razlik v starosti lahko privede do sprejetja 

odločitve proti vzgoji otrok. Če pa se oddaljimo od mikrosistema, lahko iščemo povezave tudi 

v makrosistemu in kronosistemu. Kultura in način ţivljenja vplivata na doţivljanje našega 

ţivljenja in na odločitve, ki jih sprejemamo. To bi lahko povezali z ugotovitvijo, da je pojav, 

ko se ţenske zavestno odločijo za ţivljenje brez otrok, vse pogostejši v razvitejših druţbah.   
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EMPIRIČNI DEL 

 

10.  PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Skozi zgodovino in še danes je materinstvo veljalo za glavno nalogo ţensk in zato tudi 

predstavlja ključni vidik ţenske identitete. Tradicija nam narekuje, da ţenska mora imeti 

otroke, da je materinstvo normalno in naravno za vse ţenske.  

 

Nekatere psihološke teorije govorijo v prid materinstvu in zavračanje le-tega vidijo kot 

posledico travmatičnih dogodkov (navadno v otroštvu in mladosti) oziroma kot oviro v 

razvoju (Oakley, 2000; Brečko, 1998). Študije nakazujejo, da je pojav odraslih oseb brez 

otrok drugačen, kot je bil v preteklosti (Hakim, 2003).  

 

Ob pregledu literature sem opazila, da je raziskovanje dejavnikov, zakaj se nekatere ţenske 

odločijo, da bodo ostale brez otrok, ter posledic njihove odločitve še vedno v začetnih fazah. 

Podobno navaja tudi Saša Kačičnik (2006a). Ugotovitve vzrokov in posledic ter doţivljanje 

same odločitve in odzivov okolice na te ţenske lahko vplivajo na razumevanje pojava, ki je 

sodeč po literaturi vedno pogostejši.  

 

Danes ţenska vloga ni več enaka kot nekoč, saj se lahko ţenska uresničuje na več področjih. 

Materinstvo ni več prioriteta med odločitvami in »veča se deleţ ţensk, ki se po lastni volji ne 

odločijo za otroke« (Baber, Allen, v Švab, 2001, str. 103). V ZDA se deleţ  vsako leto dvigne 

za pribliţno 1 odstotek (Pilkington, 2008). Vzroki za tako odločitev so lahko zelo različni; v 

literaturi najdemo mnogo razlage: slabe izkušnje iz otroštva (odraščanje v nepopolni druţini), 

v pravem obdobju ni bilo pravega partnerja, partner ni ţelel otrok, prepozna odločitev za 

otroke, ni časa za otroke (zaradi dela, hobijev) ali preprosto posameznica nima ţelje po 

otrocih. 

 

Prostovoljna odločitev za ţivljenje brez otrok je relativno moderen pojav. V zgodovini je tudi 

do 20 % ţensk ostalo brez otrok, a to ni bila njihova odločitev, ampak posledica revščine, 

slabe prehrane in številnih bolezni. Strokovnjaki predvidevajo, da bo tudi v prihodnje 

pribliţno 20 % ţensk ostalo brez otrok, vendar številne zaradi lastne odločitve (Hakim, 2003). 
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Namen magistrske naloge je raziskati, ali obstajajo dejavniki, ki vplivajo na odločitev, ali 

ţenska bo imela otroke ali ne, ter kateri dejavniki to so. Raziskati ţelim, kako se ţivljenje 

ţensk, ki so se odločile, da ne bodo imele otrok, razlikuje od ţensk, ki imajo otroke. Zanima 

me tudi, kako same sprejemajo svojo odločitev ter njihovo mnenje, kako jo sprejema njihova 

okolica.  

 

Za raziskovanje sem oblikovala šest raziskovalnih vprašanj: 

1. Ali je odločitev ţensk, da ne bodo imele otrok, osebna ali je odziv na zahteve druţbe? 

2. Kakšni so razlogi za njihovo odločitev in kakšno je bilo otroštvo oz. mladost ţensk, ki so se 

odločile, da otrok ne bodo imele oz. ali je njihovo odločitev mogoče povezati z določenim 

dogodkom v otroštvu oz. mladosti? 

3. Kakšno je ţivljenje ţenske brez otrok? Kolikšen pomen dajejo karieri, hobijem, partnerski 

zvezi, izobrazbi ter osebni rasti?   

4. Kako je njihova odločitev vplivala na njihovo ţivljenje? 

5. Kako in ali sploh čustveno potrebo po skrbi (za otroke) prenašajo na druge? 

6. Kakšen je njihov odnos do otrok? 

 

 

11.   METODA 

 

11.1.  KVALITATIVNA METODOLOGIJA 

 

V raziskavi sem uporabila metodo kvalitativnega raziskovanja. Uporabila sem 

nestandardizirani polstrukturirani intervju. »Pri tej obliki spraševanja ne uporabljamo vnaprej 

do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je 

seznam okvirnih tem in ne podrobnih vprašanj. Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem 

stiku, tako da lahko v največji moţni meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se 

sporazumeta o pomenu sporočil« (Mesec, 1997, str. 55). Pri tej obliki spraševanja je 

pomembno, da vprašanec tem bolj prosto pripoveduje, spraševalec pa ga le usmerja.  

 

Mesec (1997) pojasnjuje, da je kvalitativna analiza ustvarjanje teorije, utemeljevanje teorije iz 

empiričnih podatkov, ki so v tem primeru besedni podatki. Namen pa je odkrivanje struktur, 

obrazcev, pravilnosti in pojasnjevanje le-teh.    
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Pri oblikovanju magistrske naloge so bile primarno gradivo analize transkriptivnih zapisov 

posnetih intervjujev, ki so jih intervjuvanke avtorizirale. Zapise sem v celoti analizirala 

oziroma interpretirala.  

 

 

11.2. IZBOR ENOT 

 

Raziskovala sem odrasle ţenske, ki so brez otrok, ker so se same tako odločile. Ţenske, ki 

nimajo otrok iz zdravstvenih razlogov, niso bile vključene v raziskovalno skupino. V 

raziskavo sem vključila sedem ţensk. Najmlajša med njimi je bila v času intervjuja stara 33 

let, najstarejša pa 54 let. Eno izmed njih poznam ţe dalj časa, z dvema sem imela pred 

intervjujem kratka slučajna srečanja, štirih intervjuvank pa pred intervjujem nisem poznala. 

Zanje sem izvedela preko prijateljev, ali pa so mi prejšnje intervjuvanke svetovale in mi 

omogočile kontakt z naslednjo intervjuvanko.  

 

V nadaljevanju sem opisala vseh sedem intervjuvank ter njihove intervjuje. Vsak primer sem 

poskušala opisati objektivno na podlagi podatkov, ki sem jih dobila v delno strukturiranih 

intervjujih. Vsak intervju sem opisala tudi subjektivno, kjer sem opisala svoje doţivljanje 

intervjuja in intervjuvanke. Zabeleţila sem tudi potek in vzdušje, ki se je med samim 

intervjujem ustvarila.  

 

Tabela 1: Osnovni podatki intervjuvank 

INTERVJUVANKA STAROST IZOBRAZBA PARTNER 

INTERVJUVANKA 1 32 Univerzitetni program da 

INTERVJUVANKA 2 36 Dokotorat znanosti da 

INTERVJUVANKA 3 42 Srednje poklicno izobraţevanje da 

INTERVJUVANKA 4 45 Magisterij znanosti ne 

INTERVJUVANKA 5 54 Doktorat znanosti da 

INTERVJUVANKA 6 37 Magisterij znanosti da 

INTERVJUVANKA 7 33 Univerzitetni program da 
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Primer 1 

Objektivni opis: Intervjuvanka A je 33-letna ţenska, ki ţivi in je odraščala v Ljubljani. 

Odraščala je z dvema sestrama, ona je bila drugi otrok. Kot srednja hči je bila med 

odraščanjem najmanj opaţena. Starejša sestra je morala bili najodgovornejša, mlajša je bila 

ljubljenček. Starejša sestra je od nje 2 leti starejša, mlajša pa 2 leti mlajša. Odkar se je s 

partnerico odselila v svoje stanovanje, starše obiskuje enkrat tedensko in takrat pri njih ostane 

več ur. S starejšo sestro se večkrat srečata, ko obe prideta na obisk k staršem. Srečanja z 

druţino so ji velikokrat odveč. Meni, da so se njihovi odnosi izboljšali, odkar se je odselila. 

Starejša sestra ima druţino in eno hčerko. Mlajša sestra je študirala, a študija še ni končala in 

je trenutno zaposlena kot prodajalka v trgovini. Mlajša sestra ponovno ţivi pri starših. Starša 

sta poročena in se zelo dobro razumeta, med seboj si večkrat izkazujeta ljubezen z 

objemanjem, poljubljanjem in skupnimi dejavnostmi. Mama je po poklicu učiteljica, oče pa 

orodjar, a je ţe upokojen. Intervjuvanka A ima zelo dobre odnose z mlajšo sestro, s katero 

večkrat preţivlja prosti čas in skupaj hodita na razne aktivnosti. Tako kot intervjuvanka A je 

tudi mlajša sestra istospolno usmerjena. Mlajša sestra je imela več zvez, a nobene dolgotrajne. 

Intervjuvanka A ţe 5 let ţivi skupaj s partnerko v stanovanju v Ljubljani. V srednji šoli je 

imela eno daljšo zvezo s fantom. Po tej zvezi je bila dalj časa samska, med študijem pa je 

imela prvo istospolno vezo. Pred zdajšno zvezo je imela nekaj krajših in eno daljšo zvezo. 

Otroštva se spomni kot brezskrbnega obdobja, kjer ji je glavno skrb predstavljala igra. Zelo 

veliko se je igrala zunaj s sestrama, s sosedi ter bratranci in sestričnami. Ima zelo veliko 

druţino. Zelo dober odnos ima tudi z mamo, ki je skrbela za vse tri hčere. Odkar se je 

odselila, imata z mamo še tesnejši odnos. Oče pri vzgoji hčera ni bil pretirano dejaven. Očeta 

opisuje kot zadrţanega, tihega in nezgovornega. V primeru teţav se nanj ne bi obrnila, 

oziroma se ne bi  niti spomnila nanj. Ob očetu ji ni neprijetno, a si z njim nikoli ni bila blizu. 

Oče je bil pri vzgoji vseh treh hčera odtujen. Starša sta si bila od nekdaj zelo naklonjena in te 

naklonjenosti nikoli ni razumela. Meni, da je takšna naklonjenost neobičajna. Starši ostalih 

otrok so se prepirali, nekateri so bili ločeni, njena starša pa sta si bila in sta si še vedno zelo 

blizu.  

 

Intervjuvanka A je po končani gimnaziji študirala pravo, a je po enem letu študija spoznala, 

da ji pravo ne leţi in je študij nadaljevala na Fakulteti za druţbene vede. Pred dvema letoma 

je tudi doštudirala, za izdelavo diplomske naloge je potrebovala kar nekaj let. Ţe pred 

diplomo se je zaposlila na fakulteti, kjer je zaposlena še danes. Delo ji je zelo všeč in ga rada 

opravlja. Nikoli ji ni teţko iti v sluţbo, saj delo zanjo ni stresno. Nikoli ni bila ambiciozna in 
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ji sluţba ne pomeni nič več kot vir zasluţka. Pravi, da ne razume sodelavcev, ki so cele dneve 

v sluţbi in zgradijo ţivljenje okoli dela.  

 

Ţivi v istospolni partnerski zvezi. Partnerka je 6 let starejša od nje. Doštudirala je na strojni 

fakulteti. Partnersko zvezo opisuje kot dolgočasno, v kateri se nič ne dogaja in so vsi dnevi 

enaki. Partnerske zveze ne vidi kot popolne in dopušča moţnost, da ta zveza ne bo večna. 

Partnerka  si zelo ţeli otrok. O otrocih se tudi pogovarjata, saj partnerka večkrat načne to 

temo, ko vidi mlajše otroke. Intervjuvanka A si ţivljenja z otroki ne predstavlja in si jih ne 

ţeli. V primeru, da bi se partnerka odločila za otroke, bi ji pri tem pomagala, ampak bi zvezo 

končala. Noče pa partnerki onemogočiti materinstva in meni, da ne bi bilo pravično, če bi ji 

ona prepovedala ali onemogočila imeti otroke. Zaveda se, da se partnerki zaradi starosti izteka 

čas za materinstvo. Ona ţelje po otrocih ni imela nikoli. Ţe v času srednje šole, ko se je začela 

oblikovati in si zamišljati svoje odraslo ţivljenje, v njem nikoli ni videla otrok. Niti v tistem 

času, ko je bila v zvezi z fantom. Odločitev, da ne bo imela otrok, ni bila trenutna in zanjo ne 

vidi nobenega vzroka, čeprav meni, da bi vzrok nekje moral biti. Meni, da je vzrok v otroštvu, 

saj si otrok ţe od mladosti ne ţeli in prav tako njena mlajša sestra ne. Otroke vidi kot zelo 

naporne, hrupne in zahtevne. Otrok bi jo prikrajšal pri sproščanju in prostočasnih aktivnostih, 

ki ji veliko pomenijo. Z otroki pridejo velike skrbi in odgovornost. Ona ţeli čim bolj 

brezskrbno ţivljenje in čim manj obveznosti. Ţeli biti središče svojega ţivljenja. Ne mara 

druţbe otrok in otrok nikoli ni pazila. Največ stika ima z nečakinjo, ki jo opiše kot naporno, 

ţivahno in glasno. Pravi, da se je na druţbo otrok navadila, a ji druţenje z njimi ne ustreza. 

Meni, da za otroke nima občutka in pestovatovanje otrok ji ni prijetno, še posebaj pestovanje 

majhnih otrok ali dojenčkov. Njena odločitev ni povezana z istospolnostjo. Meni, da biološka 

ura ne obstaja, oziroma da je ona ne občuti in da nikakor ne občuti nobene ţelje po otrocih 

kljub staranju. Sprejema pa moţnost, da bo to odločitev v starosti obţalovala. Ne predstavlja 

si ţivljenja, ko bo starejša in bo brez otrok, saj ne pozna nikogar, ki bi ostal brez otrok.  

 

Druţba okoli nje pričakuje, da imajo vse ţenske pri določeni starosti otroka in tudi sama 

občasno čuti ta pritisk. Druţba otroke in druţinsko ţivljenje zelo poudarja, saj so otroci nujni 

za obstoj druţbe in zato meni, da so ţenske brez otrok napaka. Starša in sestri so njeno 

odločitev sprejeli. Oče si je zelo ţelel vnuke in njegovo ţeljo je občutila kot pritisk. Potem ko 

je njena sestra rodila, se je ta pritisk zmanjšal. V intervjuju poudari, da bi materinstvo moralo 

biti izbira in ne posledica zunanjih pritiskov, saj so pri tem ţrtve predvsem otroci. 
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Neodgovorno starševstvo obsoja in meni, da mnogi ne razmislijo o posledicah svojih dejanj. 

Prav tako meni, da so otroci finančno zahtevni in zato ni odgovorno, da imajo brezposelni 

posamezniki otroke.  

 

V prostem času se veliko druţi s prijatelji, a ji večina prijateljev ne pomeni veliko. Pravi, da 

večine ne bi pogrešala, če jih ne bi več videla. Veliko njenih prijateljev je prav tako istospolno 

usmerjenih. Med sabo se veliko pogovarjajo o otrocih, čeprav ona nerada govori ali posluša o 

otrocih, saj niso tema, ki bi jo zanimala. Veliko istospolnih prijateljic si otroke ţeli in nekaj 

jih otroke ţe ima, veliko pa se jih trudi, da bi zanosile. Prijateljem jasno pove, da si ona otrok 

ne ţeli in nihče je ne prepričuje v nasprotno. Domače ţivali nima, si pa ţeli psa. V otroštvu so 

imeli doma mačke, kasneje tudi psa. Psa si ţeli, ker je ţival, s katero imaš največ interakcije. 

Mačk pa si ne ţeli, saj jo moti čiščenje mačjih stranišč v stanovanju in vonj po iztrebkih. V 

prostem času ima rada sproščujoče dejavnosti, kot so branje knjig, sprehodi v naravo in 

poslušanje glasbe. Zaradi sedečega dela je v prostem času rada aktivna, zato se veliko giba v 

naravi, rada kolesari in teče na smučeh. Njen videz ji je pomemben, a se z njim ne ukvarja 

veliko (ne hodi h kozmetičarki, si ne barva las, kljub temu, da ima ţe sive, in redko obišče 

frizerja), zmerno pa se ukvarja s športom, ki ji poleg skrbi za videz pomeni tudi sprostitev. 

Pravi, da ni verna, ampak je bila bila versko vzgajana. 

 

Subjektivno doţivljanje: Intervjuvanko A poznam ţe dalj časa, zato sem se odločila prvi 

intervju narediti z njo. Dobili sva se v mirnem gostinskem lokalu v bliţini njene sluţbe. 

Zaradi poznanstva je bil intervju ţe od začetka zelo sproščen. Intervjuvanko A doţivljam kot 

zelo sproščeno, odprto in komunikativno, a se pri čustvenih vprašanjih teţko odpre in zato v 

takih trenutkih pogovor obrne na šalo. Zelo burno se je odzvala, ko je govorila o otrocih in je 

bilo ţe iz njenega govora razvidno, da otrok ne mara. Intervjuvanka A je v druţbi dobro 

sprejeta in je v skupini zelo zabavna. Doţivljam jo kot sodobno ţensko, ki daje poudarek 

svoji istospolni usmerjenosti in zelo sproščeno govori o tem. Tudi njen videz je zelo sproščen. 

Oblečena je v širše kavbojke in majico ali pulover, ličil ne uporablja.  

Izvedba intervjuja: Kmalu po odločitvi za temo magistrske naloge sem intervjuvanko A 

vprašala, če bi sodelovala v intervjuju in se je takoj pozitivno odzvala. Za intervju sva se 

dogovorili po telefonu. Dogovorili sva se po njeni sluţbi v bliţnjem gostinskem lokalu. Ţe 

pred intervjujem sem ji povedala, da bom intervju snemala z diktafonom ter intervju 

dobesedno prepisala, prepise pa ji poslala v pregled. S predlaganim se je strinajala. Prepise je 
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prebrala in se z njimi strinjala. Kasneje sem jo prosila še za podatke o starosti sester ter 

partnerice. Pogovor je potekal zelo sproščeno, odprto in manj strukturirano, kot ostali 

intervjuji, saj sva bili z intervjuvanko A sošolki v srednji šoli. Ker je bil to moj prvi intervju, 

sem pogovor manj spretno vodila in sem šele spoznavala pomen vrstnega reda vprašanj, ki 

sem ga po tem intervjuju tudi rahlo spremenila. Intervju je trajal eno uro in deset minut, 

celotno srečanje pa več kot dve uri. Po intervjuju sva se pogovorili o njenih občutkih med 

intervjujem in o njenih predlogih za nadaljnje intervjuje. 

 

Primer 2 

Objektivni opis: Intervjuvanka B je 36-letna ţenska, ki prebiva v Ljubljani. Po izobrazbi je 

doktorica znanosti, zaposlena v javni ustanovi. V druţini so bili trije otroci, ona je najstarejša, 

brat je 4 leta mlajši, sestra pa 6 let mlajša od nje. Vsi v druţini, razen nje in brata, ţivijo v 

mestu na Primorskem. Mamo in očeta opisuje kot zelo ljubeča in skrbna. Vzgojo opisuje kot 

trdo. Očeta opisuje, kot očeta, ki si ga ţeli vsak otrok. Oče je bil tisti, ki si je prizadeval 

druţino drţati skupaj, a kot partner ni bil dober in sta se z mamo ločila. Mama ni imela 

lahkega otroštva in zanjo pravi, da je »poškodovan človek«. Mama je negotova, smili se sama 

sebi in jo je bilo lahko zmanipulirati. Mama v mladosti ni imela dobrega odnosa s svojo 

mamo in intervjuvanka B ta odnos krivi za vzrok maminih teţav. Šele pred smrtjo mamine 

mame (babice intervjuvanke B) sta se pobotali in si odpustili.  

 

Mama je imela v času zakona ljubimca in to je bil povod za ločitev staršev. Danes starša 

ţivita ločeno in nimata stikov. Otroci so ţe v mladosti čutili napetost med staršema. 

Intervjuvanka B mami ničesar ne očita, sestra pa mami zelo zameri ljubimca in ji tega ne 

more odpustiti. A kljub temu intervjuvanka B ocenjuje mamo kot ljubečo in poţrtvovalno, saj 

se je odrekla svojemu ţivljenju za otroke in zato nikoli ni izţivela svojih ambicij. Meni, da 

mama ni bila zrela za materinstvo. Intervjuvanka B ima z bratom in sestro redne stike in se 

dobro razumejo. Druţino opisuje kot povezano in toplo. Starša sta jo skozi otroštvo in 

mladost podpirala in vzpodbujala, predvsem na področju izobraţevanja in sta jo med študijem 

tudi vzdrţevala. Pri osemnajstih letih ji je oče dal ključe stanovanja v Ljubljani ter ji rekel, da 

se mora odseliti in se naučiti ţiveti. Starši je nikoli niso nadzorovali, kar pripisuje njihovemu 

zaupanju. Z bratom in sestro ima dobre in redne stike. Sestra je v času študija ţivela pri njej in 

jo je ona vzdrţevala. Sestra ima dva otroka in je v fazi ločitve. Ima multiplo sklerozo, zaradi 
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česar vsako leto hodi v toplice. Otrok nikoli ne vzame s seboj, z njo gre intervjuvanka B. 

Intervjuvanki B je zelo všeč sestrin odnos do otrok, saj jih zna tudi odmisliti in se sprostiti 

brez njih. Brat je v zvezi in pričakuje otroka.  

 

Intervjuvanka B sebe opisuje kot dobro poslušalko in je vedno poslušala tako mamo kot očeta 

ter je bila zato do njiju vedno zelo odprta, saj je razumela zgodbi obeh. V mladosti je padla v 

obdobje svetobolja. Oblačila se je izključno v črna fantovska oblačila, poslušala je ekstremni 

metal, ki vsebuje veliko nasilja. Udeleţevala se je mnogih zabav, kjer so bili prisotni tudi 

alkohol in droge. Pravi, da je v tistem obdobju izgubila samo sebe in da je bila zakrčena v 

volji do ţivljenja. Začela se je druţiti s »poškodovanimi osebnostmi«. Ker ni ţelela odrasti, se 

je druţila z mlajšimi, predvsem s fanti. Zresnil jo je šele prijateljev samomor. Danes pravi, da 

je ni strah ţiveti in da rada ţivi. Postala je bolj optimistična, tudi slog oblačenja se je 

spremenil, saj pogosto obleče oblačila, ki niso črne barve. Prej je bila vedno oblečena v 

fantovska oblačila in meni, da bi z ţenstvenim slogom oblačenja pritegnila preveč pozornosti 

moških, česar nikoli ni ţelela. V njej ostaja »črna« plat, saj pravi, da jo še vedno zelo zanima 

smrt in da še vedno posluša glasbo, ki vsebuje veliko nasilja, gnusa in smrti, saj meni, da je 

svet grd in umazan, naša druţba pa pokvarjena. Še vedno se bori s svojo ţenskostjo in pravi, 

da je ohranila divji karakter in da noče odrasti. Je zelo vedoţeljna in se veliko uči; rada se uči 

tuje jezike. Tekoče govori 4 jezike, še v dveh pa se lahko sporazumeva. Pravi, da je zelo 

impulzivna in da noče biti privezana, saj rada tudi potuje in velikokrat potovanj ne planira 

vnaprej. Trenutno ima partnerja, ki ţivi v goriški regiji. Njega opiše kot adrenalinskega 

odvisnika, ki zna skrbeti sam zase. Ima hčerko in zanjo lepo skrbi, jo redno obiskuje in hodita 

na izlete. Je zelo razgledan, čeprav ni končal fakultete. Razdalja med njima je ne moti, saj v 

zvezah ni posesivna in ne mara posesivnih partnerjev. Dopušča moţnost, da tudi ta partner ni 

njen zadnji oziroma da ni pravi. Pred tem je imela dve daljši in trdnejši zvezi. Bivši partner še 

vedno ţivi v njenem stanovanju, opiše ga kot nesamostojnega in zelo navezanega nanjo. Moti 

jo, da ne zna sam poskrbeti zase. Njegova druţina nikoli ni mogla sprejeti njene odločitve, da 

ne bo imela otrok in tudi partner je menil, da je taka odločitev preveč radikalna. Zelo ima rada 

svoje delo, ki ji vzame veliko časa, včasih dela tudi 12 ur dnevno. Ker dela od doma, mora 

biti zelo disciplinirana. Tudi v njenem delu se pozna gospodarska kriza, saj drţava vedno 

manj financira različne raziskave, od katerih ţivi. Poleg dela se ukvarja z jogo, rada hodi v 

naravo, rada riše (riše tudi po stenah in vratih stanovanja). V goriški regiji ima vrtiček, ki ga 

rada obdeluje in si sama pridela veliko zelenjave. Velik poudarek daje zdravi in ekološko 

pridelani prehrani. Je vegetarijanka. Poudarek daje na celostnem vidiku človeka, za dušo se 
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ukvarja z jogo, posluša glasbo in se sprošča v naravi, pomembna pa je tudi dobra fizična 

pripravljenost, ki jo vzdrţuje ţe celo ţivljenje. Tudi kadar ima veliko dela, si vzame čas za 

šport ali sprehod, saj se pri tem umiri in se napolni z energijo za laţje delo.  

 

Pravi, da je odločitev, da ne bo imela otrok, v njej rasla; pravzaprav to ni bila odločitev, 

ampak je bolj drţa. Otrok v svojem ţivljenju ne pogreša in ne čuti tiktakanja biološke ure.  Če 

bi zanosila, ne bi šla splavit in bi se za otroke trudila in zanje skrbela. Meni, da je izbira o 

materinstvu temeljna pravica vsake ţenske, a s svojim mnenjem ne ţeli nikogar prepričevati. 

Svojo odločitev oziroma pomanjkanje ţelje po otrocih razlaga s svojim negativnim odnosom 

do sveta, ki je grd in umazan in noče roditi otrok v tak svet. Obenem se zaveda, da je 

materinska vez najmočnejša vez v ţivljenju in da je smrt ali bolezen otroka najhujša stvar v 

ţivljenju posameznika. Njena prijateljica je izgubila otroka in njo je strah te izkušnje. Za 

odločitev in odnos do otrok krivi tudi mamo, ki ji je dajala vzor, da se je za otroke ţrtvovala 

in se odpovedala svojemu ţivljenju. Verjame, da bi jo otrok omejeval oziroma jo privezal in 

meni, da bi ona ob tem trpela. Meni, da otrok onemogoča ţivljenje in da starševstvo zahteva 

zrelost in umirjenost, ki je ona nima.  

 

O vzgoji otrok je brala tudi knjige in meni, da je druţba danes preveč usmerjena v otroke. 

Zelo nasprotuje pretepanju otrok, a meni, da mora biti vzgoja trda in da tudi občasen udarec 

po riti otroku ne škodi. Tudi sama je udarila nečakinjo, ko jo je ta prva udarila. Potem ji je 

tudi razloţila, zakaj jo je udarila in pravi, da nečakinja nikoli več ni bila agresivna do nje. 

Zelo rada se druţi z nečakinjo in otroki prijateljev. Meni, da so otroci zelo dojemljivi in se z 

njimi rada pogovarja. Občasno tudi pazi prijateljičine otroke. Otroci jo imajo zelo radi in se 

hitro naveţejo nanjo. Prijateljičina hčerka jo ima za vzornico in tudi intervjuvanka B shranjuje 

risbice, ki ji jih nariše. Najboljši prijateljici je stala ob strani takoj po porodu in se je za nekaj 

tednov k njej tudi preselila, da je zanjo skrbela. Meni, da je odnos, ki ga imata otrok in starš, 

neprimerljiv s čimer koli drugim. Zelo občuduje divje matere, torej močne ţenske, ki so 

matere, a so obdrţale svoj divji karakter. Pomanjkljivosti starševstva pa vidi v občutku 

privezanosti, prilagajanju in strahu v primeru nesreč. Intervjuvanka B nima domače ţivali in 

si je ne ţeli, saj te tudi ţival priveţe. Kadar ji ustreza, si sposodi sosedinega psa in ga pelje na 

sprehod. Pravi, da ne potrebuje občutka, da nekaj poseduje. S sosedi v bloku je v zelo dobrem 

odnosu in je tudi koordinatorica aktivnosti v bloku. Zelo rada pomaga starejšim, tako da zanje 

hodi v trgovino ali jim masira podplate. Intervjuvanka B ni članica nobene verske skupnosti, 
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čeprav verjame, da ti vera lahko da moč in da obogati človeka. Da si veren, ne pomeni 

rednega obiskovanja cerkve, čeprav meni, da ima tudi cerkev veliko dobrih programov in da 

za mnoge tudi cerkev naredi veliko dobrega. Mnogi se v najhujših stiskah obrnejo na vero in 

jim to da moč. Ne mara pa, da ji vero vsiljujejo in pravi, da svojo vero še vedno išče. V 

prihodnosti se ne vidi z otroki. V starosti noče biti nikomur v napoto ali v breme in verjame, 

da bo v trenutku, ko bo čutila, da je v breme, naredila samomor. Vendar sama zelo rada skrbi 

za druge, predvsem za starostnike, ki jih zelo spoštuje in staranje primerja s plemenitenjem. 

Ne boji se svoje smrti, boji se, da bodo umrli ljudje okoli nje. Boji se trpljenja v starosti.  

 

Subjektivno doţivljanje: Intervjuvanka B se mi je zdela ţe na prvi pogled zelo zanimiva. Ţe 

pogled nanjo je izkazoval sproščenost, saj je bila oblečena v široke črne hlače in čeznje je 

imela temno rdečo daljšo obleko, ki jo je kasneje v spodnjem delu zavezala, da je ni motila pri 

pripravi kosila. Zanimivo je bilo tudi njeno stanovanje v katerem, sva se dobili, saj je polno 

slik, kipcev, spominkov, vrata in stene pa so porisane. Stanovanje mi je kasneje tudi 

razkazala. Ko sem prišla, si je ravno pripravljala solato za kosilo in mi jo takoj tudi ponudila. 

Lahko rečem, da je intervjuvanka B zelo komunikativna, odprta in razgledana. Zanimajo jo 

različne stvari in se z mnogimi stvarmi tudi ukvarja, za mnoge pa ji zmanjka časa. Opaziti je, 

da nekatere stvari tudi pusti nedokončane, saj so nekatere risbe na stenah nedokončane, a se je 

lotila ţe novih. Med intervjujem se je zelo sprostila in je na vsako vprašanje zelo široko 

odgovarjala. Ni ji bilo teţko govoriti tudi o najbolj osebnih vprašanjih in osebne teme je tudi 

sama večkrat načela. Opazila sem, da jo je prihod bivšega partnerja zmotil in je, ko je vstopil 

v sobo, za kratek čas nehala govoriti in je šele po krajšem premisleku nadaljevala. Bivšemu 

partnerju me tudi ni predstavila in mu ni povedala, zakaj sem tam. Partner si je v kuhinji 

pristavil vodo za čaj in šel v drugo sobo. Ko je voda zavrela, je ona naredila čaj in ga pustila 

na kuhinjskem pultu, da ga je sam prišel iskat. Opazna je njena dvojnost, saj je v njenem 

govoru čutiti ţeljo po ţivljenju in občudovanju ţivljenjskih lepot, obenem pa svet opisuje kot 

grd, črn in neprijazen. Prav tako ima otroke rada, a si jih ne ţeli in o svetu govori kot o grdem, 

polnem ţalosti in nasilja, a zase pravi, da je optimistka.  

 

Izvedba intervjuja: Da bi bila intervjuvanka B primerna za moj intervju, mi je povedala 

prijateljica, ki je znanka njenega brata. Njen brat je bil prepričan, da bo z veseljem sodelovala 

v intervjuju, saj se je tudi sama z intervjuji poklicno ukvarjala. In res je oseba B takoj pristala 
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na intervju in na snemanje z diktafonom. Prepis, ki sem ji ga poslala, je hitro prebrala in se z 

njim v celoti strinjala. Dobili sva se pri njej doma v Ljubljani. Med intervjujem je bila zelo 

sproščena in je zelo odprto odgovarjala na vsa vprašanja. Na vprašanja je zelo široko 

odgovarjala in je ni bilo treba vzpodbujati k dodatnim pojasnilom. Med intervjujem je večkrat 

vprašala, ali je bil njen odgovor to, kar sem ţelela izvedeti, saj je pogosto in hitro menjala 

teme pri odgovarjanju. Jaz sem jo pustila, da je sama govorila in sem jo, ko je končala, 

vprašala le o kakšni podrobnosti ali pojasnilu. Intervju je trajal uro in 20 minut. Ko sem 

diktafon ugasnila, je tudi ona ţelela o meni izvedeti več in tako sva še dobro uro klepetali. 

 

Primer 3 

Objektivni opis: Intervjuvanka C je 42-letna ţenska s srednješolsko izobrazbo, zaposlena v 

trgovini z blagom. Ţivi s partnerjem v manjšem naselju v osrednjeslovenski regiji. Odraščala 

je v podeţelskem okolju v savinjski regiji. Za svoje otroštvo meni, da je bilo normalno, brez 

posebnosti. Spomni se ga kot »luštno« obdobje z veliko igre, predvsem na prostem. Odraščala 

je s 5 let starejšo sestro, s katero sta se dobro razumeli, občasno sta se tudi prepirali in imeli 

običajne sestrske prepire. Sestra jo je veliko pazila in jo tudi vzgajala. Sestra je imela otroka 

ţe pri 20. letih, kar se je zdelo intervjuvanki C sramotno. Sramovala se je, da je njena sestra 

tako zgodaj zanosila, a je nečaka takoj vzljubila in pri sestrini druţini je preţivela veliko časa. 

Sestra je z druţino ţivela v isti hiši kot starši in intervjuvanka. Danes intervjuvanka C meni, 

da je bila preveč pri sestri, a to je le njeno mnenje, sestra ji tega nikoli ni omenila in je nikoli 

ni podila. Sestro in partnerja ocenjuje kot zelo dobra starša, ki sta dobro vzgojila dva fanta. 

Občasno je tudi ona pazila nečaka in je to nikoli ni motilo. Rada se je druţila in igrala z 

nečakoma, ki sta zdaj ţe odrasla in končujeta študij. Sestra pri materinstvu ni trpela in 

materinstva ni doţivljala kot napornega. Tudi pri svojih starših ni dobila vtisa, da bi bilo 

starševstvo naporno, saj so imeli in še vedno imajo dobre odnose in pogoste stike. V druţini 

nikoli ni bilo veliko prepiranja. Pravi, da je bila vedno zelo navezana na očeta, da so ji vsi 

govorili, da je »očetova punčka«, medtem ko je bila sestra bolj navezana na mamo. V 

spominu ji je ostalo mamino hitenje v sluţbo. Mama je bila zaposlena v dvoizmenski sluţbi in 

je, ko sta hčerki prišli iz šole, skuhala in hitela v sluţbo. Meni, da njena druţina in otroštvo 

nikakor nista vplivala na odločitev, da ne bo imela otrok. Z mamo se je enkrat pogovarjala o 

otrocih, ko jo je mama vprašala, ali bosta s partnerjem imela otroke. Povedala ji je, da sta se s 

partnerjem odločila, da otrok ne bosta imela in kasneje o otrocih ni več govorila ne z mamo, 
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niti z očetom ali s sestro. Pravi, da je mama njeno odločitev sprejela in je nikoli ni 

prepričevala o nasprotnem.  

 

V otroštvu se je veliko druţila s sovrstniki z okoliških hiš, saj je bilo v tistem času veliko 

otrok njene starosti. Zelo rada se je potepala in sestra jo je morala večkrat iskati, da jo je 

pripeljala domov. Doma ni imela veliko igrač in nanje ni bila navezana. Najraje je imela 

punčko, ki jo je poimenovala Slavko (imela je moško ime), a se ni nikoli preoblačila ali jo 

previjala; z njo se ni igrala materinskih iger.  

 

O sebi pravi, da je zelo zaprta, nikoli ni rada razlagala svojih čustev. Čustva vedno drţi v sebi, 

čeprav meni, da to zanjo ni dobro. Sebe vidi kot perfekcionistko, rada ima urejeno stanovanje 

in ga tudi rada pospravlja. Gospodinjska dela ji pomenijo sprostitev, a nerada kuha. Verna ni 

in vera se ji zdi smešna. Smešno je, da ljudje hodijo v cerkev, kjer jim nekdo pridiga o 

ţivljenju. Čeprav razume, da vera olajša dušo in da nekateri ljudje vero potrebujejo in prizna, 

da se tudi sama v teţkih trenutkih obrača na silo nad seboj, a je nikoli ne poimenuje kot boga. 

 

 Z otroki ima veliko izkušenj, saj je veliko časa preţivela z nečakoma, na katera je zelo 

navezana in je nanju ponosna. Nečaka je tudi vzgajala; kadar je menila, da je njuna igra 

postala preglasna ali nevarna, ju je umirila in nečaka sta jo upoštevala. Pravi, da ima zelo 

nizek prag potrpeţljivosti in da jo glasnost in prerivanje hitro motita. Do otrok nima odpora, 

pravi, da ima otroke rada in da je pogovori o otrocih ne motijo. Odločitev, da ne bo imela 

otrok, je ţe dolgo v njej in nikoli ni imela te ţelje. Čeprav pravi, da v svoji ţelji ni zadrgnjena, 

oziroma da ni trdno odločena in da bi jo partner lahko tudi pregovoril, če bi si sam ţelel 

otroke. A si tudi partner otrok ne ţeli in meni, da je to tudi eden izmed vzrokov, zakaj sta se 

tako dobro ujela in da sta zgodaj  začutila, da sta si zelo podobna. Pred njim je imela dve 

daljši zvezi. V eni si je partner ţelel otrok, a mu je povedala, da si ona otrok ne ţeli. Tudi s 

sedanjim partnerjem se občasno o otrocih pogovarjata in meni, da so taki pogovori nujni, saj 

sta oba morala ugotoviti, ali ima kateri ţeljo, ki je še ni izrazil. S partnerjem se ujemata tudi v 

prostočasnih aktivnostih, oba rada kolesarita, hodita v hribe in jadrata. Ona je včasih tudi 

plavala in hodila na jogo, zdaj pa redno hodi v fitnes in doma kolesari na sobnem kolesu. S 

športom se redno ukvarja, a ima bolj in manj aktivna obdobja. Skrb zase ocenjuje kot zelo 

pomembno, tako fizično kot duševno. Zalo rada hodi v gledališče, rada si ogleda dober film, 

bere pa ne veliko. Branje ji je ţe kot otroku povzročalo velik odpor. Pravi, da je šola ni 

pretirano zanimala, še posebej se je upirala branju in je zaradi tega v otroštvu tudi veliko 
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prejokala. Zelo rada šiva. Včasih je tudi delala kot šivilja, a pravi, da je to zelo teţaško delo, 

saj se je ves čas borila s strankami, kar ji je bilo zelo neprijetno. Ko se ji je pred tremi leti 

ponudila moţnost dela v trgovini z blagom, jo je brez razmišljanja sprejela, saj je potrebovala 

spremembo in več stika z ljudmi. Čeprav tudi v tej sluţbi ne uţiva, bo v njej vztrajala, saj 

meni, da sedaj ni čas za tvegane poteze pri zaposlitvi. Otrok je pri delu ne bi oviral. 

Otrokovemu urniku bi se laţje prilagodil partner, saj ona veliko časa preţivi v sluţbi in na 

poti, saj ne vozi avta in je odvisna od javnega prevoza. Iz sluţbe domov prihaja šele v 

večernih urah. Dobro se ujame tudi s sodelavkami in se z njimi večkrat pogovarja o otrocih. 

Dve sodelavki prav tako nimata otrok, čeprav si jih ena zelo ţeli, a nima partnerja. Sodelavke 

sprejema kot prijateljice. Veliko prijateljev ima še vedno v rojstnem kraju, a z njimi nima 

veliko stika; meni, da je to predvsem njena krivda, saj jih premalo kliče in ko gre v Velenje, si 

ne vzame časa za druţenje z njimi. V novem okolju prijateljev ni iskala, čeprav pravi, da jih 

pogreša. Večji poudarek daje partnerstvu kot prijateljstvu. Večina prijateljev ima otroke, 

predvsem stari prijatelji iz Velenja imajo vsi otroke.  

 

Domačih ţivali nima in jih ne mara. Meni, da ni lepo, da ne mara ţivali in večkrat se sprašuje, 

ali obstaja povezava, da če ne maraš ţivali, tudi ljudi ne maraš. Če bi imela domačo ţival, bi 

imela psa, saj pse ocenjuje kot uporabne, medtem ko meni, da so mačke zahrbtne; ptic, hrčkov 

in ostalih domačih ţivali pa ne mara.  

 

S partnerjem bi rada doţivela brezskrbno starost v Dalmaciji ali na potovanjih z avtodomom. 

Noče biti priklenjena na dom. Odločitev, da nima otrok, bo lahko v starosti obţalovala, saj 

meni, da so otroci v starosti posameznika prednost, saj lahko skrbijo za svoje starše. S 

partnerjem se večkrat sprašujeta, kdo bo skrbel zanju, ko bosta potrebovala pomoč. Pri 

starševstvu vidi veliko prednosti, a nobene slabosti. Svoje odločitve ne mora razloţiti, saj 

meni, da je otrok pri nobeni aktivnosti ne bi oviral, da ima otroke rada, a da je ta odločitev v 

njej ţe zelo dolgo. 

 

Subjektivno doţivljanje: Osebo C sem pred intervjujem dvakrat srečala v okviru večje 

skupine. Na enem izmed srečanj sem jo vprašala, kako da s partnerjem nimata otrok, in mi je 

povedala, da jih ne ţelita in da sta se tako odločila. To odločitev je odkrito povedala, ko pa 

sem jo vprašala za intervju, je bila veliko bolj zadrţana in nesigurna v pogovor z menoj. 

Povedala je, da se teţko odpre in teţko govori o osebnih temah, kar se je v intervjuju tudi 
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izkazalo. Na odgovore je odgovarjala kratko in se ni spuščala v podrobnosti, oziroma se pri 

nobenem vprašanju ni razgovorila. Ves čas intervjuja sem imela občutek, da ji je nelagodno, 

še posebej pri bolj osebnih temah kot so otroštvo in doţivljanje svoje odločitve. Ko sem jo 

vprašala po izobrazbi, je odgovorila srameţljivo, kot da bi se sramovala, da ima le 

srednješolsko izobrazbo. Prav tako ji je bilo neprijetno povedati, da ne mara ţivali in da še 

nikoli ni poboţala nobene ţivali. Odnos do ţivali je takoj povezala z odnosom do ljudi in do 

svoje introvertiranosti. Ko sva z intervjujem končali, si je oddahnila in priznala, da intervju ni 

bil naporen oziroma da je pričakovala, da ji bo teţje govoriti o osebnih stvareh. Za intervju 

sva se dogovorili v njenem stanovanju, ki je bilo zelo urejeno. V prostorih je bilo malo stvari, 

a so bile vse pospravljene, kuhinja je bila čista, kar mi je dalo občutek, da je intervjuvanka C 

zelo urejena in pozorna na svojo okolico oziroma da ji red in čistoča veliko pomenita. O osebi 

C sem dobila občutek, da je ţenska, ki ji veliko pomenita mir in urejenost. Začutila sem, da je 

v prejšnjem, šiviljskem, delu bolj uţivala, a ji je bilo odveč sodelovanje in dogovarjanje s 

strankami.  

 

Izvedba intervjuja: Za intervju z intervjuvanko C sem se dogovorila po telefonu, dogovorili 

sva se, da jo v soboto, ko konča s sluţbo, pridem iskat in greva k njej domov. Doma je 

skuhala čaj, ki sva ga med intervjujem pili. Ţe na poti do stanovanja sva se pogovarjali in tudi 

pri njej doma sva se za sprostitev pred začetkom snemanja pogovarjali o drugih temah. 

Povedala je, da jo skrbi, kako bo med intervjujem, saj ji je bilo neprijetno. Dogovorili sva se 

tudi za snemanje intervjuja in da ji bom poslala prepis, da ga bo lahko prebrala in povedala, če 

se z njim strinja. Med intervjujem je bila zadrţana in je na kratko odgovarjala na vprašanja. 

Odgovarjala je zelo iskreno in je povedala tudi stvari, ki ji niso prijetne oziroma se jih 

sramuje. Ţe med samim intervjujem je iskala tudi vzroke za svoje doţivljanje in za svojo 

odločitev. Intervju je trajal 65 minut. Na koncu se je pošalila, da so bile ostale intervjuvanke 

gotovo bolj zgovorne kot ona. 
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Primer 4 

Objektivni opis:  Intervjuvanka D je stara 45 let, po izobrazbi je magistra sociologije, ki se 

poklicno in v prostem času ukvarja z duhovnostjo. Ves svoj čas posveča duhovnosti, kar jo 

tudi osrečuje. Sama pravi, da ne ločuje med delom in privatnim ţivljenjem. Vedno je rada 

pomagala ljudem v stiski. Pravi, da se duhovnosti noče odpovedati ter da bi jo tako otrok kot 

partner pri tem omejevala, zato se je odločila, da bo raje ostala sama. Cilj njenega ţivljenja je 

razsvetljenje in temu je podredila celo ţivljenje. Pravi, da se je odločila za pomoč širši 

mnoţici in ne posamezniku. Ţivljenje razlaga skozi energije, ki med ljudmi ves čas tečejo. 

Intervjuvanka D ţivi v stanovanju v blokovskem naselju s sedemletno psičko, ki ji posveča 

veliko časa. V vsako stvar, ki jo naredi ali načrtuje, vedno vključi tudi psico. Psica hodi z njo 

tudi v sluţbo in pravi, da ji pri delu zelo pomaga, saj jo pripelje do ljudi, ki potrebujejo 

pomoč. Za psico pravi, da je čudovit pes, ki ji je pomagal doţiveti občutek skrbi za nekoga. 

Skrb za psa primerja s skrbjo za otroka, a je skrb za psa veliko enostavnejša, saj lahko psa več 

ur pustiš samega. Tudi v otroštvu so doma imeli pse, a pravi, da nikoli ni čutila povezanosti s 

psi in da je še sebe presenetila, ko se je odločila zanj. Z vzgojo psice se je veliko ukvarjala, 

vodila jo je v pasjo šolo, o vzgoji psov je brala knjige ter o tem veliko premišljevala. Pravi, da 

je psico rešila, saj jo je vzrediteljica ţelela imeti za razplod, a ker ima psica prirojeno motnjo, 

bi ţe pri prvi kotitvi poginila. Psica ima še vedno veliko zdravstvenih teţav. 

 

 Svoje otroštvo opisuje kot čudovito, svobodno in mirno. Spominja se iger, ki se jih je igrala s 

sovrstniki. Pri osmih letih se je začela hitro rediti, kar sama pripisuje notranjim travmam in 

prenajedanje razlaga kot obrambo telesa. Čeprav tudi sama ne ve, zakaj se je to zgodilo, pravi, 

da je imela kasneje v ţivljenju večkrat teţave z ohranjanjem telesne teţe. Ko je imela 

preveliko telesno teţo, je začutila, da druţba prekomerne teţe ne odobrava, kar jo je zagrenilo 

in začela se je zapirati vase. Debelost doţivlja kot travmo, ki pa jo uspešno rešuje. Pravi, da ji 

osebni videz pomeni več, kot bi ţelela in s tem omenja predvsem telesno teţo. Ličil ne 

uporablja in tudi oblačenju ne posveča veliko pozornosti. Ukvarja se s športom, a predvsem iz 

razloga sproščanja. Rada hodi v hribe in redno obiskuje tai-chi. 

 

Odraščala je v druţini, kjer je oče mamo poročil, ker je bila noseča z drugim moškim in jo je s 

tem eksistencialno rešil. Med očetom in mamo nikoli ni bilo ljubezni, kar sta čutila tudi 

otroka, a pravi, da nje to nikoli ni motilo. Njen polbrat je 3 leta starejši in ga je oče pri rojstvu 

posvojil. Z bratom sta si zelo različna in sta ţe kot otroka imela vsak svojo druţbo in se nista 
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veliko druţila. Danes imata z bratom redke stike, saj pravi, da zanje  nimata potrebe. Meni, da 

njun odnos ni slab, ampak je, bolje rečeno, neobstoječ. Povedala je, da je brata nekoč prosila 

za pomoč, a jo je odklonil, vendar mu tega ni zamerila. Brat ima sina in hčerko, ki ju ona 

občasno vidi pri svoji mami. Nečakov nikoli ni pazila, ker bi jo brat prosil, ampak ju je včasih 

pazila kot pomoč mami in ju odpeljala v ţivalski vrt, kjer so se vedno imeli lepo. Nečakoma 

je tudi povedala, da se lahko vedno obrneta nanjo, če jo bosta kdaj potrebovala, in nečakinja 

je pred leti k njej prišla po pomoč, ki ji jo je tudi z veseljem ponudila. Z mamo imata zelo 

dober odnos. Intervjuvanka D pravi, da je bila njena mama čudovita mama, ki ni nikoli 

postavljala strogih pravil in se je z otrokoma vedno dogovarjala. Z mamo imata še danes zelo 

pogoste stike, saj hodi intervjuvanka D k njej večkrat tedensko in mama ji tudi pogosto kuha, 

ona pa njej pomaga pospravljati. Tudi mama se ukvarja z duhovnostjo. Očeta ocenjuje kot 

zelo dobrega človeka, ki je njeno mamo eksistencialno rešil, a je bil pri vzgoji otrok zelo 

distanciran. Pri vzgoji otrok nikoli ni sodeloval in je bil veliko odsoten. V osemdesetih letih je 

bil tudi v zaporu, a nje to ni prizadelo. Očeta opisuje kot zelo zaprtega (je zaprt kot Alcatraz), 

z njim nima veliko stikov. Pove, da je oče trenutno v zelo slabem zdravstvenem stanju.  

 

Intervjuvanka D o sebi pravi, da je zelo duhovno usmerjena. Meni, da bi jo partner ali otrok 

pri duhovnem razvoju oviral. Pri 25. letih je zanosila, a se je zelo hitro odločila in brez 

pogovora s takratnim partnerjem splavila. Partner se je razjezil, ker se ni posvetovala z njim. 

Povedal ji je, da je pripravljen skrbeti zanjo in za otroka, a se ona ni bila pripravljena odseliti 

iz Slovenije (partner ni bil Slovenec) in opustiti študija zaradi otroka. Verjela je, da je splav ni 

prizadel, a je po splavu zbolela na črevesju in sedaj verjame, da je čustva le potlačila. Z 

doţivljanjem splava se je veliko ukvarjala in spoznala je, da je eni duši s kratko nosečnostjo 

pomagala in danes je pomirjena. Po splavu jo je zelo skrbelo, da bi ponovno zanosila in se je 

zato odrekla spolnim odnosom. Spolni odnosi so ji predstavljali stres in strah pred ponovno 

zanositvijo. Ţe v najstniških letih je imela partnerja, s katerim je bila v zvezi skoraj 30 let, a 

sta zvezo večkrat prekinila (on-off partner). To zvezo ocenjuje kot zvezo seksualne narave. 

Partner je imel vmes tudi druge partnerice, a nje to ni motilo. Zvezo je po njegovi poroki ona 

prekinila. Sedaj je poročen in ima dva otroka. O otrocih se nista nikoli pogovarjala in jo je 

zelo presenetilo, ko je dobil otroka, saj ni vedela, da si jih je on ţelel. Trenutno je samska in 

se s samskostjo ne obremenjuje. Meni, da vsak človek v njeno ţivljenje vstopi z razlogom in 

meni, da bi jo partner oviral pri delu oziroma si ţeli partnerja, ki bi bil dodatek k njenemu 

delu.  
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Z otroki nima veliko stika. Pri svojem delu se ukvarja z odraslimi, večkrat se srečuje z 

materami in jim pomaga predelati čustvene stiske, ki jih imajo z otroki. Otroke vidi kot 

zakomplicirana in nebogljena bitja in se jim nikoli ne vsiljuje, oziroma se jim raje umakne. 

Ne mara pestovanja dojenčkov in meni, da jo zato ostali sprejemajo, kot da otrok ne mara in 

da je zaradi tega čudna. A meni, da to ni res in da ni pravično do dojenčkov, da jih starši 

»tlačijo« vsem v roke. Meni, da ima do otrok zelo racionalen odnos in da otroke s svojim 

odnosom spoštuje. Otroke sprejema kot ţivljenjsko nalogo, ki pa je njej ni treba doţiveti, da 

bi spoznala ljubezen. Oviro vidi tudi v kuhinjskih opravilih, saj sama zelo nerada in zelo malo 

kuha, otroku pa je treba kuhati in pripravljati hrano. Sama prehrani ne daje poudarka in meni, 

da je hrana le sredstvo za preţivetje. Veliko ji kuha mama, sama pa si pripravlja hitro 

pripravljene obroke, kot so testenine in podobno. Ostala gospodinjska dela pa dojema kot zelo 

pomembna. Pomembna sta ji red in čistoča in čiščenje ji vzame veliko časa. V prostem času 

piše tudi knjigo, ki je delno avtobiografski roman. Zgodba opisuje ţivljenje jasnovidke. V njej 

nastopa tudi njen bivši partner, ki ga je razdelila na dve osebi, na najbolj pozitivno in najbolj 

negativno osebo v romanu in tako sprejema tudi njega. Rada ima umetnost, a ji umetnost ni 

blizu. Pravi, da ne zna risati in da je beseda njena umetnost. 

 

V prostem času se veliko druţi z ljudmi, a pravi, da sama nima prijateljev. Ljudi noče 

postavljati v vloge, saj meni, da jih s tem zaveţe, da morajo te vloge igrati. Pravi, da nima 

prijateljev, le znance, s katerimi se srečuje, druţi in si med seboj pomagajo. Včasih, ko je 

ţelela imeti veliko prijateljev, je bila precej osamljena, ko pa se je tej potrebi odpovedala, je 

spoznala, da se veliko več druţi z različnimi ljudmi in da vedno dobi pomoč, ko jo potrebuje. 

Ob pravem času sreča pravega človeka in obratno. Tudi druţinskih vezi ne sprejema kot 

obvezujoče in tako je stike z bratom omejila na slučajna srečanja in nima potrebe, da bi se z 

njim več srečevala. Pri delu ima dva sodelavca, s katerima ima dober in odprt odnos.  

 

O svoji odločitvi, da ne bo imela otrok, pravi, da jo je oblikovala ţe zelo zgodaj in da ne bi 

mogla biti starš. Verjame, da odnosi v njeni druţini na odločitev niso vplivali, čeprav 

verjame, da je od mame dobila vzorec, da je starševstvo naporno. Meni, da bi lahko otroku 

zagrenila ţivljenje, saj bi nanj prenesla odpor, ki bi ga čutila, in občutek, da jo otrok ovira v 

njenem razvoju. Prav tako ne ţeli biti za nikogar odgovorna, saj odgovornost pomeni napor in 

nikomur ne ţeli postavljati mej; to ji je bilo naporno ţe pri psici. Otrok bi jo omejeval in 

navezanost nanj bi jo oslabila. S tem, ko nima otrok, je svoj razvoj pospešila. Verjame, da je 

na svetu ţe sedaj preveč otrok. Ţelje po otroku nikoli ni imela, kar dokazuje ţe hitra odločitev 
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za splav, saj je še isti dan, ko je izvedela za nosečnost, bila ţe pri zdravniku, ki je splav tudi 

naredil. O otrocih in svoji odločitvi je veliko razmišljala in se spraševala, ali je njen odnos do 

otrok gensko prirojen ali pridobljen. A odgovora še ne ve. 

 

Subjektivno doţivljanje: Osebo D sem spoznala ţe pred osmimi leti, ko sva se večkrat 

srečevali med sprehajanjem psov. Ko sem jo vprašala, zakaj nima otrok, mi je zelo iskreno 

povedala, da si otrok ne ţeli. Takrat sem ji prvič omenila temo moje naloge in jo vprašala, če 

bi bila v prihodnje pripravljena sodelovati v intervjuju, kar je z veseljem potrdila. Kasneje me 

je tudi večkrat vprašala, kako z nalogo napredujem in če dogovor za intervju še vedno velja. 

Tudi med intervjujem je bila zelo direktna in je vedno zelo iskreno povedala svoje mnenje. 

Oseba D je zelo zgovorna in je na vsako vprašanje široko odgovarjala in se v vsako vprašanje 

poglobila. Vsak dogodek je povezala tudi z duhovnim doţivljanjem in kaj ji je ta dogodek 

prinesel oziroma kakšen je bil vzrok zanj in njegove posledice. Ves čas je poudarjala svoj 

razvoj duhovnosti in povezovanje vseh vidikov svojega ţivljenja z njim.  

 

Takoj ko sem vstopila v stanovanje, me je psica intervjuvanke prišla veselo povohat. Med 

intervjujem je ves čas mirno leţala ob mizi in kasneje tudi zaspala, kar je ona pripisala moji 

umirjenosti in dobri energiji. Tudi mene je ves čas opazovala in mi po intervjuju povedala 

svoje mnenje o moji energiji in o moji osebnosti. Včasih se mi je zazdelo, da je njena 

odločitev, da ne bo imela otrok, nastala bolj kot posledica njenega načina ţivljenja in tega, da 

nima partnerja. A pravi, da partnerja ne išče oziroma se zanj ni pripravljena odreči svoji rasti. 

Sama trdnost svoje odločitve dokazuje tudi s splavom, ki se je zgodil pod teţkimi pogoji in 

obdrţati otroka, bi zanjo pomenilo veliko spremembo, na katero takrat ni bila pripravljena. V 

njenem pripovedovanju sem čutila povezanost z mamo in njeno naklonjenost do nje. Zelo ji je 

hvaleţna za lepo otroštvo in topel odnos, ki ji je na nek način nadomeščal tudi očeta, ki je bil 

veliko odsoten. Pri intervjuvanki D se vidi, da velik poudarek daje psički, ki ima tudi v 

stanovanju veliko svojega prostora.  

 

Izvedba intervjuja: Z intervjuvanko D sva se za intervju dogovorili, ko sva se srečali med 

sprehajanjem psov. V intervju je z veseljem privolila. Dogovorili sva se v njenem stanovanju 

v popoldanskem času. Ţe pri dogovarjanju za intervju sem ji povedala, da bom intervju 

snemala, ga nato prepisala in ji prepis poslala, da ga prebere in sporoči, če se s prepisom 

strinja. Postopek sem ji tudi pred intervjujem še enkrat ponovila in z vsem se je strinjala. Ko 

sem ji prepis poslala, se je z njim v celoti strinjala in nanj ni imela pripomb. Ker je 
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intervjuvanka D zelo zgovorna, je pogovor hitro stekel. Na vsako vprašanje je zelo obširno 

odgovorila, tako da je med intervjujem ni bilo potrebno motivirati ali jo spodbujati k širšim 

odgovorom. Tudi podvprašanj mi ni bilo potrebno veliko postavljati, moja naloga je bila le 

slediti njeni zgodbi in jo občasno usmeriti nazaj k vprašanju. Pogovarjali sva se uro in 20 

minut. Tudi po intervjuju sem ostala pri njej še pribliţno eno uro in v tem času sva se še več 

pogovarjali o njenem delu. Samoiniciativno mi je izračunala število, ki naj bi vodilo moje 

ţivljenje in na podlagi tega izračuna ugotavljala moje značilnosti. Tudi v tem pogovoru je bilo 

zaznati njeno navdušenje nad njenim delom. 

 

Primer 5 

Objektivni opis: Intervjuvanka E je 54-letna doktorica znanosti, zaposlena na eni izmed 

ljubljanskih univerz. Starša sta se pri njenih desetih letih razvezala in takrat so ona, mama in 

njena starejša sestra ostale same. Dvojnih občutkov do staršev si v obdobju razveze ni znala 

razloţiti. To je doţivljala kot veliko notranjo travmo. Z očetom nekaj let ni imela stikov. Oče 

si je kmalu ustvaril novo druţino in pozabil na prejšnjo. Poleg tega dogodka otroštvo opisuje 

kot zelo polno obdobje, ki je bilo polno igre. Do razveze se je počutila zelo ljubljeno od obeh 

staršev. Pravi, da jo je imel oče zelo rad in se je veliko igral z njo, čeprav je bila druţina 

tipično patriarhalna. Oče se druţinskih del ni nikoli dotaknil, vse je bilo prepuščeno mami. 

Tudi z mamo je imela in še vedno ima zelo tesen stik. S sestro sta se veliko kregali in tepli, a 

sta proti ostalim vedno nastopili kot zaveznici. Nikoli nista pustili, da bi se kdo vmešaval v 

njun svet. Spominja se številnih skupinskih iger na prostem, predvsem ravbarjev in ţandarjev 

in iger z ţogo. Pravi, da so otroci v tistem času doţivljali skupno otroštvo. Zelo rada je bila 

tudi sama. Rada in veliko je brala. Prav tako se je ure in ure lahko igrala z lego kockami ali 

lutkami in lesenim pohištvom za lutke, ki ji ga je izdelal oče mizar. Do njenega petega leta so 

ţiveli v manjšem mestu na Štajarskem, kasneje pa so se preselili v večje mesto v meščansko 

hišo, v kateri je ţivelo več kot 30 otrok. Spominja se tudi številnih druţinskih potovanj po 

Evropi. Po ločitvi so se mama in sestri zelo povezale. Delile so usodo razvezanih ţensk. 

Takrat so spoznale tudi v revščino. Mamo opisuje kot zelo močno ţensko, ki ji je dala 

občutek, da lahko sama odloča o sebi in samo sebe opredeljuje. Občutek svobode je zelo 

zgodaj začutila v sebi, kar pripisuje tudi temu, da nikoli ni bila problematičen otrok. Uspešna 

je bila tudi v šoli in mami nikoli ni bilo treba zanjo hoditi v šolo. Čeprav je bila do mame zelo 

jezikava in ji je veliko odgovarjala, to ocenjuje kot spore na osebni ravni, saj sta obe zelo 
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močni osebnosti. Stikom z druţino še danes posveča veliko časa in pozornosti. Obe s sestro 

posvečata zelo veliko časa mami, ki je bila v času intervjuja v teţkem zdravstvenem stanju in 

se od nje poslavljajo. Zanjo in za sestro je bilo to zelo stresno obdobje. Zelo rada ima tudi 

svoja nečaka, s katerima je preţivela veliko časa. Večkrat sta v otroštvu prespala pri njeni 

mami in ker je takrat ona hodila še v šolo, je med vikendi hodila domov in so skupaj 

preţivljali vikende. Kasneje jih je tudi sama večkrat vzela k sebi domov. Oba nečaka imata 

sedaj druţini in pogosto pazi njune otroke česar se zelo veseli. Po njenem mnenju so še 

premalo skupaj.  

 

Intervjuvanka E si je v otroštvu in mladosti zelo ţelela otroke, zaradi česar meni, da za njeno 

odločitev, da otrok ne bo imela, ni povod v otroštvu ali mladosti. Pri starosti 19 ali 20 let si je 

zelo ţelela otroka in je o tem veliko sanjala. A otroka si je ţelela imeti sama, brez moţa. 

Otroka je ţelela vzgajati sama in partnerja je videla le kot teţavo. Danes meni, da je njena 

ţelja po otrocih izhajala predvsem iz ţelje po ljubezni in da je s tem ţelela kompenzirati 

pomanjkanje očetove ljubezni in teţave z moškimi. Otroka bi sprejela kot kompenzacijo. 

Resno partnerstvo je navezala pri 26. letih in še danes je poročena z istim partnerjem. V tej 

zvezi se je naučila zaupati moškim in pridobila je samozavest.  

 

Vedno je imela rada otroke in se je z njimi rada druţila. A teţave je imela s pojmom 

materinstva. Nikoli si ni ţelela biti klasična mama. Svojo odločitev navezuje tudi na to misel 

in na strah, da bi hitro zapadla v model klasičnega materinstva, če bi otroka imela. Zelo 

zgodaj se je začela zavedati neenakosti med spoloma in vedno je bila glede tega zelo 

samozavestna (kar pripisuje mamini vzgoji). Nikoli se ni ozirala na pričakovanja drugih glede 

spolnih vlog in kakšna bi morala biti ona kot ţenska. Materinstvo je bilo v njenem času in je 

še danes zelo patriarhalno konstruirano in od ţenske se je pričakovalo in se še danes, da bo 

sama skrbela za otroke. Meni, da bi tudi partner zelo hitro zapadel v tradicionalno vlogo 

moškega in bi skrb za otroke prepuščal njej, česar si ni nikoli ţelela. Glede otrok sta imela s 

partnerjem podobna stališča. O odločitvi sta se pogovorila in se skupaj odločila, da bosta 

ostala brez otrok. V primeru, da bi zanosila, pa bi otroka obdrţala. Pravi, da je o svoji 

odločitvi veliko premišljevala in o njej imela dvome, a se je odločitev počasi utrjevala.  

 

Intervjuvanka E veliko časa posveča svoji sluţbi. Pravi, da ji zaposlitev na fakulteti pomeni 

ţivljenjski cilj. To ni sluţba, ki bi jo opravljala 8 ur, velikokrat mora delati tudi popoldan. 

Svojo sluţbo ima zelo rada in v delu uţiva. Najraje bere in piše, manj pa predava. Predavanja 
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ji pomenijo stres, čeprav meni, da je tudi pri predavanju dobra, saj jo študentje dobro 

sprejemajo. Delo ji ne povzroča stresa in s sodelavci se dobro ujame. Pravi, da kariere ni 

nikoli delala, ampak je le uţivala v delu. Pri delu pa je vedno znala biti zmerna. Meni, da 

otrok ne bi vplival na njeno karierno pot, saj nikoli ni bila ambiciozna in je znala organizirati 

svoje delo. Zaradi svoje odločitve se na delovnem mestu nikoli ni počutila drugačno. 

Ocenjuje, da so zaposleni na fakulteti zelo odprti glede vprašanj o otrocih, saj imajo med 

seboj veliko različnih tipov druţin (druţine z otroki in brez njih ter istospolne druţine). 

Nesprejemanje odločitve, da bo ostala brez otrok, je doţivela le pri ginekologinjah. V rodnem 

obdobju ginekologinja ni razumela, kako da si otrok ne ţeli in meni, da je zaradi tega z njo 

tudi slabše ravnala. Zato se je odločila zamenjati ginekologinjo, a tudi naslednja ni sprejela 

njenega mnenja. Spraševala jo je, kako to, da ne ţeli otrok: »pa kaj si mislite, pa saj ste ţenska 

in vam biološka ura teče …« Šele kasneje je dobila ginekologinjo, ki je njena odločitev ni 

motila. Sicer pa, razen ginekologinj, nikoli ni občutila, da bi jo zaradi njene odločitve drugače 

sprejemali. Pravi, da je to mogoče tudi zato, ker ţivi v nekem socialnem svetu, ki ji je 

podoben in ima veliko prijateljic, ki nimajo otrok ali pa jih imajo in njene odločitve ne 

problematizirajo. Meni, da je druţba visoko izobraţenih tudi bolje osveščena in zato laţje 

reflektirajo sami sebe, a je tudi svet izobraţenih lahko zelo tradicionalen.  

 

V prostem času se rada in veliko druţi s prijatelji. Pravi, da je v njihovi hiši vedno veliko 

ljudi. Skozi druţenja s prijatelji se tudi sprošča, saj sebe ocenjuje kot zelo socialnega človeka. 

Vendar mora imeti tudi svoj mir. Ţe kot otrok je bila rada v druţbi otrok, a se je veliko in rada 

igrala tudi sama. Veliko prijateljev ima otroke in se o njih tudi večkrat pogovarjajo, a je to ne 

obremenjuje, saj je s svojo odločitvijo pomirjena in ji o njej ni teţko govoriti. Pravi, da bi se 

morala več ukvarjati s športom, saj je ţe v letih, ko telesna pripravljenost ni več samoumevna, 

a se mora k športu prisiliti. Več časa bi si morala vzeti tudi za potovanja in si večkrat vzeti 

dopust, pravi, da bi to njenemu ţivljenju dalo še dodaten smisel. Za videz ne skrbi, razen kar 

se tiče higiene. Zelo redko si kupi nova oblačila, ki jih vedno ponosi do konca. Pravi, da 

vedno nosi hlače, dokler se v njih ne naredi luknja.  

 

S partnerjem imata pravično razdeljena gospodinjska dela. Ko sta začela skupno ţivljenje, sta 

postavila pravila in si razdelila delo. Nikoli se ne vmešavata v delo drugega. Pravi, da njuna 

hiša tudi nikoli ni razmetana, saj je nima kdo razmetati. Potrebno je le sprotno urejanje. 

Občasno tudi najameta pomoč pri čiščenju.  
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Intervjuvanka E ni verna in tudi ni bila versko vzgajano. Pravi, da je stoodstotna ateistka, 

partner pa je gnostik. Meni, da je religiozno institucijo potrebno vedno kritizirati, saj 

vzpostavlja nemogoče druţbene odnose. Spoštuje osebno vero in prepričanja, a to strogo loči 

od institucije. Ţe njena babica je imela slabo izkušnjo s cerkvijo in spolnimi zlorabami in zato 

ni hodila v cerkev. Tudi njena mama nikoli ni hodila v cerkev, a jo je preganjala misel, kaj pa 

če Bog obstaja, in je zato na skrivaj odpeljala hčeri v Zagreb, kjer sta bili krščeni, saj se oče, s 

tem ni strinjal. Oče je bil tisti čas tudi v partiji in ni pustil, da bi hodile v cerkev. Sedaj pa je 

oče zelo veren, pravi, da se je vrnil k cerkvi.  

 

 Domače ţivali nima, je pa odraščala s psom in si ga je nekaj časa ţelela imeti. A se partner s 

tem ni strinjal, saj je menil, da bi morala pospravljati za psom, kar bi verjetno bilo res in zato 

ni vztrajala pri svoji ţelji.  

 

Prednosti druţin z otroki vidi predvsem na stara leta, ko otroci skrbijo za svoje starše. V 

starosti se bosta s partnerjem morala znajti sama in bosta bolj odvisna od institucij in 

instucionalnih mreţ. Prav tako meni, da vez med otroki in starši ljudi bogati, saj se stkejo 

močne socialne vezi, predanost in skupna tradicija, ki jih povezuje. Druţine z otroki imajo 

drugačen ţivljenjski stil, a kljub naštetim prednostim meni, da ji za odločitev, da ne bo imela 

otrok, ne bo nikoli ţal. S prijatelji se večkrat pogovarjajo, da bodo na Primorskem kupili 

posestvo, kjer bodo ţiveli na stara leta. Tam bi skrbeli drug za drugega in najeli bi tudi pomoč 

pomoč saj bi si jo finančno laţje privoščili, če bi jih bilo več. Pravi, da se večkrat šalijo na ta 

račun, da bodo še na infuzijah igrali tarok.  

 

Zelo rada ima glasbo, predvsem jazz. Rada in veliko hodi na jazz koncerte in jazz festivale. 

Doma imata s partnerjem veliko zbirko (od 300 do 400) zgoščenk. Pravi, da pri njih doma 

radi poslušajo glasbo, a ima tudi tiha obdobja, ko ji bolj odgovarja tišina.  

 

Intervjuvanka E je prepričana, da v ţenskah ni nič takega, da bi morale biti matere in da bi 

bilo veliko bolje, če bi ţenske imele moţnost premisliti, kaj bodo s svojim ţivljenjem. Pravi, 

da je ţivljenje last vsakega posameznika in da ima vsak posameznik pravico vplivati in 

odločati o svojem telesu. Ne verjame, da obstajajo določeni nagoni, ki bi ţenske silili v 

materinstvo. Meni, da je na svetu preveč ţensk, ki o svoji moţnosti ne razmislijo in zato je na 

svetu ogromno otrok, ki niso ljubljeni in so zlorabljeni. Ţenske postajajo matere, ker so v to 

prisiljene in ker se to od njih pričakuje, saj prevladuje mnenje, da nisi ţenska, če nisi mati. 
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Ţenske bi morale imeti moţnost premisleka in izbire. Sama pa ne vidi ničesar v ţenskem 

telesu, zaradi česar bi morale biti vse matere. Prav tako se na materinstvo veţejo tudi vloge 

skrbi za otroke in gospodinjska opravila. Meni, da so to klasični miti, ki  so v druţbi še vedno 

močno prisotni.  

 

Subjektivno doţivljanje: Intervjuvanko E sem med pogovorom začutila kot zelo toplo ţensko 

z zelo močnim socialnim čutom. Med intervjujem je zelo doţiveto govorila o svojem otroštvu 

in druţini. Čustva so jo preplavila predvsem, ko je govorila o mami in s solzami v očeh je 

povedala, da je mama v zelo teţkem zdravstvenem stanju. Skozi cel pogovor sem čutila njeno 

navezanost na mamo, sestro in nečake. Prav tako sem jo doţivela kot ţensko, ki točno ve, kaj 

v ţivljenju hoče, ki jasno izrazi svoje mnenje in ji ni teţko kritizirati, če oceni, da je to 

potrebno. Zelo kritična je do druţbenega sistema, verskih institucij in znanosti, ki jih ocenjuje 

kot diskriminatorne in seksistične. Prav tako se v intervjuju večkrat navezuje na različno 

prebrano literaturo, ki mi jo po intervjuju še enkrat omeni in priporoča tudi za moje prihodnje 

delo. Po najinem intervjuju se je dogovorila za intervju z menoj še s svojo sodelavko, ki mi je 

v kasnejšem intervjuju tudi priznala, da sta se o temi intervjuja kasneje pogovarjali.  

 

Izvedba intervjuja: Z intervjuvanko E sem se za intervju dogovorila preko elektronskih 

sporočil. Ţe v sporočilo sem ji napisala, da bom intervju snemala ter ga prepisala. Na 

sporočilo mi je hitro odgovorila in za intervju sva se dogovorili v njeni pisarni na fakulteti. 

Pred intervjujem sem imela večjo tremo kot pri ostalih intervjujih, a je intervjuvanka E z 

dolgimi in izčrpnimi odgovori, ki niso zahtevali veliko podvprašanj, olajšala moje delo. Zelo 

se je odzvala tudi pri vprašanjih, ki so zahtevala kritiko druţbenega sistema in zelo odprto je 

govorila o svoji odločitvi in odzivu druţbe nanjo. Intervju je trajal eno uro. Po intervjuju sva 

se na kratko še dogovorili za intervju z njeno sodelavko in se kmalu poslovili. Prepis 

intervjuja sem ji poslala po elektronski pošti in ga je sprejela brez pripomb.  
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Primer 6 

 

Objektivni opis: Intervjuvanka F je 37-letna ţenska, ki se je rodila in preţivela mladost v 

vaškem okolju, v okolici Ilirske Bistrice. Odraščala je z obema staršema in dvema sestrama. 

Je srednji otrok. Njeno otroštvo je zaznamovalo delo na manjši kmetiji ter večizmensko delo 

staršev v tovarni. Hčerke so morale čez dan pomagati pri delu na kmetiji, šolsko delo pa so 

opravljale po končanem delu na kmetiji. Starejša sestra je le eno leto starejša od nje in sta 

odraščali kot sovrstnici. Poleg sestre se je veliko druţila z bratrancem in sestrično, ki sta 

ţivela v sosednji hiši. Mlajša sestra je od nje mlajša 8 let. S starejšo sestro sta zanjo skrbeli in 

jo vzgajali v njuno »sceno«, poslušati je morala glasbo, ki je bila všeč njima. Druţina je bila 

revna in niso imeli veliko igrač. S punčkami se ni nikoli igrala. Igrače so občasno dobili od 

premoţnejših sorodnikov. Šolskemu delu ni posvečala posebne pozornosti in tudi njeni starši 

ne. Pričakovanja staršev so bila nizka. Druţino opiše kot tradicionalno in odnose v njej kot 

primerne situaciji tistega časa in okolja. Starša sta verna, a vsak svoje vere. Pravi, da je bilo 

odraščanje v druţini z dvema verama zelo pozitivna izkušnja. Sedaj zase pravi, da ni verna. 

Meni, da je vera osebna pravica vsakega posameznika, ki jo je potrebno spoštovati. Zgodaj se 

je odselila od doma, saj je ţe ob vstopu v  srednjo šolo odšla v Ljubljano, kjer je ţivela v 

dijaškem domu in kasneje med študijem, v študentskem domu v Ljubljani. Po študiju je bila 

zaposlena v vrtcu, kriznem centru, delovnem centru, sedaj je zaposlena na Univerzi v 

Ljubljani. Končala je magistrski študij na eni od ljubljanskih fakultet. Trenutno delo ji vzame 

veliko časa. Delo ji veliko pomeni in ga rada opravlja, a ni pretirano navezana na svoj poklic.  

 

Intervjuvanka F ţivi s partnerjem, ki je zaposlen kot sindikalist in ima končano sedmo stopnjo 

izobrazbe. Partner je leto in pol mlajši od nje in sta v zvezi ţe od fakultete. Partner si je ţelel 

druţine in ga je njena odločitev, da otrok ne ţeli imeti, presenetila. Danes pravi, da je z 

načinom ţivljenja zadovoljen in da si tudi on ne predstavlja ţivljenja z otroki oziroma da si 

otrok ne ţeli. Skupaj sta preţivela tudi obdobje revščine, ki je zelo zaznamovalo njuno 

ţivljenje. Oba je strah, da bi se še kdaj znašla v takem poloţaju. Odločitev, da otrok ne bo 

imela, je povezala tudi s strahom pred revščino. Trenutno je finančno dobro preskrbljena in 

denarno pomaga tudi staršem in starejši sestri, ki se je preselila nazaj domov, saj je izgubila 

sluţbo. Starejša sestra nima otrok, a si jih ţeli. Mlajša sestra je zaposlena in ima enega otroka. 

Mlajša sestra je vedno vedela, da bo imela otroke. Danes ima intervjuvanka F z druţino dobre 

odnose. S starši ima redne stike, predvsem telefonske, obiskuje pa jih redko, enkrat ali dvakrat 

mesečno. Občasno obiskuje tudi mlajšo sestro, ki ţivi na drugem koncu Slovenije. Z 
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nečakinjo se rada igra in jo je ţe večkrat pazila, a le enkrat sama in spominja se, da je bilo 

zelo naporno. Nečakinja nima enakega ritma kot ona in naporno je, ker nečakinja ne bi počela 

istih stvari kot ona ob istem času (ona si ţeli počivati, nečakinja pa ne).  

 

Otrok si nikoli ni ţelela in pravi, da je brez otrok zadovoljna, a če bi zanosila, se ne bi 

odločila za splav. Pravi, da njena odločitev ni bila trenutna in da ţe kot otrok nikoli ni sanjala 

o druţini oziroma otrocih. Verjame, da je ţelja po materinstvu socialno pridobljena in da 

materinski nagon ne obstaja. Meni, da je ţelja po otrocih  strah pred osamljenostjo in se ob 

izgubah bliţnjih okrepi. Strah in s tem ţelja po otrocih je egoizem. Otroke ima sicer rada in se 

z njimi rada poklicno ukvarja. V prostem času pa se ji zdi skrb za otroke naporna, predvsem 

fizično. Skrb za nečakinjo jo je vedno utrudila. V ţivljenju je vedno iskala razloge, zakaj ne 

imeti otrok in ne zakaj imeti otroke. Svojo odločitev vidi kot mozaik odločitev, ki so v njej 

zorele. Veliko njenih kolegic si otroke ţeli, a za to nimajo pogojev, večina tudi nima rednega 

partnerja. Meni, da bodo ţenske vedno pogosteje ostajale brez otrok, kar pripisuje netrdnim 

zvezam. Dejstvo, da je ona in večina njenih kolegic brez otrok, se ji zdi popolnoma normalno. 

Kasneje pove, da vse njene sošolke in prijateljice iz mlajših let (predvsem tiste, ki so ostale v 

istem, torej vaškem okolju) danes imajo otroke. Nakaţe, da je lahko ta odločitev pogostejša v 

mestnem okolju. V vaškem okolju so vsi pod večjim pritiskom druţine in okolice. Vaške 

skupnosti so bolj povezane in med posamezniki hitreje prihaja do rivalstva in primerjanja.  

 

S prijateljicami rada hodi na koncerte ali na večerje. V pogovorih večkrat omenjajo otroke in 

ona odkrito pove, da si otrok ne ţeli, kar so njeni prijatelji tudi sprejeli. Njeno odločitev je 

sprejela tudi druţina. Oče jo je večkrat vprašal, ali bo imela otroke, a mu je sedaj, ko ima 

njena mlajša sestra hčerko, laţje in je o otrocih ne sprašuje več. Dvakrat tedensko hodi na 

pilates zaradi hrbtenice, s katero ima ţe dlje teţave. Redno skrbi za svoj videz, vsakodnevno 

se liči. Na prehrano ni pozorna.  

 

Subjektivno doţivljanje: Intervjuvanka F med intervjujem ni bila zgovorna. Večkrat je na 

vprašanje kratko odgovorila in se ni ţelela spuščati v podrobnosti, predvsem glede njenih 

odnosov z druţino in odnosov med mamo in očetom. Med intervjujem sem opazila, da je bila 

seznanjena s temo in določenimi vprašanji intervjuja ter da se je o temi ţe pogovarjala z 

intervjuvanko E. Občutek sem imela, da se je med intervjujem teţko sprostila in so  bili zaradi 

tega prvi odgovori bolj skopi. Razgovorila se je šele ob koncu intervjuja, še bolj pa, ko sva z 

intervjujem končali. Za osebo F lahko rečem, da je ţenska, ki je zelo odločna in trdno 
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prepričana v svoje poglede. Hitro in ostro se je odzvala, ko sem jo vprašala, kakšne so 

prednosti oseb brez otrok, ter odgovorila, da ona ne ločuje ljudi na tiste z otroki in tiste brez. 

Tudi kasneje v intervjuju se je izogibala ločevanju oseb, saj meni, da to zelo hitro vodi v 

stereotipno mnenje oziroma stereotipne izjave. Doţivljala sem jo kot mlajšo ţensko, ki se zelo 

zanima za svoj poklic; ta ji vzame veliko časa in o njem veliko premišljuje. Zelo je ponosna 

na svoj izvor (večja druţina in vaško okolje odraščanja), veliko ji pomenita tudi samostojnost 

in neodvisnost (tako od druţine kot od partnerja), a ji ni teţko pomagati najbliţjim.  

 

Izvedba intervjuja: Za osebo F sem izvedela preko intervjuvanke E. Intervjuvanki E in F sta 

sodelavki. Dlje časa sva se za intervju dogovarjali preko elektronskih sporočil. Za intervju sva 

se dogovorili v njeni pisarni v popoldanskem času. Ţe po elektronskih sporočilih sem jo 

obvestila, da bom intervju snemala in da ji bom prepis intervjuja tudi poslala v ponovni 

pregled. Z zapisom se je strinjala. Intervju je trajal 50 minut, vendar sva po intervjuju še 20 

minut govorili o isti temi. Vmes je imela tudi klic in šla iz pisarne, da je vzela prispelo pošto. 

Intervju je potekal sprva bolj zadrţano, a se je kasneje oseba F sprostila in razgovorila ob 

vprašanjih. Pogovor sem vodila tako, da sem sprva začela z bolj strukturiranim delom in 

končala z odprtejšim delom, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, saj se je ob koncu tudi 

bolj razgovorila in ponovila oziroma poudarila nekatere podatke, ki jih je v intervjuju ţe 

povedala. 

 

 

Primer 7 

Objektivni opis: Intervjuvanka G je 33 let stara Ljubljančanka, ki je končala medicinsko 

fakulteto in je trenutno zaposlena v kliničnem centru. Odraščala je sama z mamo. Oče nikoli 

ni ţivel z njima, le občasno ju je obiskoval. Mama je zanjo skrbela sama. Opisuje jo kot zelo 

skrbno in predano. V času njenega odraščanja je mama ves čas posvečala le njej in sluţbi. 

Odnos med mamo in očetom je opisala kot zanimiv. Oče je z mamo grdo ravnal in ni 

prevzemal odgovornosti za hčerko. Mama ga je večkrat prosila, da pride nazaj k njima, a on ni 

ţelel. Kmalu se je ponovno tudi poročil. Na obiske je redko hodil, a ga je imela intervjuvanka 

G zelo rada in ga je dolgo idealizirala. Pravi pa, da z njim ni imela pravega odnosa, saj ga ni 

mogla razviti; nista ţivela skupaj in nista hodila skupaj na počitnice. Meni, da oče ni ţelel še 

enega otroka (nje) in ni ţelel imeti zveze z njeno mamo. Zanj je bilo to le prehodno obdobje 

med dvema zakonoma. Mamo opiše kot zelo potrpeţljivo in pravi, da je dobro vodila in 
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ohranjala odnos med njimi. Kljub odnosu med mamo in očetom med njimi nikoli ni bilo 

sovraštva in so vedno lahko šli skupaj na kosilo.  

 

Otroštvo opisuje kot zelo lepo. Zelo rada je hodila v vrtec in rada je bila pri očetovih starših 

(pri babici in dediju). Veliko se je igrala skupaj z otroki z ulice, predvsem se spominja igre na 

prostem. Od igrač je imela najraje lego kocke, imela je tudi nekaj barbik in plišastih 

medvedkov. Spominja se, da so bili takrat vsi otroci enaki in da med njimi ni bilo čutiti 

socialnih razlik. V šoli se ni počutila tako sprejeto, otroke opiše kot nevoščljive in da imela je 

ves čas občutek, da ne sodi v druţbo sovrstnikov. Ţe v osnovni šoli je bila zelo uspešna in je 

ţe takrat čutila nevoščljivost sošolcev zaradi njenih uspehov. V srednji šoli pa se je zopet 

dobro vključila in z mnogimi še danes ohranja stike. Opisuje jih kot najboljše ljudi, kot 

»odpuljene«, nore, zelo razgledane in odprte. Po gimnaziji je študirala medicino. Študente 

opisuje kot ljudi, ki jim manjka širine in zdravnike opiše kot »čudno srenjo«. Med študijem je 

imela prijatelje, a z njimi ni ohranila stika. V času študija se je zelo povezala z očetom, ki je 

tudi zdravnik. Meni, da je bil oče zelo ponosen, ko se je tudi ona odločila za isti poklic. V 

času študija je veliko časa preţivela z njim v njegovi sobi v bolnici. Po smrti njegove ţene jo 

je oče pogosteje klical in si je vzel več časa za obiske. Danes je oče upokojen in pravi, da je 

postal oče šele na stara leta. Meni, da se je zavedel, da nima nikogar drugega in se je zato z 

njo tesneje povezal, kar ji ustreza. Po končani fakulteti je specializacijo delala v Novem 

mestu, kar ji je zelo odgovarjalo, saj se je tako hitro osamosvojila in se odselila od doma. 

Kasneje je dobila delo na urgentnem bloku v Kliničnem centru. Delo opisuje kot zelo 

naporno, saj morajo delati vse dni v letu in 24 ur dnevno. Ocenjuje, da je ţenskam v 

zdravniškem poklicu veliko teţje in da so moški ţe na fakulteti favorizirani. Pravi, da je v 

zdravniškem poklicu veliko hierarhije in diskriminacije. Ţenske so vedno sprejete kot 

medicinske sestre, moški pa kot zdravniki oziroma doktorji. S tem se je soočila tako, da je 

bila vedno boljša od moških kolegov, a pravi, da kljub temu, da je dosegala boljše rezultate, je 

bila enako cenjena kot moški. Zelo jo je zbodlo, ko so jo pred zaposlitvijo spraševali, kako bo 

v svoje delo vključila druţino in to da tega vprašanja niso postavljali moškim kolegom. Klub 

temu pa zelo rada opravlja svoj poklic in bi ga teţko pustila med porodniškim dopustom. 

Meni, da je otrok pri delu ne bi oviral, a bi jo določen čas zadrţeval. Čeprav je veliko kolegic, 

ki imajo po več otrok in hitro nadoknadijo zamujen čas. Ocenjuje, da imamo v Sloveniji 

dobre razmere za ustvarjanje druţine zaradi dolgega porodniškega dopusta, finančne in 

socialne mreţe. Pravi, da je bila sprva v sluţbi deleţna diskriminacije, ker nima otrok in je 
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morala večkrat delati med prazniki in sprejemati nočna deţurstva, a se je temu kmalu uprla in 

sedaj dela enako kot ostali. 

 

Ţivi s partnerjem, s katerim sta bila sošolca v srednji šoli. V zvezi sta dobro leto. Partner o 

otrocih razmišlja podobno kot ona. Skupaj uţivata v druţbi prijateljev in rada potujeta. Pravi, 

da so otroci zelo naporni in da zanje potrebuješ ogromno časa. Pravi, da z otroki nima veliko 

izkušenj in da še nikoli ni pazila otrok. Ima nekaj prijateljev, ki imajo otroke, a se vedno 

dobijo brez otrok. Če bi kdo potreboval varstvo za otroka, bi to sprejela, a pravi, da bi se 

morala za skrb dlje časa pripravljati. Pravi, da njena odločitev niti ni odločitev, ampak bolj 

pomanjkanje ţelje po otrocih. Rada dela veliko različnih stvari in si ne predstavlja, da bi 

morala ta čas ţrtvovati za skrb in vzgojo otroka. Meni, da ni materinski tip človeka, kot je bila 

njena mama. To je podedovala po očetu, a za razliko od njega ona raje rekla otroku ne, kot da 

bi imela otroka in zanj ne bi skrbela. Pravi, da je lahko njena odločitev oziroma pomanjkanje 

ţelje tudi posledica njenega otroštva, saj sta z mamo sami dobro shajali, a mama v ţivljenju ni 

počela ničesar drugega, kot da je skrbela zanjo, za dom in za sluţbo. Mama nikoli ni hodila 

ven in se je za druţino ţrtvovala. V svojo odločitev je prepričana in če bi zanosila, bi naredila 

splav. 

 

Danes ima s staršema zelo dobre odnose in z očetom celo tesnejše stike kot z mamo. Mamo 

ocenjuje kot zelo zaščitniško, kar jo tudi močno utesnjuje. Z mamo se slišita vsak dan in vsaj 

enkrat tedensko mora priti k njej na obisk. Mama ji večkrat skuha kosilo in ji ga prinese v 

sluţbo. Pravi, da je šla v Novo mesto delat tudi zato, da se je rešila maminega represivnega 

nadzora in da mama šele zdaj počasi popušča svoj nadzor. Z očetom se srečuje dvakrat 

mesečno, ko on pride v Ljubljano ali ga obišče ona. Tako oče kot mama jo pri njeni odločitvi, 

da ne bo imela otrok, podpirata, saj oba menita, da bi teţko usklajevala čas s tako zaposlitvijo 

in druţino.  

 

Zelo veliko ji pomenijo stiki s prijatelji in redna druţenja. Rada hodi z njimi na zabave, 

koncerte in večerje. Ocenjuje, da ima krog desetih do dvajsetih prijateljev, s katerimi se redno 

dobiva. Zelo rada se še vedno druţi s prijatelji iz srednje šole. Večina prijateljev nima otrok in 

veliko jih razmišlja podobno kot ona. Tisti, ki imajo otroke, se manjkrat dobivajo in teţje 

ohranjajo stike. Prijateljem je povedala, da si otrok ne ţeli in vsi so sprejeli njeno mnenje 

oziroma odločitev. Veliko časa posveča tudi športu. Rada teče, hodi v fitnes, smuča, plava in 

hodi v hribe.  Ocenjuje, da športu posveča pribliţno uro na dan in temu bi se zelo teţko 
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odrekla. Zelo rada obiskuje tudi masaţe in kozmetičarko. Rada se lepo obleče in uredi. 

Gospodinjska dela sprejema kot nujno zlo. Meni, da je človek kaosa, a da se v svojem kaosu 

znajde. Teţko ji je ţrtvovati čas za pospravljanje, ko bi šla namesto tega lahko ven ali pa bi 

brala. Čeprav doma pogosto nima urejenih stvari, ne mara, da je umazano. Pri pospravljanju 

sodeluje tudi partner, ki dela od doma in si zato laţje razporedi čas za dela v stanovanju. 

Občasno pa najameta tudi čistilko. 

 

Intervjuvanka G ni verna, a praznuje verske praznike. Pravi, da ni bila versko vzgojena. Vera 

je ne moti, pravi pa, da jo motijo verske institucije, ki vsiljujejo svoja prepričanja. Ne 

verjame, da bo doţivela visoko starost, predvsem zaradi stresnega dela in neurejenih urnikov. 

Upa pa, da jo bo doţivela s knjigo v roki, na verandi hiše, v toplih krajih ob morju. Ne 

verjame, da ji bo kdaj ţal, da nima otrok, saj ţivi tako, da ne obţaluje stvari, ki jih je naredila.  

 

Subjektivno doţivljanje: z intervjuvanko G sva se dobili v manjši kavarni blizu njenega doma. 

Za intervju sva se zelo dolgo dogovarjali, saj sva se teţko časovno uskladili zaradi njenega 

urnika dela, potovanj in drugih aktivnosti, kar mi je dalo občutek, da je intervjuvanka G zelo 

zaposlena in da se ukvarja z veliko stvarmi. Ob srečanju sva se usedli v kadilski del kavarne, 

naročila pa je veliko pivo. Moj prvi vtis je bil zelo sproščen, veliko se je smejala in zelo 

lahkotno odgovarjala na vprašanja. Ţe pred intervjujem sva se pogovarjali o njenem delu in 

delu zdravnikov. Tudi med intervjujem je večkrat govorila in se navezovala na svoj poklic, 

zaradi česar sem sklepala, da ji njeno delo veliko pomeni in ji vzame veliko časa. Zelo 

sproščeno je povedala tudi svoje nestrinjanje s spolnimi razlikami in neenakostjo, ki jo 

doţivlja v svojem poklicu. O partnerju in predhodnih partnerstvih ni veliko govorila, kar mi je 

dalo občutek, da je zelo samostojna in svojega ţivljenja ne gradi okoli partnerja ali katerekoli 

druge osebe. Intervjuvanko G sem doţivela kot ţensko, ki ţivi zelo polno ţivljenje in se 

takemu načinu ţivljenja noče odreči. Otroke vidi kot obveznost, za katero je potrebno 

ţrtvovati predvsem veliko časa in spremeniti svoje navade ter jih prilagoditi njihovim, česar 

pa ona ni pripravljena storiti.  

 

Potek intervjuja: z intervjuvanko G sva se za intervju dogovarjali nekaj mesecev. Ko nama je 

to uspelo, mi je dan pred intervjujem javila, da je imela prometno nesrečo in sva intervju 

zopet prestavili. Dogovarjali sva se preko elektronske pošte in ko se nama je uspelo uskladiti, 

sva se dobili v kavarni blizu njenega doma. Ţelela se je dobiti nekje, kjer bo lahko kadila in tu 
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so imeli kadilnico. Takoj ko je vstopila, me je sproščeno pozdravila. Kako bo potekal intervju, 

sem ji povedala ţe preko elektronskih sporočil, pred intervjujem pa sem vse še enkrat 

ponovila. Z vsem se je strinjala in po začetnem pogovoru o bolj splošnih stvareh sva začeli s 

snemanjem. Intervju je trajal uro in 10 minut. Med intervjujem je bila zgovorna, odprta in je 

sproščeno govorila o vseh temah. Po intervjuju se je hitro odpravila domov, saj so jo čakale 

obveznosti. Intervju sem prepisala in ji ga poslala v avtorizacijo. Nanj ni imela pripomb. 
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11.3. ZBIRANJE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Osnovni raziskovalni pripomoček je bil delno strukturiran odprt intervju. Vsebina intervjujev 

je bila podobna za vse intervjuvanke, saj so bila vprašanja z naslednjih področij: osebni opis, 

značilnosti, druţabno ţivljenje, odziv okolice, prednosti in pomanjkljivosti starševstva. Po 

posameznih področjih me je zanimalo, kako so ţenske brez otrok dejavne na posameznih 

področjih, kako zaznavajo in sprejemajo odzive okolice, kako se spoprijemajo z morebitnimi 

ovirami, kako sebe doţivljajo na različnih področjih ter kako jih doţivljajo drugi. Med 

intervjuji sem sogovornicam čim bolj prepustila besedo, da so me vodile do zanje pomembnih 

tematik, v mislih pa sem imela grob okvir oz. vodila, ki so me zanimala kot raziskovalko. 

 

Intervjuje sem opravila v času med septembrom 2013 in januarjem 2014. Z vsako 

intervjuvanko sem se posebej dogovorila za prostor in čas intervjuja in se pri tem prilagajala 

njihovim ţeljam.  

 

 Intervjuji so potekali individualno. Pred intervjujem sem vsaki intervjuvanki razloţila 

tematiko intervjuja in njegov namen. Vse so bile seznanjene, da bom intervju snemala ter da 

bom vsak intervju tudi transkriptivno zapisala ter jim zapise poslala v pregled. Nobena od 

intervjuvank zapisov ni korigirala in z zapisom so se vse strinjale. Ob tem sem vsem 

intervjuvankam zagotovila anonimnost. Transkribirani zapiski so tvorili izhodišče za 

nadaljnjo analizo. Pri transkripciji sem se drţala načela, da sem čim manj opuščala in 

spreminjala. V skladu s pravopisom sem pravilno zapisala besede in ločila, ohranila pa sem 

narečne ali slengovske izraze.  
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11.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Kvalitativno sem analizirala sedem navedenih intervjujev. Kodiranje je bil osnovni postopek 

obdelave podatkov. Vsak intervju sem večkrat prebrala, da sem izluščila osnovno misel in 

nato izbrala zame pomembne podatke in jih podčrtala. V prvem koraku sem izbrala enote 

kodiranja, ki jih tvorijo zaključene misli. V naslednjem koraku sem iz gradiva prepoznala 

določene celote, ki so se nanašale na določen pojav ali lastnost ter jih poimenovala s pojmi. 

Pojmi so osnovna enota analiziranja. Mesec (1997, str. 76) navaja, da je analiza gradiva 

postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki 

jih nato med seboj poveţemo in oblikujemo teoretične modele in pojasnitve. Na naslednji 

stopnji obdelave sem vključila definiranje pojmov oziroma kategorij, s čimer sem obrnila 

postopek prejšnje faze. Na ta način sem sestavila besednjak pojmov nastajajoče teorije 

(Mesec, 1997). To sem storila tako, da sem mehanično zbrala vse enote besedila, ki sem jim 

pripisala isti pojem. V prilogo 1 sem uvrstila eno kategorijo (Odnos do otrok) ter vse pojme 

za vseh sedem intervjuvank. Na enak način so bili obdelani vsi intervjuji. Vsi intervjuji se 

nahajajo v arhivu avtorice.  

 

V prvem koraku sem izbrala enote kodiranja, ki jih tvorijo zaključene misli. V naslednjem 

koraku sem iz gradiva prepoznala določene celote, ki so se nanašale na določen pojav ali 

lastnost ter jih poimenovala s pojmi. Pojmi so osnovna enota analiziranja. Mesec (1997, str. 

76) navaja, da je analiza gradiva postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem 

enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj poveţemo in oblikujemo teoretične 

modele in pojasnitve. Na naslednji stopnji obdelave sem vključila definiranje pojmov oziroma 

kategorij, s čimer sem obrnila postopek prejšnje faze. Na ta način sem sestavila besednjak 

pojmov nastajajoče teorije (Mesec, 1997). To sem storila tako, da sem mehanično zbrala vse 

enote besedila, ki sem jim pripisala isti pojem. V prilogo 1 sem uvrstila eno kategorijo (Odnos 

do otrok) ter vse pojme za vseh sedem intervjuvank. V tabeli 2 je prikazan postopek kodiranja 

intervjuja z osebo E. 
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Tabela 2: Primer kodiranja 

 

INTERVJU POJMI 1. REDA POJMI 2. REDA KATEGORIJE 

Ali imajo vaši prijatelji 

otroke? 

Ja, ja. Veliko parov ima 

otroke.  

Se o otrocih s prijatelji 

tudi pogovarjate? 

Ja, seveda. To so …  Saj 

veste, kakšni so starši in ne 

morejo nehati o tem 

govoriti. 

Pa vas to kdaj 

obremenjuje? 

Ne, nikoli. Jaz sem 

pomirjena s to odločitvijo 

glede otrok. Zelo sem 

pomirjena. Tako se mi zdi, 

da je zavestno neka prava 

odločitev, ki sem jo sprejela. 

Pa to prijateljem tudi 

poveste? 

Prijatelji vsi vedo. Vsi to 

vejo. 

Pa so vas o tem kdaj 

spraševali? 

Ne, ne vem, ali je to kaka 

zadrega ali kaj. Ampak jaz 

sem se o tem čisto 

pripravljena pogovarjati. 

Ampak ljudje mislijo, da so 

kake zadrege v tem.  Ampak 

kadar se, sem zelo odprta. 

Saj pravim, da jaz v svojem 

socialnem okolju nikoli 

 

 

Veliko prijateljev ima 

otroke 

 

S prijatelji se pogosto 

pogovarjajo o otrocih 

 

Starši veliko govorijo o 

svojih otrocih 

 

 

Pogovori o otrocih je nikoli 

ne obremenjujejo 

S svojo odločitvijo je zelo 

pomirjena 

Odločitev, da ne bo imela 

otrok, je zavestna 

Prava odločitev 

 

Vsi prijatelji vedo za njeno 

odločitev 

 

 

O odločitvi se je 

pripravljena pogovarjati 

 

 

Ljudje mislijo, da ima 

zadrego 

Odprto se pogovarja o 

odločitvi 

 

 

 

Imajo otroke 

 

 

Pogovori o otrocih 

 

 

Starši govorijo o 

otrocih 

 

 

Pogovori je ne 

obremenjujejo 

Pomirjena z 

odločitvijo 

Zavestna odločitev 

 

Prava odločitev 

 

Vedo za odločitev 

 

 

 

Pogovor o odločitvi 

 

 

 

Ni zadrege 

 

Odprt pogovor  

 

 

 

 

Prijatelji 

 

 

Prijatelji 

 

 

Prijatelji 

 

 

 

Odnos do otrok 

 

Odločitev 

 

Odločitev 

 

Odločitev 

 

Prijatelji 

 

 

 

Odločitev 

 

 

 

Odločitev 

 

Odločitev 
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okoli tega nisem imela 

absolutno nobenih teţav. 

Absolutno ne.  Mogoče je 

bila kdaj, ampak se je ne 

spomnim, ker sem ţe toliko 

stara, da smo kdaj o tem kaj 

razpravljali, čisto moţno ne. 

Ampak nikoli tako, da bi jaz 

čutila, nikoli nisem čutila, 

da me kdo zaradi tega 

obsoja ali pa da je to neko 

pomembno izhodišče, ki 

nekomu ne da miru in bi 

hotel o tem govoriti in tako. 

Iz socialnega okolja nikoli 

ni imela nobenih teţav 

 

 

 

 

 

Nikoli ni čutila, da jo kdo 

zaradi odločitve obsoja 

 

Iz okolja ni teţav 

 

 

 

 

 

 

 

Nihče je ni obsojal 

 

Druţba 

 

 

 

 

 

 

 

Druţba 

 

 

 

 

Dobljene kategorije vseh intervjujev sem razdelila na pet različnih vsebinskih področij: osebni 

opis, značilnosti, druţabno ţivljenje, odziv okolice ter prednosti in pomanjkljivosti. Tabela 2 

v nadaljevanju prikazuje pregled vsebinskih področij glede na kategorije. 

 

Tabela 3: Pregled vsebinskih področij 

VSEBINSKO PODROČJE KATEGORIJE 

Osebni opis - Druţina 

- Otroštvo 

- Odnos do otrok 

- Odločitev 

- O sebi 

- Starost 

Značilnosti - Zaposlitev 

- Prosti čas 

- Domača ţival 

- Vera 

Druţabno ţivljenje - Partner 

- Prijatelji 

- Zaposlitev - sodelavci 
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Odziv okolice 

 

- Druţina - odločitev 

- Prijatelji - odločitev 

- Zaposlitev (sodelavci) - odločitev 

- Druţba 

Prednosti in pomanjkljivosti starševstva - Prednosti starševstva 

- Pomanjkljivosti starševstva 

 

Za vsa vsebinska področja sem primerjala dobljene kategorije znotraj vsakega raziskovalnega 

primera, nato pa primerjala tudi dobljene razlike med posameznimi primeri. Rezultati 

primerjav so prikazani v poglavju Ugotovitve in razprava. Rezultale, ki sem jih dobila z 

intervjuji, sem primerjala z rezultati ostalih avtorjev, ki so raziskovali to področje. V 

zaključku pa sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

 

12.  UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 

 

V postopku obdelave podatkov je bilo ugotovljenih veliko število kategorij, ki sem jih 

zdruţila v pet vsebinskih področij: osebni opis, značilnosti, druţabno ţivljenje, odziv okolice 

ter prednosti in pomanjkljivosti starševstva. V nadaljevanju predstavljam rezultate, 

pridobljene glede na ta vsebinska področja (glej Tabelo 3). V vsako vsebinsko področje sem 

uvrstila več kategorij. Te pa sem zaradi laţjega pregleda razdelila na več tem. Primer tabele 

ene kategorije (Odnos do otrok) je v prilogi naloge. V nadaljevanju bom natančneje 

predstavila vseh pet vsebinskih področij. 

 

 

OSEBNI OPIS 

  

V vsebinsko področje Osebni opis sem uvrstila kategorije: druţina, otroštvo, o sebi, odločitev, 

odnos do otrok in starost. Kategorijo druţina sem razdelila na štiri teme, to so druţinski člani, 

mama, oče in sorojenci. Kategorija druţina se je v vseh intervjujih veliko pojavljala. Tudi pri 

samih intervjujih sem temi druţine dajala velik poudarek.  
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Druţina 

 

Pri temi druţinskih članov je opazno, da intervjuvanke prihajajo iz zelo različnih druţin. Tri 

intervjuvanke (interjuvanke A, B in F) so odraščale v druţini s tremi otroki. Dve imata po dve 

sestri in obe sta srednji hčeri, ena pa ima sestro in brata in je najstarejša med sorojenci. Dve 

intervjuvanki (C in E) sta odraščali v druţini z dvema otrokoma in obe imata sestri,  

intervjuvanka D ima enega polbrata po mamini strani, s katerim sta skupaj odraščala in ga je 

njen oče tudi posvojil. Intervjuvanka F pa je odraščala kot edinka. V raziskavah (Park, 2002; 

Defago, 2005, po Velišček, 2014) sem zasledila, da naj bi večina ţensk, ki si ne ţelijo otrok, 

odraščala kot edinke, kar se v moji raziskavi ne potrdi. Prav tako se to ne potrdi v raziskavi 

Velišček (2014). 

 

Vse intervjuvanke, razen dveh (intervjuvank E in G), so odraščale z mamo in očetom. 

Intervjuvanka A je med intervjujem povedala, da imata starša zelo ljubeč odnos, se veliko 

poljubljata in si namenjata veliko pozornosti: »Vedno sta  leţala objeta in gledala televizijo. 

Ali pa ful dostikrat vem, da ko sem prišla dol, sta leţala objeta, pa sta se poljubljala in bila 

vsa razneţena«. Odnos med staršema ji je všeč in v intervjuju omeni, da se ji danes to zdi 

nenavadno, saj se večina staršev njenih prijateljev prepira ali so ločeni. Skrb za hčere je 

prevzela  mama, oče pri vzgoji ni bil aktiven. Intervjuvanka B je odraščala z obema staršema, 

a sta se kasneje ločila. Mamo ocenjuje kot nezrelo in nesamozavestno, očeta pa kot slabega 

partnerja (a dobrega očeta). Danes razume, zakaj je imela mama ljubimca in zakaj je njun 

zakon propadel. Mamo vidi kot ţensko, ki se je prekmalu poročila in zanosila, zaradi česar se 

je morala odreči svojemu ţivljenju in svoji sreči. Intervjuvanka C ocenjuje svojo druţino kot 

povprečno in o odnosih med staršema ni veliko povedala, saj so se ji zdeli druţinski odnosi 

običajni. Intervjuvanka D omenja zakonsko zvezo svojih staršev kot zvezo zaradi finančne 

varnosti in saj je z zakonom oče eksistencialno rešil mamo. Odnosi med staršema so hladni, 

oba sta imela v zakonu izvenzakonske partnerje, a sta se kljub temu odločila za ponovno 

poroko oziroma obnovitev poročnih zaobljub. Intervjuvanka E je sprva ţivela z obema 

staršema in to obdobje opisuje kot zelo ljubeče. Kasneje sta se starša ločila, kar jo je zelo 

prizadelo in zamajalo njeno vero v ljubezen očeta do njene druţine. Odnosi z mamo in 

sestrama pa so se zaradi ločitve še bolj utrdili. Intervjuvanka F tudi ni veliko povedala o 

odnosih med staršema, med intervjujem je poudarjala predvsem vpliv izmenskega dela in 

slabega finančnega stanja druţine. Veliko omenja sestri in odnose med njimi, zaradi česar 

ocenjujem, da so bile sestre veliko skupaj in so se med seboj zelo navezale, starši pa so bolj 
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skrbeli za preţivetje. Intervjuvanka G je odraščala z redkimi stiki z očetom. Mama in oče 

nikoli nista bila poročena in med njima ni bilo nikoli ljubečih odnosov. Oče jo je občasno 

obiskoval in teh obiskov se je vedno zelo veselila. Mama je zanjo skrbela in se zaradi nje 

odrekala ostalim dejavnostim. V intervjuju je večkrat poudarila, da se je mama morala zaradi 

materinstva odpovedovati svojemu ţivljenju.  

 

Ob tem lahko povzamem, da se je v sedmih intervjujih trikrat pojavila teza, da so 

intervjuvanke med odraščanjem opazovale mame, ki so se morale zaradi materinstva 

odpovedovedovati svoji sreči in hobijem, da so zadostile potrebam otrok (A, B in G). Nobena 

intervjuvanka ni izrazila, da bi jim mame kdaj to očitale, ali da bi mame kdaj to povedale, a so 

same začutile ta odnos. Vse tri intervjuvanke ta odnos in mamino ţrtvovanje danes zelo 

cenijo, a se bojijo, da bi se morale tudi same zaradi materinstva odpovedovati stvarem, ki jih 

imajo rade. Dojemanje materinstva kot zelo naporno, časovno dolgotrajno in polno odrekanja 

lahko zasledimo pri vseh intervjujih. To se ujema z ugotovitvami številnih raziskav, ki jih 

omenjajo Cable in Sadie (2005), Hakim (2003), Kenkel (1985 po Marjanovič Umek, 2004) ter 

Ule in Kuhar (2003). Nekatere intervjuvanke v moji raziskavi so prenesle vzorec materinstva 

kot zelo naporno za ţensko, ki se mora odpovedovati svojemu poklicnemu (intervju G, F), 

prostočasnemu (intervju A, E), čustvenemu (intervju A, B)  in duhovnemu razvoju (intervju  

D). Intervjuvanka C je izpostavila, da se spominja mame, ki je vedno hitela v sluţbo in pred 

tem še poskrbela in kuhala za hčerki. A materinstva, ki ga je opazovala pri starejši sestri, ni 

zaznavala kot naporno, bolj kot spontano in izpostavi, da se sestra ni ničemur odpovedovala 

zaradi svojih otrok. Do podobne ugotovitve je prišla tudi Kačičnik (2006b), ki je zapisala, da 

je bilo iz nekaterih intervjujev mogoče izluščiti, da so imele pri vzgoji intervjuvank matere 

večjo vlogo in da je pri vzgoji najpogosteje obveljala mamina beseda. Oče je nastopal kot bolj 

umirjen, tih, nepredvidljiv in racionalen član druţine (Kačičnik, 2006b). 

 

Zanimivo je tudi, da se pri dveh intervjujih (A in F) pojavi, da sta med tremi sestrami dve brez 

otrok. Toda le pri A je to tudi odločitev njene sestre. Pri intervjuju F je to bolj posledica 

ţivljenjskih okoliščin, saj nima rednega partnerja in zaposlitve.  

 

Vse intervjuvanke ocenjujejo odnose s svojo mamo kot dobre in ljubeče. Vse intervjuvanke, 

razen B in C, so bile med odraščanjem bolj navezane na mamo kot na očeta. Intervjuvanka B 

ni izrazila, da bi bila močneje navezana na katerega od staršev in se še danes zelo dobro 

razume z obema. Intervjuvanka C pa je omenila, da je bila bolj »atijeva punčka«. Ostale 
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intervjuvanke so izrazile večjo povezanost z mamo, predvsem intervjuvanke A, D, E in G. To 

lahko poveţemo tudi z vplivom prejšnje ugotovitve, da je materinstvo naporno in polno 

odrekanja. Zaradi močne navezanosti na mamo lahko ta ugotovitev okrepi vpliv doţivljanja 

materinstva in pojasni, zakaj se niso odločile za materinstvo. 

 

Pri odnosu z očetom lahko poveţemo dejstvo, da je pet (A, D, E, F in G) od sedmih 

intervjuvank izpostavilo, da je bil oče v času odraščanja odsoten in distanciran (v čustvenem 

smislu, le pri intervjujema D in G pa tudi fizično). Predvsem intervjujuvanki A in D sta to 

direktno povedali »saj ni imel vpliva na nobeno od nas treh« (intervju A) in »oče je pa bolj 

distanciran celo ţivljenje. Ni kazal kakšnih znakov, da bi sploh hotel sodelovati v druţinskem 

ţivljenju. Zelo veliko je bil odsoten, po sluţbah.« (intervju D). Pri intervjuju E ocenjujem, da 

sta bila tako mama kot oče zaradi narave izmenskega in teţaškega dela v tovarni večkrat 

odsotna in zato so se sestre med seboj bolj povezale. Intervjuvanki E in G pa sta odraščali v 

ločeni druţini, ker sta očeta zaradi nove druţine zapostavljala prvo druţino: »Potem je v to 

vlagal in je pozabil, da je imel ţe neko druţino« (intervju E). 

 

Vse intervjuvanke, razen intervjuvanke G, imajo tudi sorojence, s katerimi so skupaj 

odraščale. Vse, razen intervjuvank A in D, označujejo njihove odnose kot zelo dobre. 

Intervjuvanka A ima s starejšo sestro zelo redke stike oziroma se srečujejo, kadar istočasno 

obiščeta starše. Številčnejših stikov in boljših odnosov s starejšo sestro si ne ţeli, saj sta si 

zelo različni. Prav tako ima starejša sestra tudi hčer, intervjuvanka A pa ni rada v stiku z 

otroki. Ima tudi mlajšo sestro, s katero sta v dobrih odnosih in se pogosto slišita, obiskujeta 

ter se druţita ob različnih aktivnostih. Tako kot ona si tudi mlajša sestra ne ţeli otrok in je 

istospolno usmerjena.  

 

Intervjuvanka D ima polbrata, ki ga je oče ţe ob rojstvu posvojil in sta skupaj odraščala, a z 

njim nima stikov, razen ob redkih srečanjih, in pravi, da si jih niti ne ţeli, saj sta si preveč 

različna. Meni, da si brat ţeli več stikov z njo, a ona za to ne vidi razloga. Brat ima dva 

otroka, s katerima ona prihaja v stik ob obiskih svoje mame in se z njima rada druţi. Občasno 

jih je tudi pazila, a le kot pomoč svoji mami. 

 

Intervjuvanke B, C in F ocenjujejo odnose s sorojenci kot dobre. Ker ne ţivijo v istem kraju, 

se obiskujejo le občasno, večkrat pa se slišijo po telefonu. Vse opisujejo dobre in tesne 

odnose med njimi predvsem v otroštvu. Starejše sestre so navadno skrbele za mlajše in so se 
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tako še tesneje povezale. Intervjuvanka E ocenjuje odnose s sestro kot tesne s pogostimi stiki, 

v zadnjih mesecih še pogosteje zaradi maminega teţkega zdravstvenega stanja. Tesne odnose 

omenja tudi v mladosti: »Ja no, mislim potem (po ločitvi staršev) smo se me tri zelo povezale. 

Mama, sestra in jaz smo bile zelo povezane. Delile smo isto usodo.«  

 

Kot sem zapisala ţe pri druţinskih članih, so dosedanje raziskave nakazovale, da so ţenske, ki 

se zavestno ne odločijo za otroke, večinoma edini otrok v druţini. V moji raziskavi se je 

pokazalo obratno. Nobena od intervjuvank ne omenja, da bi med odraščanjem ali kasneje 

doţivela travmatične izkušnje, povezane s sorojenci ali da bi bila zaradi njih v stresu. Nobena 

ne navaja slabih odnosov, le dve navajata pomanjkanje odnosov, a jih ne pogrešata, saj so se 

za tak odnos odločile same. Ocenjujem, da zaradi različnosti odnosov s sorojenci med 

intervjuvankami in ker niso omenjale nobenih pomembnih izkušenj v zvezi z njimi, odnos s 

sorojenci ni vplival na njihovo odločitev, da otrok ne bodo imele. 

 

 

Otroštvo 

 

Tri intervjuvanke (B, C in F) so odraščale v vaškem okolju, medtem ko so ostale štiri 

odraščale v mestnem okolju. V raziskavah Park (2002) je zapisano, da je večina ţensk, ki si 

ne ţelijo otrok, odraščala v urbanem okolju, medtem ko je bila večina intervjuvank v 

raziskavi Velišček (2014) s podeţeljskega okolja. Vse intervjuvanke razen F se otroštva 

spominjajo kot zelo srečno obdobje. Opisovale so ga z besedami brezskrbno, luštno, čudovito, 

mirno, srečno, svobodno in polno igre. Dve intervjuvanki C in F sta izrazili, da sta imeli 

povprečno otroštvo. Nobena intervjuvanka ne omenja nikakršnega nasilja med starši ali nad 

otroki. Nobena ne omenja nikakršnih večjih pretresov v času otroštva, razen intervjuvanka E, 

ki razvezo staršev omenja kot travmo. Intervjuvanka D je med intervjujem nekajkrat omenila 

teţave z nihanjem teţe v odraščanju, kar povezuje s čustvenimi nihanji. »Tako da edino, kar 

je, debelost, kar bi izpostavila, da mi je zagrenila, tako da mi je oblikovala mal otroštvo, da 

sem se zapirala vase … Jaz tudi iz moje prakse vem, da se človek začne rediti kot obramba, v 

bistvu debelost mi prinese zaščito,« a ne ve, kaj je povzročilo ta čustvena nihanja. Vse 

intervjuvanke so otroštvo povezovale z veliko igre, predvsem na prostem. Igra z igračami je 

bila redkejša, še posebej je to izrazito pri intervjuvanki F, ki omenja, da zaradi finančne stiske 

doma niso imeli veliko igrač, oziroma so jih občasno dobile od premoţnejših sorodnikov, a ji 

to ni povzročalo skrbi ali občutka manjvrednosti, saj so v okolju, v katerem je ţivela, vse 
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druţine doţivljale podobno stisko. Igro s punčkami omenjata intervjuvanki D in G. 

Intervjuvanka D omenja punčke in hišico za punčke s pohištvom, ki ji jo je naredil njen oče 

mizar. Intervjuvanka G pa omenja barbike. Tudi intervjuvanka C omenja punčko, ki ji je dala 

moško ime »Slavko«. »Je pa res, da sem imela eno tako veliko kakor punčko, ampak sem ji 

jaz dala ime Slavko (smeh). V bistvu sem imela punčko Slavko, ampak je nisem tretirala kot 

tako lepo punčkico … v roza, v kiklicak, kot barbiko. Pa da bi jo bilo treba previjat in 

preoblačit in vozit v vozičku.« Ostale intervjuvanke omenjajo predvsem igro z lego kockami, 

intervjuvanki E in G pa sta tudi zelo veliko in radi brali. Vse intervjuvanke so omenjale veliko 

skupinskih iger na prostem: »in skoz so bile neke skupinske igre, se spomnim ravbarjev in 

ţandarjev in smo se igrali po celem Celju, tako da je ena igra trajala ure in tako naprej« 

(intervju E). Intervjuvanke C, D in E so omenile tudi veselje ob preţivljanju počitnic s starši, 

ki so jih preţivljali na številnih potovanjih. 

 

 

Odnos do otrok 

 

V grobem bi lahko razdelila vseh sedem intervjuvank v dve skupini. V prvo skupino spadajo 

tiste, ki otrok ne marajo, niso rade v njihovi druţbi in jih nikoli ali zelo nerade pazijo. V to 

skupino bi uvrstila tri intervjuvanke (A, D in G). Intervjuvanka A zase pravi, da za otroke 

nima občutka, dojenčkov ne zna drţati in jih tudi ne ţeli imeti v naročju. Z otroki se nerada 

igra, a je občasno v to prisiljena, saj ima mlajšo nečakinjo. Z otroki je bila celo ţivljenje 

veliko v stiku in pravi, da se je nanje navadila, a se v njihovi druţbi ne počuti prijetno. Otroke 

opisuje kot naporne in zahtevne. Intervjuvanka D opisuje otroke kot zakomplicirane in 

upirajoče. Tudi ona pravi, da otrok ne mara drţati in da ji ni prijetno, kadar ji otroka »tlačijo« 

v roke. »Vedno so mi tlačili dojenčke v roke, pa si mislim, pa kaj vam je ljudje boţji, kakšne 

dojenčke v roke tlačit, lepo vas prosim, sej to ni, ne vem, štruca kruha ali plišasta igrača, ne 

tlačite jih drugim v naročje, če jim ne paše, ane.«. V nadaljevanju tudi pove »Pol ti deluješ 

malo kakor čuden. Pa pravim, ne, jaz spoštujem otroka in njegove meje. Tudi energijsko mu 

tega ne ţelim, kaj pa vem. Sem rekla, ko bo dovolj velik, da bo sam prišel do mene, se bova 

zmenila, a veš. Ne maram.«. Iz povedanega lahko strnem tudi, da intervjuvanka D otrok ne 

mara pestovati iz spoštovanja do njih. Meni, da ji veliko ljudi očita, da otrok ne mara, a ona 

meni, da jih spoštuje in spoštuje njihove meje. V otroštvu je imela veliko stikov z otroki, v 

odraslosti pa manj. Redko je kot pomoč mami, pazila nečake. Pravi, da se otrokom ne vsiljuje 

in se jim raje umakne. Svoj odnos do otrok ocenjuje kot racionalen in ne čustven. G pa pravi, 
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da stikov z otroki nikoli ni imela in si jih ni niti ţelela. Otroci ji niso zanimivi in so 

dolgočasni. Ţe kot otrok, se spominja, ji dojenčki nikoli niso bili zanimivi in zanimanja 

ostalih deklet nikoli ni razumela. Otrok še nikoli ni čuvala in meni, da bi bilo to zanjo zelo 

naporno, čeprav bi to storila, če bi kdo od prijateljev varstvo potreboval. V to skupino bi 

lahko delno uvrstila še intervjuvanko B, ki pa ima do otrok zelo dvoličen odnos. Na splošno 

jih ocenjuje kot zelo glasne, razvajene, naporne, izčrpavajoče, manipulativne, a zelo 

dojemljive. Zase pravi, da je do otrok netolerantna. A pravi, da jo imajo otroci radi in jih 

večkrat tudi pazi. Veliko je v stiku z otroki prijateljev in z nečaki. Pri njej se mi je zdelo 

zanimivo, da je vse otroke prijateljev imenovala nečake, saj tudi prijatelje vidi kot del svoje 

druţine. To, da ji otroci prijateljev in nečaki veliko pomenijo, sem sklepala iz dejstva, da ima 

shranjeno veliko risbic otrok, ki mi jih je z veseljem pokazala. O vzgoji otrok je prebrala tudi 

veliko literature. Zase pravi, da bi imela otroke na »on-off«, saj se jih hitro naveliča.  

 

V drugo skupino bi uvrstila intervjuvanki C in E, ki pa imata otroke zelo radi. C je veliko časa 

preţivela z otroki, predvsem z nečakoma, in zase pravi, da nima nobenega odpora do otrok. 

Pravi pa, da ne mara vreščanja, dretja in prerivanja in da ima zelo nizek prag potrpeţljivosti. Z 

nečakoma je bila in je še vedno zelo rada in pravi, da je nanju tudi zelo ponosna. V mladosti 

je s sestrino druţino preţivela veliko časa: »Se mi zdi, da sem bila… ker smo ţiveli skupaj v 

hiši, sestra je s svojo druţinico ţivela v zgornjem štuku, sem bila non-stop pri njej.« Za 

intervjuvanko E bi lahko trdila, da je od vseh sedmih intervjujev najraje v stiku z otroki in 

tudi sama pravi, da ima otroke zelo rada. Veliko časa je preţivela z nečakoma in sedaj tudi z 

njunima otrokoma, a si kljub temu ţeli še več stikov. Pravi, da sta nečaka tako njena kot 

sestrina. Večkrat je pazila nečake, pri njej so tudi prespali in preţivljali počitnice. Zelo rada je 

v vlogi tete in meni, da jim kot teta lahko nudi prijetnejšo plat vzgoje, saj ji nikoli ni treba biti 

stroga z njimi (to je naloga staršev). Čeprav tudi sama priznava, da so otroci zelo naporni: »To 

tudi pri nečakih vidim in pri nečakovih otrocih, pri obeh nečakih. Fajn je, da pridejo in sem 

jih zelo vesela, ampak se potem tudi zelo spočijem, ko grejo.« Prav tako bi lahko tudi k tej 

skupini uvrstila intervjuvanko F. V intervjuju nisem zasledila nobenega odpora do otrok, a 

tudi pretirane navezanosti ne. Nečakinjo redko pazi in to se ji zdi zelo naporno. Samo enkrat 

je bila z nečakinjo sama (nečakinja je stara leto in pol) in takrat pravi, da je bilo zelo naporno, 

predvsem fizično, veliko manj psihično. Zelo rada dela z otroki, kar od nje zahteva tudi njen 

poklic. Pravi pa tudi, da si ne ţeli imeti nekoga v oskrbi 24 ur, kot to zahtevajo otroci, in da 

potrebuje svoj prostor in čas, saj se otroci ne ozirajo na potrebe ostalih: »Ne zdrţim več, jaz bi 

šla spat, ona pa ne.«  
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Tudi na spletni strani Happily childfree sem zasledila dve skupini posameznikov, ki so se 

odločili ostati brez otrok. Nekateri imajo otroke radi in so radi v njihovi druţbi, pazijo otroke 

svojih sorodnikov in prijateljev ali se celo poklicno ukvarjajo z otroki, a si svojih otrok ne 

ţelijo. Druga skupina pa otroke sprejema kot preglasne, večinoma nevzgojene in pravijo da 

niso radi v njihovi bliţini. Nekateri so do otrok tudi nastrojeni in ne razumejo staršev, kako se 

lahko odločajo za otroke. Enako je ugotovila tudi Velišček (2014). 

 

Zanimivo je, da vse intervjuvanke otroke sprejemajo kot zelo naporne in kar pet intervjuvank 

je v intervjuju to tudi dobesedno povedalo. Nekatere so dodale, da ne vedo, če bi one to 

zmogle. Vse imajo svoje navade, ki bi se jim teţko odrekle. To lahko poveţem tudi z 

literaturo, ki sem jo navedla v teoretičnem delu; več avtorjev (Cable in Sadie, 2005; Ule in 

Kuhar, 2003; Velišček, 2014) omenja svobodo kot enega najpogostejših vzrokov pri 

odločanju o ţivljenju brez otrok. Svoboda omogoča tudi izogibanje stresu, ki ga otroci 

povzročajo. Otroci zanje pomenijo ţrtvovanje svojega načina ţivljenja. Kačičnik (2006a) 

meni, da intervjuvakam »materinstvo pomeni ţrtvovanje, dolţnosti, breme in zahteve, ki jih 

niso pripravljene sprejeti. So mnenja, da izgubiš prosti čas, energijo in identiteto.« (Kačičnik, 

2006a, str. 43). 

 

Pri intervjuvanki B sem zasledila tudi strah, saj je starš zaradi močne povezave z otrokom 

zelo obremenjen, in v primeru, da otrok zboli ali celo umre, je to za starša velik stres. Prav 

tako jo skrbi, ker svoje mladosti ne vidi kot lahke in bi jo kot starša zelo skrbelo, če bi bil njen 

otrok tak, kot je bila ona: »Da ima otrok probleme, a veš, k jaz sem bila ful ekscesna v svoji 

adolescenci.«  

Odločitev 

 

Pri temi odločitev sem bila pozorna na več vidikov. Prvi vidik je čas, v katerem se je 

odločitev pojavila oziroma ali je bila to trenutna odločitev, pri kateri vztrajajo, ali je odločitev 

plod dolgotrajnih razmišljanj. Prav tako sem opazovala vzroke za odločitev, moţnost 

obţalovanja in kako intervjuvanke gledajo na materinstvo. 

 

Pri časovnem vidiku odločitve je bilo zelo zanimivo, saj so vse intervjuvanke povedale, da 

odločitev, da ne bodo imele otrok, ni bila trenutna, ampak je plod daljših razmišljanj.  

Intervjuvanka B pove, da to nikoli ni bila odločitev, ampak je drţa, ki jo spremlja ţe od 
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otroštva. Vse to pojasnjuje, da imajo takšno mnenje ţe od nekdaj in da nikoli niso imele ţelje 

po otrocih. Le intervjuvanka E pravi, da je kot otrok in v mladosti imela ţeljo po otrocih. 

Spominja se, da si je pri 19. letih ţelela imeti otroka, a brez moţa. Kasneje pa je z 

opredeljevanjem materinstva in sebe odločitev v njej rasla. Vse ostale intervjuvanke pa se ţe 

kot deklice niso zanimale za dojenčke in tudi skozi odraščanje nikoli niso začutile te ţelje. 

Intervjuvanka A pravi, da ţelje po otrocih ne razume in da ne razume pojma biološke ure, ki 

naj bi tik-takala v ţenski. O biološki uri spregovorijo tudi intervjuvanke B, E, F in G. Vse 

pravijo, da biološke ure ne čutijo oziroma da je nimajo, ali se pošalijo, da je njihova ura 

pokvarjena: »In to, biološka ura k ti tiktaka. Jaz tega ne razumem, tega ni v meni. Ne čutim 

tega. Ne predstavljam si, kaj naj bi pomenilo, da si ti ţeliš otroka. Pojma nimam.« (intervju 

A). Večina intervjuvank (C, D, E, F in G) meni, da svoje odločitve ne bodo nikoli obţalovale. 

Intervjuvanki A in B sprejemata moţnost, da bosta svojo odločitev kasneje, predvsem v 

starosti, obţalovali. Velišček (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da ţenske brez otrok svoje 

odločitve ne obţalujejo in menijo, da je nikoli ne bodo. 

 

Intervjuvanke kot vzrok za svojo odločitev navajajo predvsem pomanjkanje ţelje po otroku. 

To navaja šest intervjuvank. Nobena od intervjuvank ne najde vzroka v svojem otroštvu ali 

druţini. To je v svoji raziskavi ugotovila tudi Kačičnik (2006b) in zapiše, da: »skozi analizo 

podatkov, pridobljenih z intervjuji, ni bilo mogoče ugotoviti posebnih razlogov, zakaj so se 

odločile za ţivljenje brez otrok. Razlog take odločitve, kot kaţe, niso nikakršne travmatične, 

neprijetne odločitve iz otroštva in ţivljenja nasploh.« (Kačičnik, 2006b). Intervjuvanka A 

meni, da je k odločitvi prispevalo več emocionalnih dejavnikov, a ne zanika niti moţnosti, da 

odločitev izvira iz otroštva. Pri njej je bilo očitno, da otrok ne mara. Ţeli imeti čim manj 

obveznosti. Edina obveznost, ki je nujna, je sluţba. V prostem času bi rada delala kar si sama 

ţeli in rada bi, da bi  bila ona sama središče svojega ţivljenja. Podobno drţo ima tudi 

intervjuvanka G, ki pravi, da je otroci ne zanimajo in da komaj sebe »zrihta«. Zelo teţko bi se 

odrekla svobodi, ki ji jo omogoča ţivljenje brez otrok. Kot vzrok navaja tudi predanost 

svojemu delu in da bi bila teţko eno leto odsotna. Intervjuvanka B je med intervjujem 

omenila, da noče roditi otrok v tak svet, a kasneje prizna, da meni, da je to le izgovor. Tudi 

sama je zelo predana svojemu delu, a ga ne navaja kot vzrok. Zanimivo je, da intervjuvanka C 

ni našla nobenega vzroka za svojo odločitev, a ţelje po otrocih nikoli ni imela. Medtem ko 

intervjuvanka D vzrok vidi predvsem v odpovedovanju duhovnosti in v tem, da bi se morala 

odreči svojemu duhovnemu razvoju. Meni, da je na svetu preveč otrok: »Drugi faktor je pa 

bil, kaj bom jaz še eno dušo na ta svet privlekla, Kristus boţji, ne morem, res.«. V intervjuju 
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omeni tudi, da je najmočnejša vez, ki jo lahko človek doţivi, vez med otrokom in mamo in da 

je to zelo hud napor in stres za starše, če se otroku kaj zgodi ali če otrok zboli. Intervjuvanka 

E kot vzrok navaja teţave s pojmom materinstva, saj noče biti klasična mama, a se boji, da bi 

v primeru, če bi imela otroka, zapadla v tradicionalne vloge, kjer ţenska nosi vso odgovornost 

za otroke. Meni, da bi morale vse ţenske, preden se odločijo za otroke, dobro premisliti, saj je 

tudi to, ali imaš otroke, izbira. Intervjuvanka F kot moţni vzrok navaja strah pred revščino. 

Skozi njen opis otroštva in mladosti je opazno, da so ţiveli v pomanjkanju in da sta starša 

teţko in s teţkim delom preţivljala druţino. Tudi sama s partnerjem je preţivela obdobje 

revščine, v katerem si otroka ne bi mogla privoščiti, in strah jo je, da bi se revščina ponovila. 

Meni, da ţelja po materinstvu izvira iz strahu pred osamljenostjo: »Jaz sem se zelo dosti s tem 

ukvarjala, da je bolj posledica strahu pred osamljenostjo ... Ta strah je zame bolj egoizem in 

nič drugega. Zaradi tega sem te stvari pri sebi zelo razčistila in zato verjamem, da ljudem 

lahko postane ţal, ko začnejo izgubljati ljudi, da bodo ostali sami, da ne bo noben skrbel za 

njih.« Vzrok vidi tudi v pritiskih okolice, saj po njenem mnenju na mlajše ţenske brez otrok 

okolica pritiska, kdaj bodo imele otroke in to od njih pričakuje predvsem druţina. V manjših 

krajih pa je ta pritisk še močnejši in zato se tam manj ţensk odloča, da bodo ostale brez otrok. 

Meni, da ţelja po materinstvu ni prirojena, ampak je socialno pridobljena: »Predvsem to, da 

tiste, ki si ţelijo, res si ţelim, da bi vse tiste, ki si ţelijo, da bi jim takoj omogočila to. Se mi 

zdi, da je to taka globoka ţelja v njih. Imamo pa debate, ali je ta ţelja socializirana ali je 

prirojena. In mislim, da imamo kar skupen odgovor, da je to socializirano, da ni to kar nekaj, 

kar ti je prirojeno in da ne moremo govoriti o materinskem nagonu ali čutu ali ne vem čem. 

To jaz absolutno ne verjamem. In tudi une, ki si ţelijo, to vejo, da je to socializacija zadaj te 

ţelje in strah, da se staram.« Tudi intervjuvanka E ţeljo po otrocih povezuje s strahom 

oziroma ţeljo po biti ljubljen. Sama pravi, da je z ţeljo po otrocih kompenzirala očetovo 

ljubezen in ljubezen do partnerja: »Ampak se mi je zdelo, da si jih ţelim tudi zato, ker sem 

ţelela kompenzirati neka čustva in manko do očeta in te ljubezni in tako naprej. Neke 

probleme z moškimi. Da bi bil otrok neka kompenzacija no. Tako nekako.« 

 

Štiri intervjuvanke (A, B, E in G) med intervjujem povedo, da bi materinstvo moralo biti stvar 

izbire in da ni obvezno za vse ţenske: »Mislim, da to, da še enkrat rečem, da to, da ni nič 

takega, da bi ţenske morale biti matere in da bi bilo fajn, če bi bile ţenske tako sproščene, da 

bi imele res moţnost premisliti, kaj bodo s svojim ţivljenjem naredile. Da je naše ţivljenje 

naša last in da imamo pravico na naše ţivljenje in na naše telo vplivati, tako kot same hočemo 

in da pač moramo imeti si ga krojiti tako, kot si same ţelimo. Da ni tako, jaz ne verjamem, da 
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obstajajo neki notranji nagoni, goni, vse ţivo, ki v nekaj silijo, biti mati.« (intervju E), 

»Ampak ljudje smo pač bitja, ki se odločamo in se mi zdi, da bi to mogla biti stvar odločitve 

in ne stvar poteka ţivljenja.« (intervju A), »Pač, to je moja izbira in imam vso pravico do 

tega, da to izberem ali pa ne. Gre za izbiro, za moţnost izbire. In si jo čist zadrţujem kot mojo 

temeljno pravico.« (intervju B). Intervjuvanka E kasneje v intervjuju tudi doda, da je na ţalost 

veliko ţensk, ki ne razmisli, ali bi imele otroke, in tako otroci postanejo ţrtve nasilja svojih 

staršev: »To se pojavlja ţe celo zgodovino, da ţenske postajajo matere, ker se to od njih 

pričakuje, ker je to pač vrednotena vloga, če nisi mati, zares nisi ţenska. Tako nekako. Da to 

ţenske povezujejo med sabo. Da nimajo te svobode, vzeti v svoj lastni premislek.« V tem 

citatu je tudi čutiti pritisk okolice na ţenske, da morajo biti mame, s čimer se ona ne strinja in 

nadaljuje: »Ampak sama ne vidim v ţenskah nič takega, kar bi bilo spolno specifično v tem 

smislu, da bi ţenske zaradi tega, ker to so po svoji naravi, morale sprejemati tudi druţbene 

vloge in med temi je tudi materinstvo.« O moţnosti izbire so govorile tudi intervjuvanke v 

raziskavi Kačičnik: »Intervjujvane ţenske na nek način opozorijo na dejstvo, da imamo vedno 

moţnost izbire.« (Kačičnik, 2006b). 

 

Intervjuvanke svojo odločitev sprejemajo kot odgovorno, saj bi ob njihovem prepričanju, 

trpele tako one kot otrok: »Ne bi rada otroku zagrenila ţivljenje.« (intervju D). Mnenje 

posameznikov, ki so se odločili, da ne bodo imeli otrok, da je to odgovorna odločitev, sem 

zasledila tudi na spletni strani Happily childfree, kjer je zapisano, da obsojajo in ne razumejo 

staršev, ki imajo otroke, a zanje ne skrbijo primerno.   

 

 

O sebi 

 

V temo o sebi sem vključila več področij, kot so: njihove osebnostne značilnosti, videz 

oziroma pomen zunanjega videza in skrb zase ter dogodki iz preteklosti, ki bi bili lahko 

povezani z njihovo odločitvijo.  

 

Med intervjuji sem opazovala besede ali izraze, s katerimi intervjuvanke opisujejo sebe 

oziroma svoje značilnosti. Intervjuvanka B je sebe opisala kot egocentrično, nekonsistentno, 

disciplinirano, vedoţeljno in kot optimistko, ki rada ţivi. Zanimivo je, da se je opisala kot 

optimistko, a je svojo mladost opisala kot črno, bila je polna svetobolja: »Meni se je zgodilo 

pri 23. ena teţava, sem padla v črnino, v svetobolje, sem se začela oblačit v črno, začela sem 
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poslušat najbolj ekstremen metal.« Intervjuvanka C se opiše kot zaprto, čustva drţi v sebi, 

kljub temu da ve, da to zanjo ni dobro. Opisuje se še kot perfekcionistko in osebo, ki ima zelo 

nizek prag potrpeţljivosti (predvsem pri neprimernem obnašanju). Intervjuvanka D vse svoje 

ţivljenje podreja in razlaga s pomočjo duhovnosti in energij, ki tečejo med ţivimi bitji. Svoje 

ţivljenje je posvetila doseganju razsvetljenja. Zelo rada je sama, a se ne počuti osamljeno. 

Intervjuvanka E pravi, da je zelo socialen človek in je zelo občutljiva na razlike med ljudmi. 

Tako poudarja tudi neenakost med spoloma. Ima veliko prijateljev, s katerimi se rada in 

veliko druţi, a je tudi zelo rada sama. Ţe kot otrok se je veliko in rada igrala sama in tudi 

danes še vedno potrebuje čas zase. Intervjuvanka F je zelo ponosna na svojo zgodnjo 

osamosvojitev in na to, da izhaja iz velike druţine. Nanjo je močno vplivala tudi revščina v 

otroštvu in v odraslosti. Intervjuvanka G se opisuje kot človek kaosa, ki se znajde v neredu. 

Prav tako kot E je tudi sama občutljiva na razlike med spoloma, ki jih pogosto doţivlja na 

svojem delovnem mestu. Ţivi tako, da ničesar ne obţaluje. Tudi ona je navajena biti sama, saj 

je odraščala kot edinka in je tudi rada sama. Ob tem lahko opazimo, da večini intervjuvank 

veliko pomeni čas, ko so lahko same in se posvečajo le sebi. Intervjuvanka A sama hodi 

domov, ker ji to pomeni sprostitev, C je zaprta in pravi, da je najraje sama s partnerjem, D, E 

in G pa v intervjuju naravnost povedo, da so rade same. Samota jim pomeni sprostitev in 

moţnost ukvarjanja s stvarmi, ki so jim všeč in jim veliko pomenijo. Ravno temu bi se morale 

vsaj za nekaj let odpovedati, če bi imele otroke in se tega tudi zavedajo. Visoko cenijo 

občutek svobode in neodvisnosti, kar se ujema tudi z ugotovitvami Marjanovič Umek in 

Zupančič (2004), Scott (2006, po Velišček, 2014) in Velišček (2014). 

 

Zunanji videz je pomemben za vse intervjuvanke, razen za intervjuvanko E, čeprav se večina 

z videzom ne ukvarja dosti. Vse pa poudarijo, da je najpomembnejša osebna higiena. 

Intervjuvanka A kljub temu, da meni, da je videz pomemben, se s z njim ne ukvarja veliko: ne 

hodi h kozmetičarki, ne hodi na depilacije, redko obišče frizerja in se ne liči. »Stričt se tud 

hodim, k mi drugi rečejo, če je moj frizer umrl, ane. Barvam se tudi ne, pa bi se menda lahko, 

ane.« Več ji pomeni njena teţa in pove, da se je pred leti zredila, a je shujšala, ker ji ni bil 

všeč njen videz. Rada ima športni videz in rada je fit, a poudari, da s čim manjšim vloţkom. S 

svojim videzom je zadovoljna in meni, da ne potrebuje veliko za dober videz, v šali pove 

»Pač vstanem iz postelje in zgledam fenomenalno.« Oblači se športno, rada nosi kavbojke in 

majice s kratkimi rokavi. Tudi intervjuvanka B meni, da je videz pomemben, a svojega videza 

ne opisuje kot trend. Všeč so ji oblačila, ki so drugačna. Veliko se oblači v fantovska oblačila 

in pravi, da je tudi pri oblačenju zatajila svojo ţenstvenost. Dolgo časa se je oblačila samo v 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

108 

 

črna oblačila, sedaj pa večkrat obleče tudi druge barve, a nikoli preveč ţivih barv. Tudi ona se 

ne liči. Všeč ji je športni videz, oblači se tudi v stilu glasbe, ki jo posluša, torej metalsko. 

Meni, da če bi se na metalskih koncertih, ki jih je rada obiskovala in jih še sedaj, oblekla  

ţenstveno, bi imela teţave z moškimi, tega pa nikoli ni ţelela. Tudi C meni, da je videz 

pomemben, zelo pomembna sta ji čistoča in osebna higiena. Velikokrat si sama šiva oblačila, 

pri katerih je perfekcionistka, a se tudi ona ne oblači v skladu z modnimi smernicami. 

Pomembnejši sta ji praktičnost in kvaliteta oblačil. Intervjuvanka D prizna, da čeprav s tem ni 

zadovoljna, je videz pomemben. Svoj videz povezuje predvsem s telesno teţo, s katero  je 

imela ţe v mladosti veliko teţav. Oblačilom ne daje poudarka, pomembno je, da so čista. Liči 

se ne in pravi, da jo ličila motijo. Intervjuvanka E pravi, da za svoj videz ne skrbi veliko, 

pomembna je predvsem higiena. Redko si kupuje nova oblačila in oblačila ponosi do konca: 

»Jaz stvari ponosim do konca. Dokler se luknja ne naredi, bom jaz hlače nosila.« čeprav si 

občasno rada kupi tudi kaj lepega. Intervjuvanka F se vsakodnevno liči, za urejanje zjutraj 

porabi pribliţno 40 minut. Rada je lepo oblečena, a za oblačila ne porabi veliko denarja. 

Intervjuvanki G pa urejen videz veliko pomeni. Pravi, da mora biti človek urejen in umit: 

»Tako da cunje absolutno. Mora biti človek poštiman, umit.« 

 

 

Starost 

 

Intervjuvanka A se boji, da bo v starosti osamljena in da ne bo imela nikogar ob sebi, zato 

tudi dopušča moţnost, da ji bo nekoč ţal, da nima otrok. Pravi, da bo najverjetneje imela stike 

z mlajšo sestro, s prijatelji in partnerko. Tudi druţbe nečakinje si ţeli, saj bo takrat ţe odrasla 

in pravi, da njo motijo le otroci do 15. leta starosti. Ko si predstavlja sebe v starosti, si 

predstavlja, da ima veliko mačk, za katere skrbi. Intervjuvanka B zavrača idejo, da bi moral v 

starosti zanjo kdo skrbeti, saj meni, da je najpomembnejše, da bo lahko čim dlje skrbela sama 

zase in ţeli biti drugim v oporo. Boji se trpljenja v starosti in da bodo vsi bliţnji okoli nje 

umrli. Intervjuvanka C si ţeli v starosti s partnerjem potovati z avtodomom ali ţiveti v 

Dalmaciji. Nikakor noče biti priklenjena na dom. S partnerjem ţelita sama skrbeti drug za 

drugega. Intervjuvanka D pravi, da ker zanjo v starosti ne bodo skrbeli otroci, bo pomoč 

dobila od drugod. Ne zavrača pomoči institucij ali prostovoljcev. Ţeli si, da bi bila čim dlje 

vitalna in da se bo tudi v starosti ukvarjala z duhovnostjo. Njen cilj ţivljenja pa je doseči 

razsvetljenje in preseči telesno formo ţivljenja. V nasprotju pa intervjuvanka E ne ţeli pomoči 

institucij in pravi, da je pomembno, da si sami zagotovimo dobro starost. Pravi, da danes tudi 
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starši ne ţelijo obremenjevati svojih otrok in zato se s prijatelji večkrat pogovarjajo, da bi si 

kupili posest, kjer bi imeli komuno ali svoj privatni dom. V starosti si ţeli, da bodo skupaj s 

prijatelji še vedno igrali tarok. Intervjuvanka G meni, da starosti ne bo doţivela, saj po 

raziskavah zdravniki ne ţivijo dolgo, kar je posledica stresa, neurejenih urnikov in nočnega 

dela. Ţeli pa si, da bi starost doţivela s knjigo v roki na verandi hiše v toplih krajih.  

 

Vse intervjuvanke se zavedajo, da v starosti ne bodo imele otrok, ki bi lahko skrbeli zanje. 

Zato si je vsaka od njih skrb zase zamislila na drugačen način. Vse si ţelijo biti čim dlje 

vitalne in čim dlje ohranjati moţnost, da bi skrbele same zase. Defago (2005, po Velišček, 

2014) meni, da so danes biološke vezi še vedno pojmovane kot večvredne od prijateljskih. 

Vseeno pa so nekateri posamezniki, ki so brez otrok, v starosti bolje preskrbljeni, saj so v 

ţivljenju izraziteje negovali prijateljske vezi in poznanstva. Prav tako pa so v boljšem 

finančnem stanju, kar jim omogoča oskrbo v večji in kvalitetnejši obliki. Tudi pri Velišček 

(2014) intervjuvanke ugotavljajo, da dejstvo, da imaš otroke, ne pomeni, da bodo od otrok 

kasneje dobile oskrbo in podporo, ki jo bodo potrebovale. 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

 

V vsebinsko področje Značilnosti sem uvrstila kategorije, ki opisujejo značilnosti in ţivljenje 

ţensk, ki so se odločile, da ne bodo imele otrok. Kategorije, ki sem jih uvrstila v to vsebinsko 

področje, so: zaposlitev, prosti čas, domača ţival in vera.  

 

 

Zaposlitev 

 

Vse intervjuvanke, razen intervjuvanke C, imajo zelo rade svoje delo. Sluţbo opisujejo kot 

zabavno, prijetno, delo v katerem uţivajo, delo, ki jih osrečuje in so v njem uspešne. 

Intervjuvanka A pravi: »Pač men je sluţba tako, ful sem vesela, da mi je zabavno, da mi je 

unih 8 ur na dan, k moram delat prijetnih in to je to.« Intervjuvanki D pa delo pomeni način 

ţivljenja: »Vse kar delam, podpira moje terapevtsko delo.« Le intervjuvanka C, ki dela kot 

prodajalka v trgovini z blagom, je v intervjuju povedala, da pri svojem delu ne uţiva, a da čas 

ni primeren za iskanje novih sluţb. Prav tako šest intervjuvank (vse razen A) pravi, da jim 
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delo vzame veliko časa. Intervjuvanki C veliko časa predstavlja predvsem prevoz, saj ne vozi 

avta in se mora vsakodnevno voziti iz okolice Domţal v center Ljubljane z avtobusom. 

Intervjuvanka B pove: »Včasih pridejo rukerji, ko delam 12 ur na dan in hodim vmes samo 

spat pa jest.« Intervjuvanka G, ki je zaposlena na urgentnem bloku v Kliničnem centru, pravi, 

da je njen poklic naporen zaradi neurejenih urnikov, nočnega dela in dela ob vikendih in 

praznikih: »Ja, naporen je. Zdravniški kot tak. Pa na urgenci si in je sploh naporno. To je 

tako, itak urnika nimaš nobenega, reda nimaš nobenega, tam si zmeraj, petek, svetek, ponoči, 

praznik, mah kadar hočeš. Nedelje in ne vem kaj, ko so ljudje na nedeljskem kosilu, si ti 

tam.«.  

 

Pet intervjuvank, razen intervjuvank G in F, meni, da niso karieristke in da njihovega 

ţivljenja ne gradijo okoli kariere: »Nisem pa tip človeka, k bi gradil svoje ţivljenje okoli 

kariere. Pač to, men ni zdaj tako, sluţba, da moram ful dobro delati, da bom napredovala, da 

bom šef nečesa, da bom zasluţila ful denarja.« (intervju A) intervjuvanka E pa pravi: »Jaz 

nisem nikoli delala kariere. Jaz sem vedno rada imela svoje delo, ki sem ga opravljala. 

Ampak sem bila tudi pri svojem delu zmerna … Jaz nimam nobenih ambicij, da moram nekaj 

biti in koliko moram delati.« Raziskava, ki je bila opravljena v 24. evropskih drţavah (po 

Hakim, 2003) je pokazala, da je večina ţensk, ki se odloči za ţivljenje brez otrok, bolj 

osredotočenih na kariero, čeprav to ni pravilo. V drugi raziskavi (Portanti, 2009), kjer so 

primerjali ţenske z otroki in brez otrok, se je pokazalo, da ţenske brez otrok dajejo večji 

poudarek karieri kot ţenske, ki imajo otroke. Kar bi lahko povezala tudi s svojimi intervjuji, v 

katerih intervjuvankam zaposlitev veliko pomeni in ji posvečajo veliko časa, a zase menijo, da 

niso karieristke. Kačinik zapiše: »Delo jim pomeni priloţnost in podporo na poti neodvisnosti, 

ne pa način, da postanejo moderne ţenske ali da ţelijo prevzeti moško vlogo v svetu dela. Ne 

gre za izbiro namesto starševstva – izbrale so delo, ki jim je v veselje, in izbrale so ţivljenje 

brez otrok.« (Kačičnik, 2006b, str. 425). Literatura (Park, 2002; Pelton in Hertlein, 2011; 

Velišček, 2014) večkrat poudarja tudi višjo izobraţenost ţensk brez otrok. V mojih intervjujih 

je izobrazba ţensk, ki so se odločile, da bodo ostale brez otrok, zelo visoka: dve sta doktorici 

znanosti, dve sta magistri, dve imata končano univerzitetno izobrazbo in ena srednješolsko. A 

zaradi majhnosti vzorca tega ne morem posplošiti. Enako pa ugotavlja pri svojih 

intervjuvankah tudi Velišček (2014). 

 

Vse intervjuvanke, razen intervjuvanke D, menijo, da  njihovo delo oziroma njihova 

zaposlitev ni povezana z odločitvijo, da bodo ostale brez otrok. Večina je sprejela to odločitev 
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še pred zaposlitvijo. Intervjuvanka A pravi, da ţe v srednji šoli, intervjuvanka F v času študija 

in tudi ostale pravijo, da je odločitev v njih dolgo rasla. Prav tako večina (A, B, E in F) meni, 

da jih otrok pri karieri ne bi omejeval.  

 

Intervjuvanka C meni, da bi teţko časovno uskladila skrb za otroka in sluţbo: »Ne vidim pa, 

mislim, slabo stran vidim, da je starš čisto predolgo časa od doma. V bistvu si ne znam 

najbolje predstavljat, da jaz pridem ob 6h popoldan domov, otrok pa neha vrtec ob treh, pol 

štirih. Tukaj res preprosto ne vidim te usklajenosti.« Intervjuvanka G pa meni, da jo otrok pri 

delu: »ne bi rekla oviral, mogoče bolj zadrţeval. Ne prideš tako hitro nekam« Čeprav je 

opazila, da sodelavke, ki imajo otroke, ne zaostajajo za ostalimi: »Ampak vidim, da tudi 

kolegice, ki imajo, da ko odrastejo, zelo hitro ujamejo, zelo hitro, in so po navadi boljše kot 

moški, no.« Intervjuvanka D je edina v mojih intervjujih, ki je povedala, da bi jo otrok pri 

njenem delu oviral in da bi za nekaj let ustavil njen duhovni razvoj: »Jaz sem to, kar sem in 

verjamem, da če bi bil otrok z mano, bi bila ta stvar ustavljena, do te mere, da otrok zraste, 

da bi bil samostojen. Se pravi, da bi se mi za kar en čas to ţivljenje ustavilo, tako sem pa 

malo pospešila.« Pravi, da se je odločila, da bo s svojim delom pomagala ostalim: »Tako da, 

se lahko sliši egoistično, da tisti otrok, pač, bi me rabil tudi v tem, ampak sem se jaz vseeno za 

širšo mnoţico odločila kot pa posameznika«  

 

V raziskavah (Somers, po Pelton in Hertlein, 2011; Veever, po Park, 2002; Velišček, 2014) so 

posamezniki brez otrok slabše sprejeti v druţbi. Druţba jih sprejema kot slabše prilagojene, 

sebične in materialistične. Velik poudarek naj bi dajali materialnim dobrinam in zato tudi 

karieri, kar pa se v mojih intervjujih ne izkaţe. Šest od sedmih intervjuvank je povedalo, da 

niso karieristke. Večina uţiva v svojem delu in zanj porabijo veliko časa, a se zaradi dela ne 

bi odpovedale druţini, če bi si jo ţelele.  

 

 

Prosti čas 

 

Vse intervjuvanke se v prostem času ukvarjajo s športom. Šport jim pomeni tako skrb za telo 

in videz kot sproščanje. Pet intervjuvank (A, B, C, D in G) ima najraje šport na prostem, kot 

so tek, sprehodi, tek na smučeh, hoja v hribe in kolesarjenje, medtem ko so intervjuvanke B, 

E in F v intervjuju omenjale jogo (B), fitnes (E) in pilates (F). Tudi pri raziskavi Velišček 

(2014) polovica intervjuvank omenja, da prosti čas izkoriščajo za različne športne aktivnosti. 
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Vse, razen intervjuvanke E, izkoristijo prosti čas predvsem za sproščanje. Intervjuvanka E je 

povedala, da sproščanja ne potrebuje, saj ne čuti stresa in zato nima potrebe po sproščanju. 

Intervjuvanka A se sprošča na sprehodih, najpogosteje gre peš iz sluţbe domov in ob tem 

posluša glasbo. Intervjuvanka B se sprošča z jogo, ustvarjanjem (riše po stenah in vratih 

stanovanja) in urejanjem vrta. Intervjuvanka C rada gleda filme, rada obišče gledališče in 

posluša glasno klasično glasbo. Intervjuvanka D pravi, da oboţuje tišino, sprosti se tudi ob 

gospodinjskih opravilih in ob duhovnem  čiščenju uma. Intervjuvanka E pravi, da jo sproščajo 

stiki s prijatelji, prav tako pa ima rada čas zase. Rada hodi na jazzovske koncerte in doma 

veliko posluša glasbo. Intervjuvanka F rada hodi s prijatelji v kino, na koncerte ali na večerje. 

Intervjuvanka G rada bere, hodi na masaţe, h kozmetičarki, na koncerte in v kino. Rada tudi 

gleda dobre filme: »Pa tudi, da se zvečer malo zavališ na kavč. Čisto preprosto, se zavališ in 

si vzameš nekaj za jest in greš pred televizijo. To je meni tisti moment zase, k si rečem, zdaj se 

bom pa usedla.« Vse intervjuvanke razen D zelo rade poslušajo glasbo. Zvrsti glasbe pa se 

med seboj zelo razlikujejo: B rada posluša metal, glasbo v kateri je veliko »gnusa in smrti«, 

intervjuvanka C se sprošča ob glasnem poslušanju klasične glasbe, intervjuvanka E rada 

posluša jazz in rada hodi na jazzovske večere in koncerte, intervjuvanka F ima raje rock 

glasbo, za katero pravi, da jo povezuje s prijateljicami. Intervjuvanka G rada posluša rock in 

metal in meni, da je glasba pomembna ob športu, saj med tekom posluša glasno glasbo. Le 

intervjuvanka D glasbe ne posluša, raje ima tišino. Meni, da je glasba beg pred realnostjo: 

»Včasih sem zelo veliko glasbe poslušala kot beg, pred tem, da sem se soočila sama s sabo in 

mojim gnevom, teţavami in bolečino. Sem hotela to preglasiti z glasbo.« 

 

Intervjuvanka A je omenila, da v prostem času opravlja gospodinjska dela, kot so likanje, 

kuhanje in pospravljanje. Večino intervjuvank gospodinjska dela ne obremenjujejo. Le 

intervjuvanki F in G gospodinjska dela omenjata kot neprijetna: »Nujno zlo, ja. Jaz sem tko, 

človek kaosa, ţe od nekdaj … Saj ne maram, da je umazano, to ne maram. Pa se potem ţe 

potrudim. Po drugi stani mi je pa teţko ţrtvovat, da bom tam sesala, ko greš lahko ven.« 

Intervjuvanki E in G občasno, kadar jima zmanjkuje časa za gospodinjska dela, najameta tudi 

čistilko. 

 

Intervjuvanka G je med intervjujem omenila, da bi jo otrok oviral pri preţivljanju prostega 

časa: »Čisto iz tega, da ga ne moraš kar pustiti. Saj mislim, saj bi lahko, no, ali pa vsaj ko je 

zelo majhen teţko počneš in to bi bil zame zamujen čas. Vsaj mislim no. Zdaj mislim tako. Da 

bi se vsak popoldan mogla temu odreči. Ne, ne bi. Jaz moram it, neki narediti. Pa da pridem 
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domov, pa ne morem v miru knjige odpret, ker on hoče za jest, pa pit, pa igrat se, jaz pa vsa 

zmatrana. Pa dej mi mir.« Tudi intervjuvanka A meni, da bi ob otroku teţje hodila peš domov 

iz sluţbe, saj ji to vzame vsaj eno uro. Ţrtvovanje samega sebe, breme, dolţnost in nesvobodo 

pri odločanju o preţivljanju prostega časa omenja tudi Kačičnik (2006a). Velišček (2014) pa 

ocenjuje, da se njene intervjuvanke ukvarjajo s številnimi prostočasnimi aktivnostmi (šport, 

branje, vrtnarjenje, skrb za ţivali in ukvarjanje z vzhodnjaško filozofijo) in vse se zavedajo, 

da vsega tega ne bi mogle početi, če bi imele otroke. 

 

 

Domača ţival 

 

Sašo Kačičnik (2006b) je v njeni raziskavi presenetil odnos intervjuvank do ţivali. Vse njene 

intervjuvanke so imele domače ţivali, praviloma psa. »Ţivalim dajejo velik pomen, si ne 

predstavljajo ţivljenja brez njih in jim namenjajo pozornost, ki bi jo namenjale otroku, če bi 

ga imele« (prav tam, str. 424). Tudi na spletni strani Happily childfree omenjajo domače 

ţivali kot pogoste teme v pogovorih posameznikov brez otrok. Pri moji raziskavi se to ni 

izkazalo, saj ima le intervjuvanka D domačo ţival, še dve pa si ţelita psa. Intervjuvanka A 

meni, da ga bo kasneje imela. Ko bo starejša, pa bo imela mačke. Psa si ţeli še intervjuvanka 

E, a se zanj ni odločila, ker se partner ni strinjal: »Sem imela ţe parkrat idejo, da bi imeli psa, 

ampak partner noče, ker on pravi, da bo mogel potem dreke brisati in lulanje, jaz bi pa 

uţivala. In da na to ni pripravljen. Pa sem si mislila, se zna zgoditi, da bi bilo res.«. 

Intervjuvanka B meni, da te vsaka ţival priveţe in omeji svobodo. Pravi, da ne potrebuje 

občutka, da nekoga ali nekaj poseduje: »Ne rabim jaz imeti svojih ţivali, da jih imam, da 

imam ta občutek, da jih imam.« Intervjuvanki F in G sta imeli domači ţivali v otroštvu, a 

menita, da sedaj nimata dovolj časa za skrb za ţival. Intervjuvanka C pa v nasprotju z ostalimi 

intervjuvankami pravi, da ţivali ne mara: »Ja, veš, da se večkrat sprašujem, ampak prav ne 

maram ţivali. Ni lepo, da to poudarjam, ampak ti povem. Jaz še v ţivljenju nisem poboţala 

mačke, psa poboţala, mene kar strese.«  

 

Le intervjuvanka D ima domačo ţival, psičko staro 7 let. Pravi, da si psa nikoli ni ţelela in da 

se je zanj odločila zelo na hitro: »Pa zanimivo, da jaz sebe nikoli nisem tretirala, ker eni 

čutijo to povezanost z ţivalmi. Moram priznat, da jaz je nisem čutila. Tako da je bilo prav 

zanimivo in sem sama sebe presenetila, ko sem rekla, da hočem imeti psa.« S psičko se zelo 

veliko ukvarja in čim več časa preţivi z njo, z njo hodi tudi v sluţbo: »Vse kar v ţivljenju 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

114 

 

počnem, je ona X v enačbi.« O psih je prebrala tudi veliko knjig, a se še vedno sprašuje, ali je 

dobra lastnica psa. Meni, da je s psom doţivela občutek skrbi za drugega: »Mislim, da sem 

dala na en tak … da nisem mogla špricati otrok, da mi je v tem ţivljenju vseeno, da sem 

morala čez določeno lekcijo, kaj pomeni skrbeti za nekoga. Kaj pomeni, da je nekdo tvoj. Da 

sem dala s tem psom skozi. V bistvu sem opravila to nalogo, oziroma jo še opravljam, tako da 

se moj duhovni razvoj zato ni ustavil, ampak ob psu je vseeno laţje.«  

 

 

Vera 

 

Enako kot pri Kačičnik (2006a) se je tudi v moji raziskavi izkazalo, da nobena od 

intervjuvank ne pripada nobeni veroizpovedi. Dve (intervjuvanki A in F) sta bili versko 

vzgajani. Intervjuvanka F pravi, da sta starša vsak svoje vere ter da je bila to zanjo pozitivna 

izkušnja. Štiri intervjuvanke (C, D, E in G) imajo do vere negativen odnos, predvsem do 

verskih institucij. Intervjuvanka C pravi: »To je meni majčkeno smešno vse skupaj, da ljudje 

se zatekajo v neko ustanovo, ki se ji reče cerkev in jim pridiga … Meni to ni všeč, jaz tega ne 

rabim.« Medtem ko so intervjuvanke D, E in G zelo kritični do cerkve: »Religijo je treba, 

mislim, da je treba vsako religiozno institucijo maksimalno kritizirat, zaradi tega, ker 

vzpostavlja nemogoče druţbene odnose. Spoštujem pa osebne vere, osebna prepričanja, 

ampak to ločim od institucije.« (intervjuvanka E) »Na vero, dobro, naj jo imajo. Mene to nič 

ne moti. Motijo me te institucije, da se neki vtikajo vame osebno, ampak vera pa načeloma, 

uredu. Imajo nekaj. Mene nič ne moti. Zaradi mene si lahko pobrit, poblajhan, kar hočeš, 

mene nič ne moti, ko se pa vame vtakneš, me pa moti. Pa ne me prepričevati, jaz tudi tebe 

ne.« (intervjuvanka G). Intervjuvanka E je v intervjuju povedala, kaj meni, da vera nudi 

vernikom: »Mislim, da so ljudje verni predvsem zato, ker ne morejo te teţe nositi sami. Te 

teţe nekih odločitev in moralnih in drugih in jih tako prestaviš na neko drugo moralno 

avtoriteto. S tem tudi ne sprejmeš odgovornosti za odločitve … Da imaš pač neko oporo, neko 

zunanjo abstraktno oporo za ţivljenje, ki ga ţiviš. Če si pa ateistka, pa moraš vse te odločitve 

sama sprejemat (smeh). Nimam nobenega drugega, na katerega bi lahko to naslavljala. Sama 

se moram odločati in sama moram nositi teţo odločitve.« Podobno meni tudi intervjuvanka B: 

»So pač ljudje, ki to rabijo in v to verjamejo, da jim to na nek način pomaga. Tja grejo zato, 

da si olajšajo dušo al kaj pa jaz vem kaj.« Le intervjuvanka B meni, kljub temu da ni verna, 

da vera »lahko obogati človeka. Ga lahko na nek način … mu da moč, takrat ko si najbolj na 

tleh, ne smeš izgubit upanja, ne smeš zgubit vere. To mi vsak govori, ki je bil v taborišču, če si 
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res izpostavljen teţkim zadevam, ane. Takrat  je bila večina ljudi vernih in je bilo obračanje k 

Bogu logična stvar. So bili pa tudi ljudje, ki niso bili  verni, pa so si drugače napletli neko 

vero. So imeli pa vero v kaj drugega ane. In sem videla kakšen močan preţivetveni faktor je 

lahko vera, če jo imaš uno res iskreno.« 

 

 

DRUŢABNO ŢIVLJENJE 

 

Vsebinsko področje Druţabno ţivljenje vsebuje kategorije partner, prijatelji in zaposlitev 

(odnos s sodelavci). Pri tem vsebinskem področju me je zanimalo, kakšne druţabne odnose 

imajo intervjuvanke, kako gledajo nanje ter koliko časa jim namenjajo. 

 

 

Partner 

 

Med sedmimi intervjuvankami jih je šest v partnerskem odnosu, od tega pet v odnosu, ki traja 

ţe več let. Intervjuvanka A je v istospolni zvezi ţe pet let. Tudi pred trenutno zvezo je bila v 

daljši istospolni zvezi. Istospolnosti ne povezuje z odločitvijo, da ne ţeli imeti otrok, saj si 

otrok ni ţelela še v času srednje šole, ko je bila v zvezi s fantom. Zvezo opisuje kot 

dolgočasno, nerazburljivo, v kateri je vsak dan isti. Intervjuvanka B je v zvezi, ki traja nekaj 

mesecev. Partner ţe ima otroka, hčerko, intervjuvanka meni, da je zelo dober oče. S 

partnerjem ne ţivita v istem kraju in se srečujeta večinoma med vikendi. Bivši partner še 

vedno ţivi pri njej. Intervjuvanka B o bivšem partnerju pravi, da ne zna poskrbeti niti sam 

zase in da je nesamostojen. Intervjuvanka C je ţe več let v zvezi s partnerjem, pred njim je 

imela daljšo zvezo. Intervjuvanka E je s partnerjem v zvezi ţe 28 let. Med intervjuvankami je 

edina, ki je s partnerjem poročena. Partner je prav tako doktor znanosti in je zaposlen v isti 

instituciji kot ona. Intervjuvanka F je partnerja spoznala v času študija in ţe dlje časa ţivita 

skupaj. Intervjuvanka G je s partnerjem v zvezi pribliţno eno leto in ţivita skupaj. Poznata se 

iz srednje šole, kjer sta bila sošolca. Pravi, da imata veliko skupnih prijateljev in da uţivata v 

druţbi drug drugega. Le intervjuvanka D v času intervjuja ni imela partnerja. Trideset let je 

bila v »on-off« vezi. Zvezo opiše kot zvezo seksualne narave. »Pa nisva šla lepo narazen pa 

sva od takrat naprej, pa do dveh let nazaj, sva imela zvezo on in off. Tako bolj seksualne 

narave, ker je imel on druge partnerice in tako. Mene ni to kaj dosti motilo, ker je meni moja 

svoboda še zmeraj dosti pomembna ane.« Zveza je trajala do njegove poroke: »Dokler so bile 
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une punce v prolazu pa to, sem rekla še razumem, zdaj ko si pa ti poročen, pa to ni več.« 

Partnerja je imela tudi v času študija v tujini, ko je zanosila. Partner je bil pripravljen skrbeti 

zanjo in za otroka, a se je sama odločila, da bo naredila splav in to je šele kasneje povedala 

partnerju, ki se z njeno odločitvijo ni strinjal. Intervjuvanka D meni, da bi jo partner v 

ţivljenju oviral: »Trenutno moram reči, da bi mi partner tudi zelo narobe hodil, ker je moje 

ţivljenje sestavljeno iz vikend seminarjev, veliko vikend seminarjev, vsak dan veliko študiram 

… In trenutno priznam, da bi mi partner zelo narobe hodil, ker jaz se temu pa ne ţelim 

odpovedati«  

 

Vse intervjuvanke so imele s partnerji večkrat pogovore o otrocih. Le partnerica intervjuvanke 

A si ţeli otrok, partnerji ostalih intervjuvank si jih prav tako kot one ne ţelijo in skupaj so se 

odločili, da bodo ostali brez otrok. Intervjuvanka A in partnerica sta se o otrocih večkrat 

pogovarjali: »Dostikrat sva se pogovarjali, da ona hoče imeti otroka in zakaj ga hoče, pa bi 

jih imela tko ţblj. Jaz pa sem rekla, da jih nočem imeti, da ne vidim svojega ţivljenja z otroki 

in če je to res tak big deal, pač nima smisla, da sva skupaj, ane.« Intervjuvanka A meni, da bo 

partnerki kmalu zmanjkalo časa, saj je stara 37 let in nima več veliko časa za materinstvo, ona 

pa svojega mnenja ne bo spremenila: »Ker jaz bom pa še vedno tam, da jih nočem. A veš, 

mislim, pri meni ne bo nič drugače in ne bom se omehčala, kao, ajde pa mej, uredu.« Meni, 

da imeti otroke ni stvar pogajanja in prepričana je, da če bi se partnerka odločila za otroke, bi 

zvezo končala. Pravi pa, da partnerke noče omejevati in ji onemogočiti te izkušnje: »Jaz ji ne 

prepovedujem imeti otroka. Jaz sem ji rekla, da če se ona odloči, da bo imela otroka, pač jaz 

ne mislim biti z njo, ker jih jaz ne mislim imeti. Pa se za enkrat še ni odločila, da bi jih imela. 

Ima pa vedno manj časa. Zato ker če si ti ţeliš otroka, se mi zdi nefer od mene, da bi ji jaz 

rekla, ne boš ga imela. Sem ji tudi rekla, da če hoče imeti otroka, se lahko jaz pozanimam, na 

internetu, pa pri frendih, kako bi ti loh prišla do tega otroka, sam pač ne … to ne greva skupi. 

Lahko imaš otroka, ampak mene ni v tej zgodbi notri.« Zveze ji zaradi otroka ne bi bilo teţko 

končati, saj sprejema moţnost, da ta zveza ni večna. V intervjuju je tudi povedala, da si 

večina istospolnih deklet njene starosti ţeli otroke in nekaj istospolnih parov jih ţe ima.  

 

Intervjuvanke B, C, F in G so v intervjujih povedale, da si je otroke ţelel njihov bivši partner. 

Intervjuvanka B pravi, da se je njenemu bivšemu partnerju »zdela ta moja drţa ful preveč 

radikalna, da ne dopuščam moţnosti«. Njene odločitve niso sprejemali niti njegovi starši. 

Intervjuvanka B meni, da bi jo lahko partner, če bi si otrok zelo ţelel in če bi ona začutila, da 

je to prava zveza, lahko tudi omehčal. Medtem ko je bila intervjuvanka C bolj odločna pri 
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svoji odločitvi in ni spremenila svojega mnenja. Pravi, da sta z zdajšnjim partnerjem začutila, 

da nočeta otrok in tudi to je vplivalo, da sta začutila, da si ustrezata. Intervjuvanka F je 

partnerju kmalu po začetku zveze povedala, da si otrok ne ţeli imeti: »Ţe kot študenta sva šla 

v zvezo in mislim, da sem mu tudi povedala po ene dveh mesecih najine zveze in sem mu tudi 

rekla, da naj razmisli no. Če ima občutek, da bi si ţelel, da ne bi nadaljevala. Se mi zdi nefer 

do nekoga, da nekaj prikrivaš in tako. Takrat je bil kar malo pretresen, ker je imel ves čas to 

tradicionalno sliko svojega odraslega ţivljenja otroke in tako.« A pravi, da je danes zelo 

vesel, da sta se tako odločila in da si otrok ne ţeli. Tudi bivši partner intervjuvanke G si je 

ţelel otroke: »Kar nekaj je mutil, zdaj pa, če jaz ne bom imel otrok čez 3 leta. Ja sej, najdi si 

donerko, ne vem, kaj ti je.« Neprimerno se ji je zdelo, da jo nekdo sili v to, da bi imela otroke.  

Intervjuvanka E pravi, da sta se s partnerjem veliko pogovarjala o otrocih in da sta odločitev 

sprejela skupaj. Meni, da bi z otrokom oba hitro zapadla v tradicionalno vlogo starševstva in 

da bi morala ona prevzeti skrb za otroka.  

 

Raziskave (po Park, 2002) v Veliki Britaniji so pokazale, da je večina ţensk, ki so se odločile, 

da bodo ostale brez otrok, samskih in 40,2 % nikoli ni bilo poročenih. V moji raziskavi je šest 

od sedmih intervjuvank v zvezi, a je le ena poročena. Nekatere raziskave (McAllister in 

Clarke, 1998) kaţejo, da imajo ţenske brez otrok pogosto partnerje, ki so več kot pet let 

mlajši ali starejši od njih, česar pri mojih intervjujih ne morem potrditi, saj je večina 

intervjuvank mlajših od partnerjev manj kot pet let, tri pa so s partnerji enake starosti ali je le 

eno leto razlike.  

 

Carmichael in Whittaker (2007, po Pelton in Hertlein, 2011) ugotavljata, da se večina 

posameznikov skupaj s partnerjem odloči, da bo ostala brez otrok. Tudi v raziskavi Gillespie 

(2003, po Kačičnik (2006a)) vse intervjuvanke trdijo, da jih njihovi partnerji pri odločitvi 

izredno podpirajo. Ker nimajo otrok, jim to pomaga vzdrţevati intimnost, ki jih povezuje in 

izpopolnjuje. Vendar je več različnih načinov, kako par pride do te odločitve. Prva moţnost 

je, da ta sklep sprejmeta zgodaj v začetku zveze in sklep ostaja trden vse ţivljenje. V to 

skupino bi lahko uvrstila intervjuvanke C, E, F in G. Druga moţnost je, da se en partner 

prilagodi drugemu in podleţe njegovemu negativnemu mnenju o otrocih. V to skupino ne bi 

uvrstila nobene od sedmih intervjuvank. Tretja moţnost pa je, da en partner vztraja pri 

odločitvi, medtem ko si drugi partner premisli oziroma se odloči za starševstvo. V to skupino 

bi lahko uvrstila intervjuvanko A, saj njena partnerica ţe od začetka zveze ve, da si 



                                                     Urška Gorjan: Materinstvo kot izbira – ţenske brez otrok  

118 

 

intervjuvanka A ne ţeli otrok, a vztraja v njuni zvezi in jo pogosto ţeli prepričati in začenja 

pogovore o otrocih.  

 

 

Prijatelji 

 

Z vsemi intervjuvankami sem se pogovarjala tudi o njihovih prijateljih: koliko jim pomenijo, 

koliko časa jim namenjajo, ali njihovi prijatelji imajo otroke, ali se o otrocih pogovarjajo in 

ali so jim povedale, da si same ne ţelijo otrok. Vse, razen intervjuvanki A in D, menijo, da so 

prijatelji v ţivljenju zelo pomembni in jim veliko pomenijo, kar ugotavlja v svoji raziskavi 

tudi Velišček (2014). Le intervjuvanka A pravi, da ji prijatelji ne pomenijo veliko in da ima 

zanje zelo malo časa. Intervjuvanka D ima do prijateljev zanimiv odnos, saj pravi da: »To 

pomeni, da jaz ko dam človeku, da je moj prijatelj, ga takoj postavim v vlogo, ki jo mora 

igrati, ane. Takoj pride do pritiska, do pričakovanj. To ni zares tisto, kar mi v odnosu dveh 

ljudi iščemo … to je ovira. Se pravi sem morala vsa prijateljstva postaviti pod vprašaj.« Tako 

bi morala tudi sama nositi obveznosti, ki jih prinaša prijateljstvo, a tega ne ţeli: »Se pravi 

definicija prijateljstva po moji, v mojem ţivljenju več ni. Razen ko se srečamo sem 100 

procentno s tabo in sem najboljša prijateljica, ko greš pa tudi če te nikoli več ne vidim, mir. 

Nimam več nobenih pričakovanj do tebe, ti ne do mene in delaš lahko glih kar hočeš in jaz 

glih kar hočem. Ampak ko se spet dobimo skupaj sva lahko najboljši prijateljici, pa ne bom 

rekla prijateljici, ampak bitja, ki se razumeta na ravni na kateri sta. Iz tega vidika jaz nimam 

več prijateljev.« Intervjuvanka C je v intervjuju povedala, da ji prijatelji veliko pomenijo, a 

ker je bolj zaprt tip in daje večji poudarek partnerstvu, s številnimi prijatelji izgublja stike. 

Zase pravi, da je »pasivna pri ohranjanju stikov«. Medtem ko intervjuvanke B, E, F in G 

dajejo prijateljem velik poudarek in z njimi preţivijo tudi veliko časa. Intervjuvanka B pravi, 

da je imela v preteklosti prijatelje, ki niso hoteli odrasti, ki so bili poškodovane osebnosti, a jo 

je samomor bliţnjega prijatelja zresnil. Danes v odnose z ljudmi vlaga veliko časa in pravi, da 

so prijatelji najboljša investicija. Pravi, da ima bliţnjih prijateljev zelo malo, saj ne ţeli 

površnih prijateljstev. Veliko časa namenja tudi stanovalcem v bloku, v katerem je 

koordinatorica. Prav tako intervjuvanka E zase pravi, da ima pestro druţabno ţivljenje in da 

so socialni stiki zelo pomembni. Tudi intervjuvanka F je poudarila pomen prijateljev in med 

intervjujem večkrat omenila, da rada hodi s prijateljicami na kosila ali večerje, prav tako pa 

večkrat tudi skupaj obiščejo razne koncerte. Intervjuvanka G meni, da brez prijateljev ne 
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moreš v ţivljenju nič. Ima velik krog prijateljev, s katerimi se redno srečuje, a meni, da s 

prijatelji ni potrebno biti vedno v stiku.  

 

 

Zaposlitev - sodelavci 

 

Vse intervjuvanke so v intervjujih povedale, da imajo dobre odnose s sodelavci. Le 

intervjuvanka B sodelavcev ni omenjala, saj dela sama. Intervjuvanka G celo pravi, da so kot 

druţina, saj narava zdravniškega dela zbliţuje. Večina intervjuvank na delovnih mestih ni 

nikoli čutila pritiska ali diskriminacije, ker nimajo otrok. Vse so svojo odločitev, da otrok ne 

bodo imele, povedale sodelavcem. Štiri intervjuvanke imajo na delovnih mestih sodelavke, ki 

so sprejele enako odločitev. Intervjuvanka F je na prejšnjih delovnih mestih večkrat začutila 

nestrinjanje sodelavk z njeno odločitvijo: »So bile situacije, ko te tretirajo kot drugorazredno, 

ti ne veš, ker nimaš otrok, še posebej ko delaš na področju mladih. Počakaj, ti moraš najprej 

to izkusiti.« Intervjuvanka F je povedala, da se v takih situacijah, predvsem zaradi mladosti, ni 

odzvala, a meni, da bi danes reagirala drugače. Prav tako tudi intervjuvanka G omenja razlike 

med sodelavci, ki imajo otroke in tistimi, ki jih nimajo: »Saj ti pa nimaš otrok in lahko delaš 

za počitnice in praznike. V tem smislu. Saj ti pa itak lahko in si lahko večkrat deţurna.« Ona 

pa je nadrejenim povedala svoje nestrinjanje: »Saj potem sem enkrat znorela, pa sem rekla, pa 

kdo vam jih je dal, saj ste jih sami naredili. Jaz bom za boţič frej in konec. Se sploh ne pustim 

motiti.« Pravi, da so sedaj sodelavci sprejeli njeno mnenje in da se sedaj večkrat šalijo na ta 

račun: »Mogoče se jim čudno zdi, da nimam ţelje, pa se norca delamo in tako. Pa kaj boš ti 

skoz takole? Ja bom, lej kok mi je dobro. Tako, ni nič kaj posebnega.« Prav tako je 

intervjuvanka G med intervjujem povedala, da je v zdravniškem poklicu veliko spolne 

diskriminacije. Spolno diskriminacijo omenja v odnosu pacientov do zdravnikov in zdravnic, 

saj ti raje vidijo moškega, ţenske pa so sprejete le kot medicinske sestre, ter prav tako med 

zdravniki, saj se ţenske teţko uveljavijo v določenih panogah, ki veljajo za moške. Sama je 

na razgovoru za sluţbo doţivela očitno diskriminatorno vprašanje: »Pa vedno, saj moški 

lahko to, moški lahko vse. Oni imajo lahko ne vem kakšne druţine. Mene so pa vprašali, kako 

mislite vključiti druţino v specializacijo… Daj še kolega isto stvar vprašaj«.  
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ODZIV OKOLICE 

 

V vsebinskem področju Odziv okolice me je zanimalo, kako okolica sprejema in se odziva na 

njihovo odločitev, da ne bodo imele otrok. Zanimalo me je, ali so se kdaj čutile stigmatizirane 

ali so čutile, da okolica ne sprejema njihove odločitve oziroma je ne razume. Zanimali so me 

odzivi druţine, prijateljev, sodelavcev, partnerja in širše druţbe.  

 

 

Druţina - odločitev 

 

Vse intervjuvanke so vsaj enemu izmed staršev odkrito povedale, da si otrok ne ţelijo. Sedem 

intervjuvank je odločitev povedalo mami, dve (intervjuvanki F in G) pa sta o svoji odločitvi 

govorili tudi z očetom. Intervjuvanka A se je o odločitvi pogovarjala tudi s sestro. V literaturi 

(Park, 2002; Pelton in Hertlein, 2011; Somers, 2001) sem zasledila, da posamezniki, ki si ne 

ţelijo otrok, niso dobro sprejeti v druţbi, da se počutijo stigmatizirane in da večkrat tudi 

laţejo, da ne morejo imeti otrok, da se izognejo pogovorom. Jaz tega ne morem potrditi, saj so 

vse intervjuvanke za svojo odločitev povedale vsaj enemu članu oţje druţine. Prav tako so 

vse intervjuvanke povedale, da so druţinski člani njihovo odločitev sprejeli, le pri 

intervjuvankah A in F so starši izrazili ţeljo, da bi radi imeli vnuke. V intervjuvankah C, D in 

E starši niso nikoli izrazili ţelje po vnukih ali jih podpirali v njihovi odločitvi, torej se v 

njihovo odločitev niso vtikali in so jo sprejeli. Le pri intervjuvanki G sta oba starša pri 

odločitvi, da ne bo imela otrok, podprla intervjuvanko, saj menita, da nima časa za otroke in 

da bi teţko usklajevala čas med kariero in druţino.  

 

 

Prijatelji - odločitev 

 

Vse intervjuvanke so svojim prijateljem povedale, da ne ţelijo otrok in vse so čutile, da so 

prijatelji sprejeli njihovo odločitev. Vse, razen intervjuvanke C, imajo tudi veliko prijateljev, 

ki so prav tako brez otrok, in nekateri tudi po lastni odločitvi. Intervjuvanka A pravi, da nihče 

od njenih prijateljev nima otrok, a da si jih mnogi pari ţelijo. Intervjuvanka B je povedala, da 

ima veliko prijateljev otroke, a ne najbliţji. Tudi intervjuvanka E pravi, da ima veliko 

prijateljev otroke in da se o otrocih večkrat pogovarjajo. Pogovori o otrocih je ne motijo. 

Pogovori o otrocih motijo le intervjuvanko A. Intervjuvanka D pravi, da sama nikoli ne 
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načenja pogovorov o njih in se s prijatelji o otrocih zelo malo pogovarja. Tudi intervjuvanka 

G pravi, da otroci niso tema njihovih pogovorov. Niti pari, ki imajo otroke, »ne teţijo s tem«. 

Intervjuvanka F ugotavlja, da se s prijateljicami vedno več pogovarja o otrocih in to povezuje 

s časovno stisko prijateljic, ki si otrok ţelijo, a jim zmanjkuje časa. S prijateljicami, ki so 

enakega mnenja kot ona, pa se o otrocih zelo redko pogovarja.  

 

Tudi v tem delu lahko poveţem z literaturo (Park, 2002; Pelton in Hertlein, 2011; Somers, 

2001), v kateri je zapisano, da se posamezniki, ki si ne ţelijo otrok, pogosto izognejo 

pogovorom o tem, ker se počutijo stigmatizirane. Jaz tega v svojih intervjujih nisem zasledila, 

saj so vse intervjuvanke prijateljem povedale, da ne ţelijo otrok, in nobena ni izrazila, da bi 

zaradi tega kdaj čutila, da je bliţnji ne razumejo ali da jo ţelijo pregovoriti. Vse se s prijatelji 

vsaj občasno o otrocih pogovarjajo in iskreno povedo tudi svoje mnenje in svojo odločitev.  

 

 

Zaposlitev (sodelavci) – odločitev 

 

Med sedmimi intervjuvankami jih je šest, ki delajo v okolju, kjer imajo sodelavce. 

Intervjuvanka B dela od doma in dela sama. Ostalih šest intervjuvank sem spraševala, ali so se 

kdaj počutile prikrajšane oziroma če so kdaj čutile razlike med njimi in sodelavkami, ki imajo 

otroke. Intervjuvanki F in G sta potrdili, da sta na delovnem mestu čutili pritisk oziroma 

nerazumevanje njune odločitve: intervjuvanka F je v intervjuju dejala, da so imele v prejšnjih 

sluţbah nekatere sodelavke neprimerne komentarje, ker si otrok ne ţeli, in neprimerne 

komentarje o njenem partnerju, ki takrat še ni bil zaposlen. Opazke je slišala predvsem od 

medicinskih sester. Sodelavke so ji govorile, da otrok ne bo mogla razumeti, dokler ne bo 

imela svojih: »So bile situacije, ko te tretirajo kot drugorazredno, ti ne veš, ker nimaš otrok, 

še posebej ko delaš na področju mladih. Počakaj, ti moraš najprej to izkusiti. Kot da ti da to 

neko posebno veščino, kompetenco.« Na trenutnem delovnem mestu pa nikoli ni čutila 

nobenih razlik in doda: »Ampak moram reči, da nas je kar veliko, ki jih nimamo (otrok).«. 

Tudi intervjuvanka G se je soočala z nesprejemanjem svoje odločitve in s tem, da je morala 

večkrat delati med vikendi, prazniki in ponoči z razlogom: »Saj ti pa nimaš otrok in lahko 

delaš za počitnice in praznike. V tem smislu. Saj ti pa itak lahko in si lahko večkrat deţurna.« 

Ker se je hitro in jasno odzvala, da se s tem ne strinja, danes tega pritiska ne čuti več. Prav 

tako se s sodelavci večkrat pogovarja o otrocih; sprašujejo jo o njeni odločitvi in zakaj nima 

otrok, pa jim odgovori: »Lej kok mi je dobro.«  
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Ostale intervjuvanke niso nikoli čutile razlik na delovnem mestu in pravijo, da nanje nikoli ni 

nihče gledal drugače. Intervjuvanko A je nadrejena večkrat nagovarjala k temu, da bi imela 

otroke, a ji je odkrito povedala, da si jih ne ţeli. Intervjuvanke A, D in F so zaposlene na 

univerzah. Intervjuvanka E pove, da je fakulteta, na kateri je zaposlena, zelo odprto okolje, v 

katerem imajo zaposleni zelo različne druţine in otroci nikoli niso tema oziroma razlog za 

razlike. Tudi intervjuvanka C, ki je zaposlena v trgovini z blagom, nikoli ni doţivela 

nerazumevanja na delovnem mestu. Ima tri sodelavke, od katerih dve nimata otrok; ena jih 

nima otrok ker nima partnerja, a si jih ţeli, druga pa si otrok prav tako ne ţeli.  

 

Vse intervjuvanke so o svoji odločitvi, da ne bodo imele otrok, s sodelavci pripravljene 

govoriti in nobena svoje odločitve ne taji oziroma o njej s sodelavci lahko govori.  

 

 

Druţba 

 

V kategoriji druţba me je zanimalo, kako druţba gleda na odločitev, da posameznice ne ţelijo 

otrok ter kako intervjuvanke same sprejemajo mnenje druţbe. V raziskavah Kačičnik (2006a) 

in Velišček (2014) se je izkazalo, da ima druţba še vedno odklonilno mnenje do ţensk, ki si 

otrok ne ţelijo. Intervjuvanke poročajo »o občutkih nelagodja, drugačnosti in o tem, da jih 

ljudje zaradi tega drugače gledajo in jih obrekujejo.« (Velišček, 2014, str. 103). Intervjuvanke 

A, B in E so v intervjujih jasno povedale, da druţba pričakuje, da bo vsaka ţenska imele 

otroke. Intervjuvanka A meni, da:»v druţbi še vedno velja pravilo, da moraš imeti otroka.« in 

»Imam občutek, da se pričakuje, ko si določeno star, da imaš otroka.« Ker vem, da je 

intervjuvanka A študirala tudi psihologijo, jo vprašam, kako psihologi gledajo na ta pojav: 

»Če bi vsi tako razmišljal kot jaz, ne bi bilo dobro. Če ti pišeš eno teorijo, moraš posplošiti, 

tako da zajameš vse in seveda je potem ţenska mišljena zato da rodi, ane.« Torej ţenska brez 

otrok je v znanosti sprejeta kot: »Error, napaka v sistemu.«. Pravi, da se še danes spomni, da 

se je v srednji šoli pri predmetu sociologija učila: »Druţbeno gledano, se spomnim v srednji 

šoli, k smo imel sociologijo, se še dons spomnim, da je osnovna celica druţbe druţina. In to je 

edina stvar, k sem se jo naučila od sociologije v srednji šoli. A veš, in ta logika druţina, 

druţina, druţina …« 
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Intervjuvanka E se je o temi pričakovanja druţbe zelo razgovorila in je tudi ostro kritizirala 

druţbo: »Ja, da se to pojavlja ţe celo zgodovino, da ţenske postajajo matere … ker se to od 

njih pričakuje, ker je to pač vrednotena vloga, če nisi mati, zares nisi ţenska.« Kasneje še 

doda: »Sama ne vidim v ţenskah nič takega, kar bi bilo spolno specifično v tem smislu, da bi 

ţenske zaradi tega, ker to so po svoji naravi, morale sprejemati tudi druţbene vloge in med 

temi je tudi materinstvo. Jaz mislim, da v telesu samem in to tudi raziskave potrjujejo, če 

berete Donno Harraway, ona je naravoslovka, znanstvenica in zelo dobro dekonstruira te 

naravoslovne raziskave, ki kaţejo na spolno specifičnost. Ni nič takega v telesu ţensk, ki sili v 

vloge materinstva recimo.« Intervjuvanka E govori tudi o materinskem, gospodinjskem in 

skrbniškem mitu, in ob tem doda, da ima tudi cerkev veliko vlogo pri ohranjanju mitov.  

 

Intervjuvanka B meni, da so otroci v današnji druţbi moderni in da je velik del potroštništva 

usmerjen prav nanje. Veliko posameznikov, ki imajo otroke, se o svoji odločitvi niso vprašali 

in danes teţko vzgajajo svoje otroke: »To se pa nujno ne zgodi, sej vidimo loh na dnevni bazi, 

ful familij, ki ne peljejo. Kjer otroci obvladujejo starše, kjer je čist divja situacija.«. Napačna 

ali pomankljiva vzgoja se vidi tudi v šolah, v nemoči učiteljev in v tem vidi krizo današnje 

druţbe. O tem, da nekateri starši danes teţko vzgajajo svoje otroke, spregovorita tudi 

intervjuvanki E in G: »Če pogledate število otrok, ki doţivlja nasilje. Ne samo od očeta, 

ampak tudi matere in otrok, ki se ne počutijo ljubljene, ki imajo občutek, da nikoli niso bili 

ljubljeni in to s strani mame,« (intervju E) in »Saj se tudi vidi, da se kakšni prav matrajo.« 

(intervjuvanka G).  

 

Nobena intervjuvanka, razen E, ni v intervjuju izrazila negativnih izkušenj o svoji odločitvi, 

da ne bodo imele otrok. Intervjuvanka E pa je imela zelo slabe izkušnje z ginekologinjami v 

svoji rodni dobi: »Jaz se spomnim zares te zadrtosti samo pri ginekologinjah ane. Da je bil to 

vedno, da je bil, ko sem bila v plodni dobi, ali kako se to reče, da je bil pri večini ginekologinj 

to problem. Ker so kar pričakovale, pa kaj mislite, pa kako ne boste, pa kaj, pa saj ste ţenska, 

pa vam ura biološka teče, če ne boste zdaj … Vedno se je bilo okoli tega treba pogovarjat. 

Nobeni ni tako, da bi jaz rekla, da nimam otrok, nimam ţelje imeti otrok, pa dajte me pustiti 

pri miru okoli tega in bi mi ona rekla uredu. Pa spoštovala mojo ţeljo.« Meni, da drugega 

nerazumevanja ni doţivela, ker »Druga resnica pa je, da jaz ţivim v nekem socialnem svetu, 

ki mi je zelo podoben.« Sama ţivi v svetu, ki je visoko izobraţen in meni, da bi »mogoče res 

lahko rekli, da se z več izobrazbe, da smo bolj osveščeni, da bolj reflektiramo sami sebe. To 

gotovo je en del odgovora. Ne moremo pa reči, da  svet izobraţenih ni tradicionalen.«  
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Te ugotovitve lahko poveţem z mnenjem Mohler (2004), da posamezniki, ki se odločijo, da 

ne bodo imeli otrok, strogo obsojajo starše, ki so do svojih otrok neljubeči in neodgovorni. Saj 

je njihova odločitev zavestna in posledica dolgotrajnih razmišljanj. Zavedajo se, da otrok 

pomeni veliko odrekanja in otroke vidijo kot izbiro, za katero se vsak posameznik odloči. 

Prav tako, kot v prejšnjih kategorijah pa nisem odkrila, razen pri intervjuvanki E in tudi tu le 

v primeru odnosa ginekologinj, nobenih negativnih odzivov s strani druţbe. A vse, razen D, 

so v intervjujih dejale, da druţba pričakuje od ţensk, da imajo v določenem obdobju otroke, 

da je to naravno (intervjuvanka C) in pričakovano (intervjuvanke A, B, E, F in G).  

 

 

PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI STARŠEVSTVA 

 

Prednosti starševstva 

 

Večina intervjuvank vidi v starševstvu več pomanjkljivosti kot prednosti. Štiri intervjuvanke 

(intervjuvanke A, C, D in E) prednost starševstva vidijo predvsem v starosti, ko bodo otroci 

lahko skrbeli za svoje starše. V starosti one ne bodo imele druţbe svojih otrok, a izpostavijo, 

da tudi če imaš otroke, ni nujno, da bodo v starosti skrbeli zate. Intervjuvanka E izpostavi, da 

večina staršev danes ne ţeli obremenjevati svojih otrok in se zato raje obrne na institucije ali 

druge oblike pomoči. Intervjuvanka D pravi, da je zelo odprta in da pomoč lahko pride od 

vsepovsod, tudi s strani prostovoljcev. Intervjuvanka B pravi, da v starosti noče pomoči 

drugih in da se bo trudila ostati vitalna čim dlje. Intervjuvanka B vidi prednosti starševstva 

tudi v obogatitvi staršev, saj imata otrok in starš zelo intenziven stik, ki ni primerljiv z 

drugimi odnosi in povezavami. Intervjuvanka D meni, da se nekatere mame z otroki razvijajo, 

nekatere imajo otroke kot svoj hobi in zato ne potrebujejo drugih hobijev. Da je starševstvo 

močna vez, omenja tudi intervjuvanka D, ki meni, da starševske vezi bogatijo tako starše kot 

otroke, a meni, da ni izrazitih prednosti ali pomanjkljivosti, je le drugačen ţivljenjski stil. 

Intervjuvanka G meni, da se posamezniki odločijo za otroke, saj verjamejo, da so otroci 

nadgradnja ţivljenja, in s tem izpolnijo svoje poslanstvo.  
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Pomanjkljivosti starševstva 

 

Vse intervjuvanke, razen E in F, menijo, da ima starševstvo več pomanjkljivosti kot prednosti. 

Intervjuvanka A verjame, da bi imela zaradi otroka veliko manj časa zase. Prav tako ji ne bi 

bilo všeč, da bi bila za nekoga odgovorna, saj to prinaša veliko obveznosti. Meni, da otroci 

zakomplicirajo ţivljenje. Meni tudi, da so otroci finančno zahtevni in je zato zelo 

neodgovorno, da jih imajo posamezniki, ki otrok ne morejo finančno preskrbeti. V intervjuju 

pove tudi, da če imaš otroke, to ni garancija, da bodo skrbeli zate v starosti ali ko boš 

potreboval pomoč. Meni, da se lahko tudi, če imaš otroke in zanje skrbiš, zgodi veliko 

nepričakovanega. Enako meni tudi intervjuvanka B, ki pravi, da lahko otroci starše tudi 

prizadenejo. Intervjuvanka B našteje v intervjuju veliko pomanjkljivosti starševstva. Otrok 

pomeni čustveno, miselno in mobilno privezanost. Občutek privezanosti bi jo utesnjeval in bi 

ob tem trpela: »V bistvu se mi zdi, da bi me otrok ful privezal, ne toliko  mobilno, ampak tle 

not (pokaţe na srce), pa tle not (pokaţe na glavo) in bi ful trpela, če ne bi šlo. Ne vem, ful me 

je v bistvu strah tega.« Prizna tudi, da jo je strah imeti otroke in jih izgubiti: »Si pa 

predstavljam, da je neki najhujšega, da izgubiš otroka. To je pa po moje hardcore.« Prav tako 

starše prizadene vsaka otrokova bolezen. Otroke vidi kot izčrpavajoče, kot stalno obremenitev 

in stres. Prav tako meni, da se morajo starši ob rojstvu otroka umiriti in ona se ni pripravljena 

umiriti, pravi, da je zelo ponosna na svoj divji karakter: »Dejstvo je, da te priveţe, te mal 

umiri. Pa ne vem, če sem na to pripravljena. Jaz sem bila vedno ponosna na moj en tak bolj 

divji karakter.«. Zanimivo je, da intervjuvanka C v intervjuju ni znala povedati, katere 

pomanjkljivosti vidi v starševstvu, a je kljub temu prepričana, da si otrok ne ţeli. 

Intervjuvanka D pomanjkljivosti vidi predvsem v omejitvah svojega duhovnega razvoja. 

Čeprav meni, da če bi dobila otroka, bi se »zresnila in naredila kot je treba«. Za otroka je 

potrebno tudi redno kuhati in pripravljati hrano, kar bi njej pomenilo stres. Tudi ostalih 

gospodinjskih del ima veliko manj, kot če bi imela otroka. Tudi intervjuvanka E pravi, da 

doma nikoli nima pretirano umazano, saj ni nobenih igrač za pospravljati. Intervjuvanka G 

pravi, da ne ţeli ţrtvovati časa, ki ga ima zase, saj otroci zahtevajo veliko časa in odrekanja. 

Meni, da so otroci dolgočasni in da ona ne zna z otroki oziroma da ni človek za to. 

 

To kategorijo lahko poveţem s prejšnimi kategorijami in literaturo, kjer se izraţa strah 

intervjuvank pred spremembami oziroma spremembo njihovega ţivljenjskega stila. Vse so s 

svojim ţivljenjem zadovoljne in ga ne ţelijo spreminjati. Kačičnik (2006b) je v raziskavi 

ugotovila, da se vse intervjuvanke doţivljajo kot srečne in zadovoljne s svojim ţivljenjem. 
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»Pri tem je ključno, da nimajo nobenih obţalovanj glede ţivljenja, sploh kar se tiče glede 

njihove odločitve glede otrok.« (prav tam). Vse menijo, da otroci predstavljajo veliko 

dodatnega dela, skrbi, obveznosti in odrekanja. Intervjuvake starševstvo doţivljajo kot 

ţrtvovanje samega sebe, nesvobodo pri odločaju, odgovornost, breme in veliko dolţnosti. 
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ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu sem prikazala teoretična izhodišča, ki sem jih nato preverila ali razširila v 

svojem empiričnem delu. Preverjala sem dognanja raziskovalcev, ki so se predhodno ukvarjali 

s tematiko materinstva ali tematiko posameznikov, ki si ne ţelijo otrok. Osebno menim, da sta 

mi prebiranje literature in obdelava intervjujev ozavestila področja ţivljenja, ki jih sedaj 

vidim drugače in jih laţje razumem in sprejemam. Cilj magistrske naloge je bil osvetliti 

področje, ki je v svetu, in še posebej v Sloveniji, zelo slabo raziskan. Pojav, da se ţenske 

odločijo, da ne bodo imele otrok, je relativno nov oziroma moderen. Njegovo pojavnost bi 

lahko povezali z razvitostjo in razvojem feminizma oziroma ţenskih študij na določenem 

področju. Kot vsak nov pojav je tudi ta v druţbi sprejet z zadrţkom in je bil, še posebej v 

preteklosti, povezan z mnogimi predsodki in stereotipi. S svojo nalogo sem ţelela preseči 

stereotipno podobo ţenske brez otrok. V nalogi sem z raziskavo na majhnem vzorcu, ki je 

zajemal sedem intervjuvank, tudi prikazala, da mnogi stereotipi o tem pojavu niso resnični 

oziroma ustrezni. Doprinos za socialno-pedagoško znanost se nahaja v empiričnem delu, kjer 

sem s kvalitativno metodologijo s pomočjo intervjujev dobila pomembne ugotovitve glede 

vzrokov, zakaj se ţenske odločajo, da ne bodo imele otrok, kakšne okoliščine lahko privedejo 

do take odločitve in kako se ţivljenje teh ţensk razlikuje od ţensk, ki so sprejele materinstvo. 

 

V pričujoči raziskavi je bilo kot vodilo oblikovanih šest raziskovalnih vprašanj, odgovore 

nanje pa lahko izluščimo iz vseh vsebinskih področij, s pomočjo katerih sem razčlenila 

intervjuje.  

 

Odločitev, da bodo intervjuvane ţenske ostale brez otrok, je plod daljših razmišljanj in 

nikakor ni šlo za trenutne odločitve. Intervjuvanke so povedale, da se je njihov pogled na 

materinstvo in starševstvo razvijal v daljšem časovnem obdobju, nekatere omenjajo, da so ţe 

v času srednje šole zaznale svojo odločitev. Zato bi odločitev, da ne bodo imele otrok, 

pripisali njihovi osebni odločitvi in manj odločitvi kot odziv na zahteve druţbe. Tudi druţine 

intervjuvank se med seboj zelo razlikujejo. Le ena intervjuvanka je odraščala kot edini otrok v 

druţini, štiri so imele enega brata ali sestro in tri so odraščale v druţini s tremi otroki. Njihova 

odločitev ni plod slabih izkušen v času otroštva ali odraslosti, saj vse otroštvo opisujejo kot 

lepo in srečno obdobje, polno igre. Zato nikakor ne morem potrditi, da je ta odločitev 

povezana s travmatičnimi dogodki iz otroštva. Moja ugotovitev je, da so vse, razen ene 

intervjuvanke, zelo navezane na svoje mame, ki so v času njihovega odraščanja vanje vlagale 
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veliko časa in truda. Mame so velik del svojega časa vlagale v materinstvo in vse so bile zelo 

skrbne ter ljubeče. Očetje so bili pri večini intervjuvank fizično ali emocionalno odmaknjeni, 

zato so večji del vzgoje in skrbi za otroke prevzele mame. Mame in hčere so se v času 

odraščanja zelo povezale in hčere so začutile, da njihovim mamam skrb zanje pomeni veliko 

odrekanja in prilagajanja, zato so te občutke povezale z materinstvom.  

 

Vse intervjuvanke materinstvo vidijo kot naporno, stresno, polno odrekanj in prilagajanj. Vse 

so s svojim ţivljenjem zadovoljne in si ne ţelijo vanj vnesti dodatnega stresa. Ne ţelijo se 

odrekati svojim hobijem, prostemu času, poklicni in intelektualni rasti. Stereotipno mnenje o 

ţenskah, ki so se odločile, da bodo ostale brez otrok, je, da so karieristke in da večji del časa 

posvečajo delu. V moji raziskavi se to ni izkazalo za resnično, saj se nobena od intervjuvank 

nima za karieristko. Šestim intervjuvankam se zdi je njihova zaposlitev zanimiva in jim je v 

veselje ter jim vzame veliko časa, a nikakor niso v ţivljenju osredotočene le na delo. Štiri 

intervjuvanke menijo, da bi jih otrok pri delu omejeval oziroma da bi se morale zaradi otroka 

prilagajati pri svojem delu oziroma se s partnerjem dogovarjati za skrb v določenih delih 

dneva. Intervjuvanke v moji raziskavi so imeli povprečno zelo visoko izobrazbo, le ena 

intervjuvanka ima srednješolsko izobrazbo, dve univerzitetno, dve imata opravljen magisterij 

in dve sta doktotrici znanosti. V moji raziskavi se je potrdilo, da imajo ţenske, ki ne ţelijo 

imeti otrok, nadpovprečno visoko izobrazbo. Prav tako nobena od intervjuvank nima hobija, 

ki bi ji onemogočal zdruţevanje s starševstvom. Le ena intervjuvanka pravi, da je njeno delo 

tudi njen hobi, saj vse svoje ţivljenje posveča duhovni rasti in je njen cilj doseči razsvetljenje, 

meni, da bi jo otrok pri tem oviral oziroma upočasnil njen razvoj. Vse intervjuvanke se 

zavedajo pomena fizične vadbe in vse se ukvarjajo s športom. Ena intervjuvanka zase pravi, 

da ve, da bi se morala s športom pogosteje in bolj redno ukvarjati, saj meni, da fizična 

pripravljenost v njenih letih (stara je 54 let) ni več samoumevna. Ostale pa se s športom rade 

in redno ukvarjajo. Večina intervjuvank daje velik pomen sprehodom v naravi, ki jih poleg 

vadbe tudi sprosti. Le ena intervjuvanka meni, da bi ji otrok omejil čas, ki ga ona posveti 

športu in bi zaradi tega trpela. Vse intervjuvanke so zadovoljne s svojim ţivljenjem in 

ocenjujem, da ga tudi zato ne ţelijo spreminjati in si nalagati novih obveznosti. Intervjuvanke 

imajo zaradi tega, ker nimajo otrok, več prostega časa, ki ga lahko posvetijo delu, hobiju, 

športu, duhovni rasti in sprostitvi. Zavedajo se, da bodo lahko v starosti pogrešale druţbo 

oziroma da zanje nihče ne bo skrbel tako, kot lahko otroci skrbijo za ostarele starše. Čeprav 

vse intervjuvanke poudarjajo, da niti otroci niso zagotovilo, da v starosti posamezniki ne bodo 

ostali sami. Vendar je le ena intervjuvanka izrazila moţnost, da bo v starosti obţalovala, da 
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nima otrok. Ostale intervjuvanke razmišljajo o drugih moţnostih pomoči, kot so pomoč 

prostovoljcev, institucij, privatni domovi za ostarele, skupnosti za starostnike, ter si ţelijo 

starost doţiveti čim bolj vitalne in sposobne čim dlje skrbeti zase. Večina jih daje velik 

poudarek prijateljem, za katere upajo, da jih bodo spremljali tudi v naslednjih ţivljenjskih 

obdobjih. Vse intervjuvanke so vsem tesnejšim prijateljem povedale, da si same ne ţelijo 

otrok, in vse se vsaj občasno o otrocih in svoji odločitvi s prijatelji pogovarjajo. Prav tako so 

odkrito povedale svojo odločitev sodelavcem in le ena je v intervjuju povedala, da je zaradi 

svojega mnenja doţivela negativen odziv sodelavcev oziroma sodelavk. 

 

Pri vseh intervjuvankah potrebe po skrbi za druge nisem zaznala oziroma jo zadovojijo na 

druge načine. Tri intervjuvanke večkrat skrbijo za otroke sorodnikov ali prijateljev, štiri 

intervjuvanke se tudi poklicno ukvarjajo s poučevanjem ali pomočjo drugim, ena 

intervjuvanka pa ima psa, ki mu posveča veliko časa. Pet intervjuvank daje velik poudarek 

tudi druţenju s prijatelji in v tem vidijo sproščanje in zabavo. Dve intervjuvanki pravita, da 

prijateljem v ţivljenju ne posvečata veliko pozornosti oziroma druţenju ne dajeta velikega 

pomena. Štiri intervjuvanke menijo, da so prijatelji v ţivljenju zelo pomembni in druţenju z 

njimi namenjajo veliko časa. Zelo rade so v druţbi prijateljev in se veliko obiskujejo, hodijo 

na zabave, glasbene prireditve ali na kosila oziroma večerje, ki jih namenjajo predvsem 

pogovorom.  

 

Do otrok imajo intervjuvanke različen odnos. V grobem bi jih lahko razdelila v dve skupini: 

skupina ţensk ki imajo otroke rade, ki so rade v njihovi druţbi in zanje tudi večkrat skrbijo in 

jih pazijo ter druga skupina, ki jim v druţbi otrok ni prijetno, se otrokom raje izognejo in jih 

nikoli ali zelo redko pazijo. Tri intervjuvanke zase menijo, da nimajo občutka za otroke, da 

niso rade v druţbi otrok. Otroci jih nikoli niso zanimali in le v nujnih primerih sorodnikom 

pazijo otroke. Ni jim prijetno pestovati dojenčkov in se temu izognejo, če je le moţno. Druga 

skupina štirih intervjuvank pa ima otroke rada, so rade v njihovi druţbi, jih večkrat pazijo, ali 

so celo poklicno povezane z otroki, a si svojih otrok ne ţelijo. Predvsem dve intervjuvanki 

imata zelo radi otroke, večkrat čpazita svoje nečake in pri tem uţivata. A vse intervjuvanke 

občutijo, da je čas, ki ga namenijo otrokom, zelo stresen in utrujajoč, in si ne predstavljajo, da 

bi morale za otroke skrbeti ves čas. Ena intervjuvanka je lepo poveda, da bi imela otroke, 

ampak na »on in off«. Tri intervjuvanke v svojih intervjujih omenjajo tudi strah pred izgubo 

ali boleznijo otroka, saj večina intervjuvank priznava, da je vez med otrokom in materjo 

najmočnejša vez v ţivljenju posameznika. Večina intervjuvank omenja, da je strah lahko tudi 
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vzrok, zakaj posamezniki imajo otroke. Ta strah je lahko povezan s strahom pred biti 

drugačen od večine, ostati sam v starosti in strah pred osamljenostjo. Ena intervjuvanka meni, 

da je ţelja po otroku največja, ko začnemo izgubljati ljudi okoli sebe oziroma se zavemo, da 

se to lahko zgodi. Strah pred izgubo najbliţjih je lahko razlog za odločitev za otroke, a meni, 

da je ta razlog zelo sebičen. Večina intervjuvank svoje odločitve ne sprejema kot sebične. 

Menijo, da je veliko bolj sebično imeti otroke, zato ker se bojiš staranja in osamljenosti, ki se 

najpogostje pojavi ravno v starosti. 

 

Vse v intervjujih omenjajo, da so kdaj naletele na odziv druţbe, da ţenska mora imeti otroke, 

in na pritisk, da ţenska mora biti mati. Mnenje intervjuvank je, da se marsikatera ţenska niti 

ne vpraša, ali si ţeli otroke ali ne. O tem ne razmišljajo in se jim zdi samoumevno, da ţenska 

ima otroke pri določeni starosti, če za to ni zdravstvenih ali partnerskih ovir. Vse 

intervjuvanke zelo nasprotujejo temu, da imajo posamezniki otroke, a zanje ne skrbijo in jim 

ne posvečajo dovolj časa in ljubezni.  

 

Vse intervjuvanke so domačim povedale, da si otrok ne ţelijo in da jih ne bodo imele. Starši 

in sorojenci vseh intervjuvank so njihovo odločitev sprejeli in le pri dveh intervjuvankah so 

starši izrazili ţeljo, da bi radi imeli vnuke. Eno intervjuvanko starši v njeni odločitvi podpirajo 

in menijo, da bi otroke in druţino teţko usklajevala. Starši ostalih štirih intervjuvank pa se do 

njihove odločitve niso opredeljevali. 

 

Vse intervjuvanke, razen ene, so v partnerskih zvezah. Intervjuvanka, ki ni v zvezi, pravi, da 

je tako kot materinstvo tudi partnerstvo ţrtvovala za dosego višjih ciljev. Le ena od 

intervjuvank je v partnerski zvezi, v kateri si partnerka ţeli otroka in zaradi te razlike med 

njima je pripravljena zvezo tudi končati. Ostale intervjuvanke so se skupaj s partnerji o svoji 

odločitvi pogovorile. Le ena intervjuvanka je povedala, da je partnerja njeno mnenje, da ne 

ţeli imeti otrok, sprva presenetilo in da si je sam ţelel tradicionalno druţino, a je sedaj z 

njunim načinom ţivljenja zadovoljen in si ţivljenja z otroki ne predstavlja. Vse intervjuvanke 

so vsem resnim partnerjem povedale svojo odločitev v zgodnjih fazah oblikovanja zveze, saj 

menijo, da je to pomembna odločitev in je niso ţelele skriti.  

 

Nobena od intervjuvank ne priprada nobeni veroizpovedi. Dve intervjuvanki sta odraščali v 

verni druţini in tudi sami hodili v cerkev, a sta v odraslosti to opustili. Štiri intervjuvanke pa 

imajo do vere oziroma verskih instiucij zelo negativen odnos. Ne odobravajo, da se cerkev 
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vmešava v vsakdanje ţivljenje in da jim cerkev vero v boga pogosto vsiljuje. Ena 

intervjuvanka meni, da je cerkev potrebno maksimalno kritizirati in opozarjati na nemogoče 

druţbene odnose, ki jih vzpostavlja. Tri intervjuvanke v veri vidijo pomoč posameznikom, da 

se laţje spoprijemajo z obremenitvami v ţivljenju. Menijo, da se v teţkih časih ljudje obrnejo 

na vero, da lahko odgovornost za svoja dejanja in razlago zanje preloţijo na druge in jim ni 

treba prevzemati odgovornosti. 

 

Za vsakega socialnega pedagoga je pomembno, da se zaveda, da je svetovanje zelo 

subjektiven proces, saj nanj vplivajo njegovi predsodki, prepričanja, vrednote, stališča in 

stereotipi. Zavedati se mora neenake vloge ţensk in mehanizmov, ki tako stanje vzdrţujejo. 

Socialni pedagog mora svoje delo prilagoditi uporabniku, kar pomeni, da mora upoštevati 

spol uporabnika in pri svetovanju ţenskam upoštevati tudi pomen feminističnih načel. Pri 

svojem delu mora biti odprt za odločitve, ki so drugačne ali celo neobičjne ter pri tem 

upoštevati kontekst časa, v katerem ţivimo. Sprejemati mora, da so odločitve, ki so bile 

včasih samoumevne in se o njih posamezniki niso spraševali ali se niso imeli moţnosti 

spraševati, danes postale del izbire in odločitve vsakega posameznika. Pomembno je, da se o 

tej in podobnih temah čim več piše in govori, saj se stereotipi premagujejo le na ta način. Pri 

nalogi sem imela sprva velike teţave, saj je, predvsem v Sloveniji, na to temo zelo malo 

literature. Mnogo avtorjev se je teme o odločitvi proti materinstvu le dotaknilo, medtem ko so 

bili zelo redki, ki so v njej videli moţnost raziskovanja in odkrivanja novih ţivljenjskih poti. 

Zato menim, da je naloga pomemben prispevek k razumevanju in preseganju okvirov, ki nam 

jih nalaga druţba in ki jih imamo ozaveščene kot nekaj samoumevnega in nekaj, o čemer se 

ne sprašujemo. Imeti ali ne imeti otroke, je danes odločitev vsakega posameznika, naloga 

druţbe pa je, da to odločitev sprejme ter preseţe stereotipno mnenje o posameznikih, ki so 

izbrali drugače kot večina. 
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PRILOGA 1 

ODNOS DO OTROK 

INTERVJUVANKA 1 INTERVJUVANKA 2 INTERVJUVANKA 3 INTERVJUVANKA 4 INTERVJUVANKA 5 INTERVJUVANKA 6 INTERVJUVANKA 7 

Ne zna ujčkati 
otroka, se počuti 
kot debil z otrokom 
v naročju 
 
 se boji, da bi mu 
zlomila vse kosti 
 
Nima občutka za 
otroke 
 
Ne želi držati 
dojenčkov v rokah 
 
Mama jo je 
presenetila, ko ji je 
porinila dojenčka v 
roke - to ji ni bilo 
všeč  
 
Na zna držati 
otroka, ne ve kako 
se obnašati ob 
dojenčkih 
 
Nima občutka za 
dojenčke 
 

Otroci so razvajeni 

Ne da se ji 
prenašati otrok  

Kričijo v trgovinah 

Netolerantna do 
otrok 

Otroke bi imela na 
izklop 

Povezana z otroki 

prijateljev in nečaki 

Rada se ukvarja z 

otroki 

Skozi otroke drugih 

kanalizira 

materinstvo 

Otrok izčrpa 

Otrok je stalna 

obremenitev, stalen 

stres 

Navezana na 
nečake 
 
Ponosna na nečaka 
 
Veliko izkušenj z 
otroki 
 
Rada je z otroki 
 
Ne prenese 
otroškega dretja 
 
Ne mara vreščanja, 
prerivanja 
 
Glasno je umirila 
nečaka, če je bilo 
potrebno 
 
Načaka jo večinoma 
upoštevata 
 
Ni imela stroge 
avtoritete 
 
Nečaka se je ne 
bojita, a jo 

Otrok je 
individualno bitje, 
prezakomplicirano 
 
Enkrat je otrok sam 
prišel do nje in se z 
njo ekvivalentno 
pogovarjal 
 
Otroci se je 
izogibajo 
 
Otroci se v 
čustvenih stiskah 
obnašajo kot bebci 
 
Otroci se upirajo in 
se jim ne da 
pomagati 
 
Pomagala je dvema 
fantoma, da sta 
usmerila  energijo v 
ustvarjanje 
 
Nagonsko čuti 
otroke 
 

Nečaka ima zelo 
rada 
 
Sta sestrina in njena 
 
Nečaka imata že 
svoje otroke 
 
Rada bi še več 
stikov z nečaki 
 
Večkrat pazila 
nečake 
 
Tudi njena mama 
(babica) čuva 
sestrine otroke 
 
Večkrat prespita pri 
njej ali pri mami 
 
V srednji šoli so bili 
vsak vikend skupaj 
 
Počitnice sta 
preživela pri njej 
 
Zelo navezani 

Zelo je rada teta  
 
Rada je teta za 1 
dan 
 
Težko je imeti 
otroke 
 
Naporno je 
 
Rada dela z otroki 
 
Se ne vidi, da bi 
imela koga 24 ur v 
oskrbi 
 
Nečakinja je stara 
leto in pol 
 
Jo občasno pazi 
 
Samo enkrat sama z 
nečakinjo – zelo 
naporno 
 
Navadno jo čuvata 
skupaj s partnerjem 
 

Nima stika z otroki 
 
Že kot otroku ji 
otroci niso bili 
zanimivi 
 
Dolgočasni so 
 
Ne zna z otroki 
 
Ni človek za to 
 
Otroci so preveč 
naporni 
 
Ne ve če bi zmogla 
službo in doma 
otroka 
 
Nikoli ni pazila 
otrok 
 
Bi jih pazila, če bi 
kdo potreboval 
varstvo 
 
Otrokom bi brala 
knjige 
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Otrok ne želi držati 
 
Ni ji bilo všeč, ko ji 
mama da v roke 
dojenčka 
 
Ne želi stika z 
nečakinjo 
 
Po petih minutah 
ne more več gledati 
nečakinje 
 
Nečakinja se rada z 
njo 
 
Z nečakinjo se igra 
različne igre  
 
Nečakinja ima rada 
družbo, da 
komandira 
 
Preživi preveč časa 
z nečakinjo, čeprav 
ga ne veliko 
 
Otroci niso stvar 
pogajanja, da bi 
vsaka imela nekaj 
 
Otrok pomeni 
veliko priprav, 

V prejšnjem 

življenju je imela 

veliko otrok, sedaj 

počiva 

Otroci jo imajo radi 

Z otroki hitro najde 

stik 

Bolezen otrok 

starše prizadane 

(strah) 

Prizadane jo, če 

imajo otroci težave 

(strah) 

Otroci lahko 

prizadanejo 

Povezava otroci in 

starejši 

Otrok je privesek, ki 

ti onemogoča, da 

živiš 

Otrok je prelomna 

točka v življenju 

 

 

upoštevata 
 
Pogovori o otrocih 
je ne motijo 
 
Pogovori je ne 
obremenjujejo 
 
Do otrok ne čut 
odpora 
 
Nekateri otroci so 
čisto zavoženi 
 
Starši zavozijo 
otroke 
 

Otrokom se ne 
vsiljuje 
 
Otrokom se 
umakne 
 
Vedno so ji 
dojenčke tlačili v 
roke 
 
Ne odobrava, da vsi 
pestvajo dojenčke 
 
Ni prav, da tujci 
pestvajo otroke 
 
Ona izpade čudna, 
ker noče pestovati 
otrok 
 
Spoštuje otrokove 
meje 
 
Noče siliti v otroke 
 
Čuden odnos do 
otrok 
 
Pravijo da ne mara 
dojenčkov, a ni res 
 
Nefer do 
dojenčkov, da jih 

 
Nudila jim je vse kar 
je lahko 
 
Tete nudijo 
prijetnejšo plat 
vzgoje 
 
Nikoli ni rabila biti 
stroga z njimi 
 
Otroke ima zelo 
rada 
 
Vedno v stiku z 
otroki 
 
Otroci so naporni 
 
Pogovori o otrocih 
je ne obremenjujejo 
 

Samo enkrat sama z 
nečakinjo – zelo 
naporno 
 
Ona bi šla spat, 
nečakinja pa ne 
 
Otroci so fizično 
naporni 
 
Niso toliko psihično 
naporni 
 
 

 
Na varstvo bi se 
morala pripraviti 
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denarja 
 
Defintivno noče 
imeti otrok 
 
Ne vidi življenja z 
otroki 
 
Partnerka bi skrbela 
za otroka 
 
Ne razume znancev, 
ki imajo otroke 
 
Vesela ko nečakinja 
odide, je utrujena 
 
Si ne predstvlja, da 
bi imela otroka 
doma 
 
Nikoli ni pazila 
nečkinje 
 
Otroci so zelo 
zahtevni in naporni 
 
Se umika otrokom 
 
 
Se je navadila na 
otroke 
 

Otrok zahteva 

zrelost in 

umirjenost 

Bere literaturo o 

vzgoji 

Pretepanja otrok ne 

odobrava 

Nečakinjo udari 

nazaj 

Kratek čas se rada 

ukvarja z otroki 

Ne sili v otroke 

Če ji paše, se rada 

igra z otroki 

Otroci so zelo 

dojemljivi 

Že dojenčki znajo 

manipulirati 

Otrokom s 
pomilovanjem 
dajemo preveliko 
moč 

 

tlačijo drugim v 
roke 
 
Dojenčki jo vidijo 
kot smotano babo 
 
Otrok odreagira na 
energijo 
 
Preventivno noče 
pestovati otrok 
 
Racionalen odnos 
do otrok 
 
Ni čustvena ob 
otrocih 
 
Včasih je pri varstvu 
nečakov pomagala 
mami in so se imeli 
lepo 
 
Pomagala tudi pri 
varstvu otrok 
 
Prosim ne otrok 
 
Otroku bi kuhala 
zdravo hrano 
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Navadila se je igrati 
z otroki 
 
Se ne veseli 
druženja z otroki 
 
Zna se igrati z 
otroki, jih 
motivirati, zabavati 
 
Navajena na otroke 
 
Otroci do 15. leta jo 
motijo 

V primeru smrti bi 
prevzela otroka 
najbolše prijateljice 

Spravljena risbica 

prijateljičine hčere 

Spravlja izdelke 

otrok prijateljev 

Otroka prijateljice 

sta navezana nanjo 

in jo posnemata 

Nosečnice so ji lepe 

Ni se ji težko 

pogovarjati o 

otrocih 

 

Najtežja in 
najmočnejša naveza 
je na otroka 
 
V duhovnosti so 
otroci sprejeti kot 
naloga, vloga v 
življenju 
 
Ne rabi otrok, da ve 
kaj je ljubezen 
 
Otrok je 10 let 
nebogljen, dajte mi 
mir 
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