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POVZETEK 

V teoretičnem delu predstavljava ključne koncepte, ki se tičejo religije, družbe, patriarhata in 

položaja žensk v verskih skupnostih. Opisujeva, kako se družba in religija skozi zgodovino 

spreminjata ter kakšen je položaj in vloga žensk v družbi in verskih skupnostih. Razpravljava 

o hierarhični ureditvi verskih skupnosti, posebej pa se osredotočava na patriarhalnost 

odnosov, ki so vzpostavljeni, ter problematizirava spolno binarnost, ki jo različne religije 

poudarjajo kot naravno in edino sprejemljivo. V empiričnem delu raziskujeva položaj in vlogo 

žensk v izbranih verskih skupnosti v Sloveniji. Najin raziskovalni problem je raziskati položaj 

žensk v verskih skupnostih. Raziskujeva, kaj s pripadnostjo skupnosti pridobijo, kakšne vloge 

imajo v njih, kakšen je njihov pogled na hierarhijo v skupnosti, kakšen je njihov odnos do 

enakosti med spoli, do feminizmov in kako gledajo na vloge, ki jih nosijo moški. Pri 

raziskovanju uporabiva kvalitativni pristop z dvema metodama, prva metoda je 

polstrukturirani intervju z dvanajstimi ženskami, ki se identificirajo kot pripadnice štirih 

različnih verskih skupnosti (katolicizem, islam, Jehovove priče, Cerkev Jezusa Kristusa svetih 

iz poslednjih dni), druga pa je opazovanje z udeležbo, saj sva prisostvovali obrednim 

srečanjem bogoslužja vsake verske skupnosti. Podatke, pridobljene iz obeh metod, najprej 

kodirava in nato analizirava. Rezultati najine raziskave pokažejo, da je položaj žensk v vseh 

štirih verskih skupnostih slabši kot položaj moških. Na podlagi analize ugotavljava, da ženske 

zasedajo nižje položaje kot moški v hierarhični organizaciji vsake skupnosti, v islamski 

skupnosti pa ženske ne zavzemajo skoraj nobene pomembnejše vloge, kot so vodenje 

bogoslužja, vodenje verske organizacije, koordinacija in organizacija dela znotraj skupnosti 

(duhovščina, predsedstvo). Glede vloge žensk med posameznimi skupnostmi se pojavljajo 

tudi razlike. Ugotavljava, da imajo ženske v Katoliški cerkvi v primerjavi z ženskami ostalih 

treh skupnosti še najvišje mesto. Pomagajo pri organizaciji verskih srečanj in dogodkov. Prav 

tako ugotavljava, da ženske ob neposrednih vprašanjih o položaju le-tega dojemajo kot 

enakovrednega moškim, čeprav se pri kasnejših odgovorih na posredna vprašanja o položaju, 

pokaže, da ni tako. Največ uvida v lasten položaj pokažejo katoličanke, ki izpostavijo 

nadvlado duhovnikov, medtem ko mormonke in Jehovove priče trdijo, da so enakovredne 

moškim v vseh pogledih. Ugotavljava tudi, da jim je enakost manj pomembna kot pozitivni 

vidiki pripadnosti skupnosti (notranji mir, uteha in podpora v veri itd.). Katoličanke, 

muslimanke in mormonke vzpostavljajo odnose tako z ljudmi znotraj kot tudi zunaj skupnosti, 

medtem ko so Jehovove priče omejene večinoma na socialne stike znotraj skupnosti. 

Prispevek magistrskega dela vidiva v tem, da sva raziskali področje, ki je bilo pred tem manj 

raziskano. Prav tako sva dali glas ženskam, da same spregovorijo o svojem pogledu na lasten 

položaj. 

 

Ključne besede: položaj žensk v verskih skupnostih, ženske in religija, verske skupnosti, 

patriarhat, religija  
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SUMMARY/ABSTRACT 

In the thesis, we address the role and status of women in religious communities in Slovenia. 

In the theoretical part, we present key concepts about religion, society, patriarchy, and the 

status of women. We discuss, how society and religion changed historically and what was the 

status and role of women in society and religious communities. We address the hierarchical 

organization of religious communities, specifically the established patriarchal relationships, 

and critically evaluate the gender binarism, which various religions present as natural and the 

only acceptable position. In the empirical part, we research the role and the position of women 

in selected religious communities in Slovenia. Our research problem is the status of women in 

religious communities. We research their benefits of community membership, their roles in 

the community, their views on the community’s hierarchy, their views on gender equality, on 

feminism, and on the roles carried out by men. We use qualitative research approach 

consisting of two methods; the first method is a semi-structured interview with 12 women 

who identify themselves as belonging to four specific religious communities respectively 

(Catholicism, Islam, Jehovah’s witnesses, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). 

The second method we use is the participant observation during which we attended religious 

gatherings of each religious community. The data gathered by both methods are first coded 

and then analysed. The research results demonstrate that the status of women is inferior to the 

status of men in all four religious communities. We demonstrate that women perform lower 

roles than men in the hierarchical organisation of each community. In the Islamic community 

almost no significant role is performed by women, such as conducting worship, leadership 

roles in the community, organisation and coordination of work in the community (e.g. clergy, 

presidency). Furthermore, we identify differences in women’s roles between particular 

religious communities: women in Catholic Church perform the highest roles with respect to 

other three religious communities such as, for example, assisting in organisation of religious 

gatherings and events. Furthermore, we identify that women, when directly asked about their 

status, perceived themselves as equal to men – although the answers to indirect questions 

about their status demonstrate otherwise. Catholic women have the greatest insight into their 

own status as they stressed the dominance of male priests, while Mormon women and women 

of Jehovah’s witnesses believed that they are equal to men in all respects. For these women, 

we argue, equality is less important than positive aspects of the identity with the community 

(such as inner peace, comfort, support of the community, etc.). Catholic, Muslim, and 

Mormon women establish relationships with people both inside and outside the community, 

while the relationships of Jehovah’s witnesses are primarily limited to social relations within 

the community. With this research, we hope to contribute to the research of the status of 

women in religious communities, which is a less researched topic in Slovenia. At the same 

time, we hope to have given a voice to women to express their own views on their role and 

status. 

 

Keywords: role of women in religious communities, women in religion, religious 

communities, patriarchy, religion  
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1 UVOD 

Religija je družbeni fenomen, ki je prisoten od začetka zgodovine časa – v takšnih ali 

drugačnih pojavnih oblikah. Ljudje se združujejo v navzven vidnejše skupnosti, lahko pa je 

vera, kar je danes v porastu, bolj osebna stvar, omejena na zasebno sfero, stran od oči 

javnosti. Kakršna koli oblika že je, pusti pečat na življenjih ljudi in celotne družbe, zato jo je 

smiselno raziskovati in osvetliti njene vidike. Religija mnogim ponuja odgovore na temeljna 

življenjska vprašanja, lahko nudi tudi uteho in varnost. Ne gre je kar tako zanemariti, še 

posebno pa ne v povezavi z življenji žensk, ki so del verskih skupnosti, na kar se v delu 

osredotočava.  

Kako sva prišli do teme? Obe zanimajo feministične tematike, o položaju žensk, vendar se je 

bolj specifična ciljna populacija magistrskega dela pokazala pozneje. Vera in verske skupnosti 

so večinoma močno zanemarjena tema študijskega programa socialne pedagogike, čeprav se 

na svetu 84 % ljudi opisuje za verne (Brunn, 2015). Ženske so del verskih skupnosti in ni 

neznano dejstvo, da čeprav predstavljajo večino vernega članstva v skupnostih, redko 

posegajo po vodilnih položajih v svojih verskih skupnostih. Tako se je tematika odprla 

sčasoma in nama vzbudila zanimanje o položaju in vlogi, ki ga imajo ženske v različnih 

verskih skupnostih in o raziskovanju patriarhalne ureditve v verskih skupnostih, ki je krojila 

preteklost in vztraja še danes. Za delo v paru sva se odločili tudi, ker sva lahko obširneje 

zastavili magistrsko delo in sicer z dvema metodološkima pristopoma, ki se dopolnjujeta in 

večjim vzorcem intervjuvank, kar pa doprinese k doseganju večje veljavnosti in zanesljivosti. 

Delo v paru omogoča tudi širšo perspektivo na obravnavan problem pri zbiranju podatkov in 

interpretaciji. Nenazadnje pa je timsko delo ena od osrednjih usmeritev socialno pedagoškega 

dela h kateri sva stremeli skozi celoten proces pisanja.    

Vse štiri izbrane verske skupnosti spadajo pod tako imenovane abrahamske religije, ki v 

skupnem temelju združuje tri svetovne religije: judovstvo, krščanstvo in islam (Hughes, A. 

W., 2012). V raziskavo sva hoteli vključiti dve večji in dve manjši verski skupnosti, s tem pa 

tudi dve zgodovinsko starejši in dve mlajši, kar sovpada z velikostjo posamezne verske 

skupnosti. Tako sva izbrali štiri skupnosti: Katoliško cerkev, Islamsko skupnost, Jehovove 

priče in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni oziroma pogosteje znani kot 

mormoni. Skozi raziskovanje sva spoznavali tudi druge podobnosti in vzporednice med 

religijami, predvsem glede prepustnosti meja – strukture, povezovanja z okoljem izven verske 

skupnosti in razlike pri položaju in vlogah žensk v posamezni skupnosti. Ubrali sva dva 

različna kvalitativna metodološka pristopa, glavni vir informacij so tako intervjuji z ženskami, 

ki so aktivno vključene v svojo versko skupnost in so bile pripravljene sodelovati, drugi vir pa 

so bila opazovanja brez udeležbe, pri katerih sva prisostvovali posameznim srečanjem verske 

skupnosti. 

Raziskovalna vprašanja pokrivajo različna področja, ki se dotikajo položaja in vloge žensk v 

verskih skupnostih. Prva štiri raziskovalna vprašanja sogovornico neposredno soočajo s temo 

lastnega položaja in položaja moškega, nadaljnja vprašanja pa se teme položaja in vlog ženske 

v verski skupnosti dotikajo posredno. Najina domneva pred pisanjem magistrskega dela je 

bila, da so ženske v verski skupnosti v podrejenem položaju v primerjavi z moškimi, tako sva 

želeli ugotoviti, kaj ženske kljub temu nagovarja k ohranjanju vpetosti v versko skupnost in 

katere so tiste prednosti, ki prispevajo k temu. Pri vprašanju o slabostih vpetosti v versko 

skupnost sva se nadejali, da bodo intervjuvanke spregovorile o neenakem položaju v verskih 

skupnostih, vendar so v večini primerov govorile o odzivih dominantne kulture, zato sta ti dve 

poglavji v empiričnem delu tudi združeni. Raziskovalno vprašanje o razširjenosti in 

razpredenosti socialne mreže sva si zastavili, da ugotoviva, v kolikšni meri imajo intervjuvane 
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ženske socialne stike izven skupnosti, na podlagi katerih bi lahko prišlo do prodiranja 

drugačnih, nereligioznih ideologij, na primer feminizmov. Domnevali sva tudi, da verske 

skupnosti reproducirajo moško dominacijo in s tem vplivajo na življenjski nazor in način 

oblikovanja življenja v zasebnosti, kar sva preverjali v intervjujih.  

V teoretičnem delu začenjava s pomenom religije v družbi ter nadaljujeva s 

sociozgodovinskimi spremembami, ki so religijo in verske skupnosti spreminjale in jih še 

spreminjajo. Sredinski del se osredotoča na patriarhalno urejenost družbe in posledično 

verskih skupnosti, kot tudi na mesto spola in predvsem žensk v verskih skupnostih, zaključiva 

pa s podrobnejšim pregledom štirih izbranih verskih skupnosti.  

Strukturiranje empiričnega dela v začetnem delu vsakega poglavja daje prostor intervjuvanim 

ženskam, da spregovori njihov pogled na lasten položaj in vloge v verski skupnosti. Vsako 

poglavje zaključiva s svojo sintezo ugotovitev. S takšnim načinom sva želeli bralcu 

omogočiti, da si sam ustvari pogled na položaj in vlogo žensk, svojo interpretacijo pa podava 

v sklepu.  
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I. TEORETIČNI DEL  

2 RELIGIJA 

Religija je pomemben del vsakodnevnih življenj ljudi, saj se kar osem ljudi od desetih 

opredeli kot del ene od verskih skupnosti, pravzaprav natančneje kar 84 %. Religija ljudem 

veliko pomeni, ne glede na to, iz katerega kulturnega okolja prihajajo, kakšen je ekonomski 

razvoj in politični sistem države, v kateri živijo (Brunn, 2015). Je del človeških življenj od 

pradavnine, kjer se v jamskih slikarijah najde čaščenje bogov (Claval, 2015). To pravzaprav 

ni nenavadno, saj se religija ukvarja s temami, ki človeka zanimajo že skozi njegovo celotno 

zgodovino eksistence, kot je smisel življenja in interpersonalni odnosi. Iste teme tudi danes 

odpirajo verniki in vernice v različnih verskih skupnostih, tako v starih, ukoreninjenih 

tradicijah kot v novih verskih gibanjih, ni pa jih pozabil niti človek, ki živi v postmoderni, 

sekularni družbi in najde zadovoljitev svojih duhovnih potreb v kakšni drugi ideologiji, tudi 

kakšnem sodobnem gibanju, ki združuje elemente vzhodnih religij, ki so bolj osredotočena na 

samorefleksijo, samodisciplino in meditacijo, kar se pojavi v novodobniški duhovnosti (New 

Age) (Brunn, 2015; Knippenberg, 2005 v Claval, 2015). 

Razloge za verovanje ljudi Bibby in Brinkerhoff (1974, str. 342–343, v Penton 2015) uvrščata 

pod tri kategorije: »socializacija, akomodacija in kognicija«. Socializacijska kategorija govori 

o otrocih, ki so pripadniki določene verske skupnosti, ker so vanjo vključeni njihovi starši. 

Druga kategorija je akomodacija, ta zavzema družbene pritiske, ki jih posameznik ali 

posameznica čuti od sorodnikov, bližnjih prijateljev ter od ljudi, s katerimi je v romantičnem 

odnosu. Tretja kategorija je kognicija, ki pa zavzema tiste ljudi, ki izberejo določeno verjetje, 

ker se jim zdi, da ponuja smiselno razlago vesolja in življenja (Penton, 2015). 

Religijo je težko znanstveno dokazovati, saj empirično glavnih religijskih konceptov ne 

moremo raziskovati, na primer obstoja boga, posmrtnega življenja in reinkarnacije. Znanost 

lahko religijo raziskuje kot del človekove dejavnost, ki se, tako kot druge človekove 

dejavnosti, spreminja s časom in z družbo, v kateri se nahaja (Črnič, 2001; Črnič, 2012). 

Religija ni le odsev družbe in ustvarjalec izkušenj, ampak se mora povezati s kontekstom, v 

katerem ljudje živijo, zato upošteva in vase vključi koncepte, ki sestavljajo družbo, tudi spol 

in spolne vloge (Dubisch, 2016). 

Religija je lahko del identitete tako na individualni ali skupinski ravni, odvisno, ali je bolj 

zasebna ali javna, ali celo oboje (Roald, 2001). Velikokrat je izraz skupinske identitete, sploh 

kjer je kultura, identiteta in občutek vrednosti pod napadom vira, ki promovira drugo religijo 

ali nebrzdanim sekularizmom, v takšnih primerih je religija način kulturne obrambe, ki jo 

posameznik prevzame (Bruce, 2010).  

 

2.1 RELIGIJA IN NAVADE 

Posameznik živi v določenem habitusu, ki je zbir različnih ponotranjenih dispozicij, ki jih je 

posameznik prenesel iz zunanjega sveta v svojo podzavest (Rutar, 2016). Bourdieu (2002) 

habitus opisuje kot »sistem trajnih in premestljivih dispozicij, strukturiranih struktur, ki so 

vnaprej določene, da bodo funkcionirale kot strukturirajoče strukture, se pravi kot načela, ki 

porajajo in organizirajo prakse in predstave« (str. 90). Kulture se naučimo, naučimo se je od 

staršev, od prijateljev, znancev, skozi participacijo v javnem življenju, enako se naučimo 

religije, saj je religija povezana z okoljem in se je navadno tudi poučimo. Skozi socialno 
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učenje se usmerjamo v poklice, izbiramo hrano, se priučimo običajev, sem spada tudi religija, 

iz tega socialnega učenja pa se ne izključuje niti sprejetje druge religije ali ateizem. Najprej je 

posameznik izpostavljen idejam in vedenju, te pa nato sprejme in imitira (Tremlin, 2006). 

Habitus je sistem dispozicij – misli, zaznavanja, dejanja, izrazi – ki določa človeško prakso 

znotraj omejitev in meja (Bourdieu, 2002). »Habitus se oblikuje v poteku individualne 

zgodovine in pri tem vsiljuje utelešenju svojo posebno logiko. Prek habitusa se akterji 

udeležujejo zgodovine, ki je objektivirana v ustanovah. Poleg tega je habitus tisto, kar 

omogoča naseliti ustanove, si jih praktično prilastiti ter tako vzdrževati njihovo delovanje. Ali 

bolje, habitus je to, prek česar ustanova doseže popolno uresničitev« (str. 98, prav tam). 

Habitus se tako nahaja tudi znotraj verskih ustanov. 

Danes je družba veliko bolj spreminjajoča, kot je bila tradicionalna družba preteklosti. Tako 

Mellor in Shilling (2014) pomenu pojma habitusa, ki ga je vpeljal Bourdieu, poudarjata tudi 

pomen človekove sposobnosti samoodločanja. Habitus ureja izkušnje celotne skupine ljudi v 

že določene hierarhije in usmerja tako vedenje kot razmišljanje, v sodobnem svetu, kjer se 

družbena realnost neprestano spreminja, pa habitus preoblikuje posameznik sam s svojo 

refleksijo in pri soočanju s spremembami v poljih, ki privedejo do stika z drugačnimi 

strukturami in izpostavljanja novim dogodkom – migracije, poklicna in družbena mobilnost, 

potrošniška družba, spremembe političnih sistemov … Posamezniki in celotne skupine lahko 

tisto, kar ponuja religija in verska skupnost, katere del so, reflektirajo in uporabijo pri 

aktivnem spreminjanju in oblikovanju sebe, navade, ki jih imajo, norme, ki jih spoštujejo, 

življenjsko orientacijo, ki si jo ustvarijo. S tem predrugačenim razumevanjem pojma habitusa 

se odstrani rigidnost in pasivnost, ki je bila bolj značilna za stara uveljavljena verstva (prav 

tam). 

Ko opisujemo religioznost ljudi, se navadno osredotočamo na tri vidike: identiteto, versko 

prepričanje in vedenje. Tako se iščejo odgovori na to, ali se ljudje vidijo kot verne, ali imajo 

verska prepričanja in če se tudi ravnajo po zahtevah, ki jih vera narekuje. Ravno vedenje, na 

katero vpliva verska pripadnost, se lahko razdeli na dva dela, primarno ravnanje vključuje 

zahajanje v cerkev, molitev in branje verskih spisov, sekundarno vedenje pa vključuje tudi 

druge vidike, na katere vpliva religija: prehrana, obleka, odnosi med ljudmi, spolnost, odnos 

do dela (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Religijska misel človeku oblikuje način življenja, ne 

le svetovni nazor. Vpliva na oblikovanje socialnih, vedenjskih in intelektualnih odzivov, tako 

je religija hitro tudi temelj posameznikove identitete, ki v določeno smer potiska njegovo 

vedenje, politično prepričanje ter oblikuje velikost in značilnosti njegove socialne mreže in 

skupnosti (Tremlin, 2006). 

 

2.2 RELIGIJA IN PRIDOBITVE ZA POSAMEZNIKA 

Religija med drugim posameznikom pomaga pri soočanju s stresom in tesnobo, ki izhaja iz 

težko obvladljivih življenjskih situacij. Zmanjša stres, sploh pri težkih dogodkih, kot je smrt 

ali bolezen, kar se izkaže kot dobra strategija pri zmanjševanju tesnobe in izboljšanju počutja 

(Norris in Inglehart, 2015). V času stresa ali travme je pomemben del procesa iskanje smisla, 

pomena dogodka, ki se mu je zgodil ali se mu dogaja, to je sploh pomembno, ko je 

posameznikov pogled popolnoma porušen in ima spremenjen pogled na svet in nase 

(Pargament in drugi, 1998). Ljudje v takšnih časih uporabijo mehanizme, ki pomagajo pri 

soočanju s stresnimi dogodki, te so si izgradili v procesu socializacije, saj na posameznikovo 

soočanje vplivajo splošna prepričanja, ki jih ima posameznik, njegovi odnosi, želje in del tega 

je tudi religija, ki kroji posameznikov pogled ter delovanje. Religija pomaga na dva načina 

(čeprav je lahko sproži tudi nefunkcionalen odziv, če posameznik ostane pasiven), pri iskanju 
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pomena in iskanju kontrole (Simonič in drugi, 2007). Vera v stresnih časih posameznikom da 

čustveno podporo, osebno kontrolo, fizično zdravje in občutek namena in smisla (Pargament 

in drugi, 1998).  

Religija pa ne pomaga vernim posameznikom le v travmatskih situacijah, ampak tudi v 

vsakodnevnem življenju. B. Simonič in drugi (2007) menijo, da religija pripomore pri 

življenjskem optimizmu, saj prinaša pomen in smisel, odvrača od sramu in jeze, ki se pojavita 

ob stresu, zaradi odnosa z Bogom posameznik dobi dobre občutke o sebi, prav tako pa se mu 

razvije pozitiven odnos do sebe in sveta, ne gre pa pozabiti podporne mreže, ki jo posameznik 

najde v verski skupnosti.  

Socialna mreža ohranja visoko predanost verski skupnosti in te socialne mreže, ki jih verniki 

in vernice dobijo kot člani, so zanje tudi nagrada, da so vanjo vključeni, v njej celo aktivno 

sodelujejo. Socialna mreža posameznikom vrača z naklonjenostjo, spoštovanjem, 

družabnostjo in prijateljstvi – zato je v verskih skupnostih, kjer je predanost veri manjša, kjer 

je manj aktivno vključenih posameznikov, tudi socialna mreža šibkejša, verniki in vernice pa 

ravno zaradi tega ne bodo tako predani (Stark, 2005). Avtorica Roald (2001) dodaja, da 

vernica in vernik sicer ne dobi le čustvene podpore, občutka varnosti, ampak tudi sistem, ki 

pomaga pri usmerjanju skozi življenjske odločitve, poleg razlaganja sveta in dogodkov, ki se 

posamezniku zgodijo, je vera tudi praktična usmerjevalka vedenja in s tem tudi postane del 

družbenega sistema. 

Kjer je nevarnost za socialno identiteto, lahko religija pomaga pri tranziciji, najde občutek 

vrednosti, lahko pomaga pri prehodu iz domovine v nov svet, posamezniku tudi omogoča 

podporno skupino, ki govori imigrantov jezik, deli njegove vrednote, in s tem ne onemogoča 

stikov z novim socialnim okoljem. Religija tako pomaga pri lažji kulturni tranziciji 

posameznika ali skupine (Bruce, 2010). Tako se lahko migrantska populacija zateče k religiji 

kot podpornemu dejavniku, ki se ga oprimejo v novem okolju. Vera sama pa ponuja tudi 

eksistencialno varnost, o čemer govorita Norris in Inglehart (2015). V razvitih državah, kjer 

med populacijo vlada občutek eksistencialne varnosti, občutek, da je preživetje samoumevno, 

je verska pripadnost manjša, saj je religioznost povezana z občutki ranljivosti, ki jih ima 

človek glede svoje fizične varnosti in družbenega mesta. Tako se tudi pokaže, da se je proces 

sekularizacije, ki ga razloživa pozneje, najbolj ukoreninil v državah, kjer vlada blaginja, in 

sprožil zmanjševanje pomembnosti verskih vrednot in navad. V državah z dobro razvitim 

blaginjskim sistemom in varnostno mrežo, na primer v skandinavskih državah, tudi najdemo 

najbolj prazne cerkve (prav tam).  

 

3 SPREMEMBE RELIGIJE V DRUŽBI 

Če sva pred tem obravnavali religijo na splošno in njene pridobitve pa ne moreva mimo 

dejstva, da se religija in njen pomen v družbi spreminjata. Trije ključni procesi pri 

spreminjanju pojavnosti religije so sekularizacija, s katero gredo z roko v roki ženska 

družbena gibanja, in resakralizacija. Vsi omenjeni procesi so povezani z načinom oblikovanja, 

delovanja, organiziranja verskih skupnosti in položajem žensk v njih. Najprej predstavljava 

paradigmo sekularizacije in njen vpliv na spreminjanje pojavnosti verskih skupnosti v družbi. 

Nadaljujeva z resakralizacijo oziroma desekularizacijo, ki je povezana z nastankom novih 

oblik verskih skupnosti, duhovnosti v posameznikovi intimi in politiziranjem religije. Vse 

našteto vpliva na družbeni položaj ženske v verskih skupnostih, kar je temelj najine raziskave. 
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3.1 SEKULARIZACIJA 

Sekularizacijska paradigma je sprva pomenila le zmanjševanje moči cerkve, šele pozneje 

pridobi tudi pomen upadanja cerkvene religioznosti in splošne religioznosti (Bahovec, 2009). 

Kerševan (v Flere in Kerševan, 1995) piše, da se je ta izraz sprva pojavil ob odvzemu 

cerkvenega imetja s strani države ali posvetnih oseb v 17. in 18. stoletju, vendar pa ta beseda 

v najširšem pomenu pokriva moderne spremembe (novoveške, meščanske, kapitalistične in 

industrijske) družbe v religiji. Če sekularizacijo razčlenimo, ta zajema štiri različne procese. 

Prvi je zmanjševanje oziroma izginjanje odločilnega vpliva religioznih institucij na druga 

področja, v okviru tega procesa steče tako imenovana laizacija države – kjer država postane 

religijsko nevtralna in različna področja postanejo neodvisna od cerkve – šolstvo, sodstvo, 

umetnost. Na drugi proces kaže zmanjševanje udeležbe ljudi pri obredih, krstih, cerkvenih 

porokah, kar pomeni, da se zmanjšuje navezanost posameznika na cerkve in verske skupnosti. 

Tretji proces je zavračanje ali nesprejemanje tradicionalnih verskih verovanj ali ljudskih 

verovanj v nekem okolju, pokaže se redukcija verovanj, pa tudi selekcija, kjer posameznik 

naredi svojo kombinacijo verovanj različnega izvora. Četrti proces pa so same spremembe 

znotraj cerkva, tako da so se religijske institucije začele prilagajati drugim institucijam (prav 

tam). 

 

3.1.1 PROCES SEKULARIZACIJE 

Predindustrijska Evropa je bila globoko religiozna, duhovščina, ki se je pritoževala nad 

nevero, se ni pritoževala zaradi sekularizma, ampak zaradi mešanja cerkvenih ritualov z 

vztrajajočim predkrščanskim poganstvom (Bruce, 2010). Religija je bila globoko vpeta v 

delovanje države v vseh ravneh, nadzirala je celotno življenje skupnosti in posameznikov, 

celotna družba se je pravzaprav prilagodila koledarju cerkve in se po njem ravnala (Rémond, 

2005). Kakor navaja Berger (1967, v Knippenberg, 2015), je religija nekdaj družbo prekrivala 

kot nekakšen svet baldahin. Ko so se družbe industrializirale, so se razdelili tudi ljudje – 

nekateri so postali informirani »resnično verujoči,« drugi so odpadli. Sredi 19. stoletja je 

religija postala tako ločena od vsakdanjega življenja, da se je dalo prešteti podpornike 

religijskih institucij in tako tudi njihovo manjšanje, kar je prineslo tudi manjšo socialno in 

politično moč tem institucijam. Manjšanje števila cerkev v Evropi je bilo skoraj univerzalno, 

le v manj razvitem nekdanjem komunističnem bloku je po letu 1990 prišlo do manjšega 

porasta, vendar so tudi tukaj mladi ljudje manj religiozni kot njihovi starši. Sociologi in 

sociologinje opisano pojasnjujejo s širitvijo sekularizacije. Če bi padala religioznost le 

lokalno, bi se religijska institucija lahko vprašala, kje je pomanjkljivost in bi jo skušala 

odpraviti – tako pa je s predvidevanjem vzroka, ki je nad posameznimi napakami religijskega 

gibanja, to težko upravičiti (Bruce, 2010). 

Modernizacija prinese strukturno diferenciacijo, kar pomeni, da se družbeno življenje 

fragmentira na specializirane vloge. Ustvarijo se institucije za specifične funkcije, ki so bile 

prej del ene institucije. Pojavijo se funkcionalno čedalje bolj diferencirana področja in 

institucije, ki se »osvobajajo« religijskih institucij (Flere in Kerševan, 1995). Na primer, 

družina je bila tudi produkcijska enota, kot tudi prostor, skozi katerega se je družba 

reproducirala, z industrializacijo se ekonomska aktivnost loči od doma, dobi tudi svoje 

vrednote – pri delu naj bi bili racionalni, pragmatični, univerzalistični (do vseh strank enaki), 

medtem ko naj bi bila zasebna sfera ekspresivna, čustvena, prizanesljiva. Povečana 

specializacija je neposredno sekularizirala veliko družbenih funkcij, ki jih je nekdaj nadzirala 

cerkev: izobraževanje, zdravstvo, socialno blaginjo, družbeno kontrolo – ali je država 
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neposredno poskrbela za te storitve ali pa je cerkev začela bolj delovati s sekularnimi 

standardi in vrednotami (Bruce, 2010; Trzebiatowska in Bruce, 2012; Knippenberg, 2015). 

Skozi fragmentiranje družbe so se fragmentirali tudi ljudje, kar se opisuje s socialno 

diferenciacijo. Gospodarska rast prinese večji spekter poklicev in življenjskih situacij, 

obenem pa tudi večanje enakosti, ko so se povečale možnosti za boljše življenje za vse. 

Individualizem se je vpeljal z industrializacijo, zgodile so se spremembe v gospodarstvu, 

pripeljale so do poklicne mobilnosti, lahko si prehajal po različnih hierarhičnih lestvicah, za 

različnimi poklici so bili ljudje, ki so bili med sabo enaki, saj si lahko ločil posameznika od 

vloge, ki jo je zapolnjeval (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Religija je izgubila svojo moč, ki 

jo je črpala iz skupnosti, saj se je s procesom societalizacije tesno povezana skupnost 

spremenila v odprto in bolj kompleksno družbo. S tem je skupnost izgubila socialno kontrolo, 

ki jo je vzdrževala skozi religijske rituale in vrednote, ki jim je bil posameznik podrejen. 

Religija se prilagodi, vendar izgubi stik s konkretnimi ljudmi. Skupaj diferenciacija in 

societalizacija zmanjšata prepričljivost enega samega moralnega in religijskega sistema, 

ustvarita prostor za tekmujoče religije. Reformacijska fragmentacija religijske tradicije je 

pospešila razvoj religijsko nevtralne države. Tam, kjer je bil religijski konsenz razdeljen in 

šibek, je bila rast države sekularna (prav tam). 

 

3.1.1.1 LAIČNA DRŽAVA IN ZAHOD 

Sekularna država se ustvarja tudi skozi migracije ljudi, ki v eno deželo prinesejo s sabo svoje 

značilnosti, svoj jezik, svojo kulturo in religijo. Velike nacionalne države, ki so bile 

formirane, so tudi zajemale najrazličnejše ljudi, tudi nove migrante, ekonomska modernizacija 

pa je ustvarila med sabo tekmujoče sekte (Bruce, 2010). Več ko je različnosti v državi, večja 

ko je verska pluralnost in s tem ponudba, to še posebno velja za Evropo, toliko močnejši je 

tudi proces sekularizacije, saj obenem propada religijski monopol (Knippenberg, 2015). Ko je 

država skušala poenotiti nacionalno kulturo iz tisočih majhnih skupnosti, se je morala 

sprijazniti z religijsko raznolikostjo. Rešitev je bila nevtralna – laična država1. Ideja o eni 

državni religiji je bila, na primer opuščena (Združene države Amerike) ali je postala šibka 

(Velika Britanija). Čeprav je ta ločitev cerkvam dovolila, da postanejo bolj duhovne, torej 

usmerjene na svojo osnovno nalogo, jih je to tudi odstranilo iz središča javnega življenja in 

tako tudi iz stika in relevantnosti splošne populacije. Raznolikost pod vprašaj postavi tudi 

gotovost, ki jo čutijo verniki in vernice do religije, saj so ideje, ki so v splošni rabi, najbolj 

prepričljive. Če prerok govori z enim glasom, je temu lažje verjeti, da je glas Boga, če pa 

govori z dvajsetimi različnimi glasovi, potem je to težje verjeti (Bruce, 2010). 

Religija sama je postala vedno bolj omejena na zasebno sfero, javna sfera pa se je od religije 

ločila. Religioznost v sodobnosti še bolj zadeva posameznika, je subjektivna in del 

notranjosti, tako tudi v družbi navzven nevidna oziroma je spremenila svojo obliko (Bahovec, 

2009; Knippenberg, 2015). Posameznik je v sodobnosti svobodnejši v tem, da ima na 

razpolago različne vere, tako je od njegove volje odvisno, kam in na kakšen način se bo 

                                            
1 Termin laičnost je neologizem, ki izvira iz 19. stoletja. Izraz pomeni isto kot pridevnik laičen, če se nanaša na 

institucije ali ideje. Če s tem terminom opisujemo institucije, ta nakazuje neodvisnost od religij, državo in šolo 

pa s tem opišemo kot areligiozno (in ne antireligiozno). Načelo laične države oblast v državi daje ljudem, ki niso 

ne duhovniki ne redovniki, politične in administrativne pristojnosti ima laična oblast. Takšna oblast se ne 

vmešava v religiozne zadeve, cerkvenim in religioznim oblastem pa ne dovoljuje vmešavanja v njene 

pristojnosti. Ko se termin nanaša na ideje, označuje način mišljenja, ki ne izhaja iz teološkega razmišljanja, 

ampak izraža ločeno filozofsko in politično doktrino, na podlagi filozofskega koncepta o človeku pa izhaja tudi 

politična koncepcija družbene organizacije (Kodelja, 1995, str. 74).  
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priključil, takšno odločanje je individualno in potisnjeno v zasebno sfero, kar je omogočeno z 

verskim pluralizmom v sekularni družbi (Flere in Kerševan, 1995).  

Cerkvene institucije v laični državi postanejo del spektra institucij, ki ponujajo določene 

storitve, tako kot druge imajo tržno lastnost, saj so ponujale svoje usluge, poleg tega pa so bile 

tudi ena od možnosti za posameznika za svobodno združevanje z drugimi v svojem prostem 

času. Takšen posameznik, ki lahko izbira v pluralnosti religij, ki ni podrejen eni religijski 

tradiciji, je porazdeljen med različne vloge, ki ga tudi fizično ločujejo od drugih ljudi, saj biva 

in dela v različnih okoljih, ki so lahko tudi politično različna, s svojim izborom norm, ki 

določajo ravnanje posameznika (prav tam). 

Ko se poveča blaginja, se zmanjša religijska predanost in tradicionalizem, tisti, ki so ubogi in 

revni, v religiji najdejo zatočišče, saj jim obljublja obilje v naslednjem življenju, ko pa že v 

tem življenju uživaš obilje, vera izgubi velik del svoje moči. Tako pride tudi do sprememb v 

določeni religijski skupini, če na primer ta hoče povečati pozitivno interakcijo z ljudmi. 

Vplivata tudi razvoj znanosti in tehnologije, vendar ne na način, da znanost kot znanje in 

racionalna misel nadvlada religijsko področje, vendar nadomesti religijo v praktičnem smislu. 

Religija je praktična, na primer molitve za pridelke in zdravljenje z blagoslovljeno vodo 

pričakujejo praktične rezultate, tehnologija pa te priložnosti, ko se morajo ljudje obrniti na 

religijo za pomoč, zmanjšuje. Razvoj tehnologije povečuje človekovo moč, ki je prejšnje 

generacije niso poznale (Bruce, 2010). 

 

3.1.1.2 LAIČNA DRŽAVA IN ISLAM 

Islamska religija ni neznanka v Evropi, saj je del zgodovinskega dogajanja že skorajda 1500 

let. Muslimani so zavzeli dobršen del Pirenejskega polotoka, Balkana, čeprav se je nato tok 

obrnil in so nekateri evropske in krščanske države zavladale muslimanskemu svetu. Danes v 

Evropi živi veliko število muslimanov, veliko je državljanov evropskih držav, ti se tudi 

nimajo namena vrniti v domače dežele oziroma teh sploh še videli niso. Ti ljudje imajo enake 

zahteve kot ostali državljani, da imajo enake pravice in svoboščine kot ostali državljani drugih 

veroizpovedi, kar je popolnoma pričakovano in sprejemljivo, vendar tu pride do dveh težav. 

Ker ima islam šibko hierarhijo oziroma je zelo razpršen, vlade težko najdejo sogovornike, ki 

bi predstavljali svoje sovernike za pogajanje z vladami (Rémond, 2005). 

Druga težava pa je, da je islam poenotena celota, ki ni značilna za krščanstvo, kjer lažje 

ločimo versko in civilno skupnost. Islam pozna le en zakon, ta je božji in zajema družinsko 

pravo, dedno pravo, lastninsko ureditev, kazensko in davčno pravo, pojavila pa se je tudi 

zahteva, da šeriat postane civilni zakon – kar je na Zahodu, kjer je prišlo do ločitve 

veroizpovedi, cerkve od države in osamosvojitev državnih institucij, težko dosegljivo (Nasr, 

2007). Marjana Harcet (2007, str. 29) povzame: »Načelo ločevanja religije od politike je za 

muslimanski svet nepojmljivo.« Težava so tudi navade, ki jih verski zakon dovoljuje, in so v 

Evropi prepovedane – primer poligamije. Tako pridemo do točke, kjer se vprašamo, ali se da 

na istem prostoru spoštovati dva različna zakona. Islam tako omeji civilno dediščino 

krščanstva in sekularizacije – kako je lahko tu država sploh laična (Rémond, 2005). Islam bo 

moral razviti odgovore na ta vprašanja, tako da bo ostal islamski, da bo spoštoval svoje 

bistvo, vendar bo ponudil tudi odgovore na sodobna vprašanja, s katerimi se sooča (Nasr, 

2007). 

Prihod islama v Evropo je izzval nove debate okoli evropskega pogleda o javnosti in 

zasebnosti religije, ki ga prinese preizpraševanje glede religije, sekularizacije in laične države. 

V Evropi je ločitev javnega in zasebnega vidika religije bolj kot ne samoumevna, religija naj 
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se v javnem življenju ne bi pojavljala, vendar je ravno zaradi islama debata oživela in se 

danes pojavljajo vprašanja okoli pokrivanja in kazanja drugih verskih znamenj, o objavljanju 

materiala, ki jih lahko določena verska skupnost vidi kot žaljivo in okoli lokacij verskih stavb, 

ki niso »evropskega« izvora. Te polemike večkrat pripeljejo tudi do kriznih trenutkov, kjer je 

vidno, da strani nočejo sklepati kompromisov, in do nevarnih soočenj različnih skupin (Davie, 

2010). 

 

3.1.2 NEPOVRATNOST SEKULARIZACIJE 

Sekularizacija ni neizbežna, ampak je zaradi povečane kulturne avtonomije posameznika, 

česar si ne moremo predstavljati, da se bo spremenilo, je sekularizacija nepovratna (Bruce, 

2010). Z nepovratnostjo sekularizacije so se sprijaznile tudi cerkve in tako sprejele drugačno 

mesto v družbi – morda z manjšim ugledom in nadzorom, a tudi večjo avtonomnostjo, saj 

vanje ne posega država. V Evropi tako danes nimamo več sakralnih držav, je nekaj držav, kjer 

ima določena religija privilegiran položaj v primerjavi z drugimi religijami v odnosu z državo, 

tako je na primer v Grčiji in Srbiji, tudi v skandinavskih državah ter Angliji, vendar je tudi 

tam država postala država vseh državljanov, ne glede na veroizpoved, kar je kontrast 

preteklosti evropske celine, kakršna je ta bila dve stoletji nazaj. To pa ne pomeni, da države 

ne priznavajo obstoja religij – države so sprejele, da je večina prebivalstva del določenega 

verskega gibanja kot dejstvo, ki je del civilne družbe (Rémond, 2005).  

Pri opisovanju procesa sekularizacije v dveh stoletjih se malo govori o drugačni trajnosti 

religijske stvarnosti. Državljani najbolj sekulariziranih držav so še vedno večinsko in 

množično prostovoljno del religijskih gibanj, ki so pravzaprav s sekularizacijo le izgubila 

položaje oblasti (Rémond, 2005). Sekularizacija je vodila k novim in spremenjenim oblikam 

izražanja religioznosti. Max Weber proces, ki se je zgodil pri nadomestitvi tradicionalnih 

religij, torej odstranjevanju magije iz vsakdanjika, posebnih religioznih dejavnosti in s tem 

zmanjšanje vloge cerkva, poimenuje odčaranje sveta (Flere in Kerševan, 1995). Religioznost 

med ljudmi se pravzaprav ni zmanjšala, se je le preoblikovala, se izraža na drugačne načine, 

in namesto pripadnosti krščanstvu, se pojavijo kvazireligije, ki temeljijo na racionalnosti in so 

posvetne – fašizem, komunizem, nacionalizem, scientizem (Črnič, 2001; Bahovec, 2009).  

 

3.1.3 RESAKRALIZACIJA 

Sekularizacijska paradigma opisuje razloge, ki se skrivajo za padanjem obiska verskih 

obredov in je dobila veliko podpore v drugi polovici dvajsetega stoletja, vendar je v zadnjem 

času malce izgubila svojo kredibilnost, saj se je pojavilo obujanje verstev tako, da so se ta 

premaknila nazaj k svojim izvorom, kar je še posebno značilno za fundamentalistične 

skupine, ustvarile pa so se tudi nove oblike verskega izražanja, ki so pridobile vpliv skozi 

značilnosti, ki jih sicer najdemo pri prodaji drugih ponudb na trgu. Gibanja so karizmatična in 

evangeličanska in so se namnožila v obliki novih denominacij (Claval, 2015). Pomembnost 

religije naj bi se zmanjšala, vendar v 21. stoletju ta še vedno ohranja pomembno vlogo v 

življenju ljudi, kljub upadu religijske participacije in pomembnosti vere v življenju ljudi. 

Verske organizacije, ki imajo svoje interese, so še vedno močne v Združenih državah 

Amerike, mnoge evropske države pa se danes sprašujejo, ali je sekularizacija pripeljala do 

želenih rezultatov, glede na to, da so se v Evropo priselili bolj opazno verni migranti iz Afrike 

in Jugovzhodne Azije (Avishai, Jafar in Rinaldo, 2015). 
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Resakralizacijo ali drugače desekularizacijo Kerševan (Flere in Kerševan, 1995) razdeli na 

štiri kazalnike: 

● ljudska religioznost še vedno vztraja (to so različna ljudska verovanja, ki vsebujejo 

predkrščanske vsebine, ter ljudska pobožnost, ki pa jo je uveljavila katoliška cerkev, to 

so šmarnice, procesije, romanja), 

● v osemdesetih letih 20. stoletja v Evropi narašča religioznost (ankete so pokazale, da 

se je povečalo število vernih v primerjavi s prejšnjim desetletjem, predvsem pa je 

prišlo do skoka religioznosti v socialističnih državah), 

● pojavijo se nove oblike religioznosti in tudi nove verske skupnosti (več v poglavju 

Nova religijska gibanja), 

● religija se politizira (pojav civilne religije, ki združuje ljudi ali državljane določenega 

naroda, drugi pojav politizacije religije pa je fundamentalizem, ki se je pojavil pri 

različnih verskih skupnostih, ki so poudarjale po svoje izbrane verske resnice kot 

temeljne oziroma fundamentalne, na primer Iran po revoluciji, kjer je Koran temelj 

državne ureditve, v ZDA se pojavlja protestantski fundamentalizem, ki se usmerja na 

določene zahteve, na primer zahteva po prepovedi splava, homoseksualnosti, ščitenje 

tradicionalne družine, učenje biblijskih resnic pri pouku, fundamentalizem je sicer 

redek pri katolikih, ker ta veja krščanstva ne dovoljuje samovoljnega izbiranja verskih 

resnic (prav tam, str. 140–153). 

Sekularizacijska paradigma govori o nujno zmanjševani religioznosti s procesi modernizacije 

družbe, vendar je dejansko stanje danes drugačno in ni tako preprosto. Po eni strani 

sekularizacija dejansko vztraja, predvsem v razvitih državah, vendar če se pogleda svet kot 

celoto, religija v svojih tradicionalnih oblikah, ne samo vztraja, tudi zavzema čedalje večji 

odstotek svetovnega prebivalstva. Sekularizacija z modernizacijo je torej proces, ki sam sebe 

ustavi, ker zmanjša naravni prirastek, tako da se z rastjo svetovnega prebivalstva tudi 

povečuje številčna zastopanost tradicionalnih oblik religij (Davie, 2010). 

Danes ljudje zahodnega sveta izbirajo in ustvarjajo religije kot produkte, ki jih lahko daš in 

dobiš na trgu, tako da vzamejo zase tisto, kar jim najbolj ustreza. Religije so torej pod enakimi 

pritiski kot trg, ki se prilagaja potrebam in zahtevam gospodarstva, ki ga poganjajo človekove 

potrebe in želje po produktih ter storitvah. Enako se ravna tudi trg religij, ki se prilagaja 

potrebam človeka in ponuja tisto, kar se takrat išče, ali potrebo tudi sam ustvarja (Claval, 

2015). G. Davie (2010) navaja poglede ljudi v Evropi, ki cerkev obiščejo, ko imajo posebno 

potrebo po tem, in ne kot nekaj vsakdanjega. Ko zadovoljijo svojo potrebo ali nočejo več 

hoditi, tudi ne čutijo več dolžnosti, da še participirajo. Religija je bila v Evropi odrinjena na 

zasebno sfero, stvar posameznika, značilna je vera brez pripadnosti. 

 

3.2 ŽENSKA GIBANJA IN SPREMEMBA POLOŽAJA ŽENSK 

Ženska gibanja se ves čas spreminjajo, zato jih je najlažje razdeliti na tri faze oziroma valove, 

v katerih so se razlikovali poudarki, ki so jih gibanja imela. Prvi val, ki se je začel konec 19. 

stoletja, je zahteval enakost med spoloma, ki zajema raznolikost, ki naj bi jo spola zajemala. 

Drugi val, ki je potekal od šestdesetih let prejšnjega stoletja do zgodnjih osemdesetih, je 

zahteval osvoboditev ženske izpod jarma patriarhata in nadvlade moškega, tretji val, ki pa se 

je začel v devetdesetih, pa je zahteval opustitev razumevanja spola kot nesprejemljivega, 

ampak se je paradigma premaknila na dojemanje družbenega spola kot fluidnega in 

konstruiranega, ki ni močno povezan s svojo biološko osnovo (Woodhead, 2003). 
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Sonja Bezjak (2011, str. 24) opredeli vpliv ženskih gibanj takole: »Vzroki za dejansko 

spremembo ženskega položaja, ki se je zgodil zlasti v 20. stoletju, so povezani s pojavom 

ženskih gibanj, ki so si prizadevala za ekonomske, politične in socialne pravice žensk.« Šele 

pred kratkim so ženske dobile več možnosti vključevanja v javno sfero, kjer so prej bili le 

moški. Redkeje so delale izven doma, če pa so, pa je bilo še redkeje, da bi delale polni delovni 

čas ali za večja podjetja daleč od domačega okoliša. Zaradi tega in ker se je religija prestavila 

iz javne v zasebno sfero, kjer so imele še vedno največjo vlogo ženske, je sekularizacija prej 

zajela moške, ženske pa pozneje (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Na začetku 20. stoletja in z 

obema svetovnima vojnama so se zgodile spremembe pri vključevanju žensk v javno sfero. 

Čedalje več jih je bilo zaposlenih, več jih je bilo v srednjem in visokošolskem izobraževanju, 

s tem so dobile tudi večji dostop do javne sfere in s tem se tudi prelomi njihova neprestana 

vez z gospodinjskimi opravili, tudi kontracepcija je postala dostopna in pari so si želeli 

manjše družine (Bourdieu, 2010, str. 103–104). Tudi podatki primerjave v prvem desetletju 

21. stoletja med zaposlenimi ženskami in gospodinjami v Evropi kažejo, da le 34 % 

zaposlenih žensk sebe označuje kot močno verne, gospodinje pa so pri 47 % (Trzebiatowska 

in Bruce, 2012). 

Sekularizacija je odprla ženskam javno sfero, kar pa je z roko v roki šlo s pritiski ženskih 

gibanj, ki so za zanje zahtevale pravice na različnih področjih. Bourdieu (2010, str. 105–106) 

predvsem poudarja pomembnost spremenjene dostopnosti šolanja, torej visoke izobrazbe, ki 

je ženskam prinesla ekonomsko neodvisnost in s tem spremenila tudi vloge v družinah. Kljub 

temu poudarja, da je se je treba zavedati, da neenakosti v šolskem sistemu še vedno obstajajo, 

ki se vidijo pri usmerjanju fantov in deklet v različne šole, tudi same šole, tudi če imajo večji 

ugled – na primer medicinske fakultete – se tam vzpostavi hierarhija, ki vlada tudi v družbi: 

specializacije iz kirurgije večinoma zasedajo moški, pediatrijo in ginekologijo pa večinoma 

ženske. 

V Sloveniji je za izboljševanje položaja žensk veliko prispevala možnost izobraževanja, ko se 

je leta 1919 v Ljubljani ustanovila univerza. Delež žensk v univerzitetnem izobraževanju se je 

v petindvajsetih letih povzpel s 3 % na 42,4 % in je od leta 1985 večji od moškega. Drugi val 

feminizma, ki je značilen za ta čas, je prinesel spremenjen diskurz o ženskem vključevanju in 

poudarjanje enakosti možnosti (Bezjak, 2011). Emancipacijo žensk so omogočili različni 

procesi konec 19. stoletja in v 20., ki še tečejo danes, zavzeli prostor in preoblikovali 

družbeno življenje. 

V religiji se je zgodil drug obrat, ki je ženskam tudi omogočil dodatno možnost participiranja 

in morda pripomogel k feminizaciji verskih skupnosti. Religija se danes še bolj osredotoča na 

čustva in na odnose, tako se pozornost posveča ljubezni, zaupanju in skrbi. Krščanstvo na 

primer že samo poudarja vrednote samožrtvovanja, ljubezni in miru, kar pravzaprav zapira 

prostor mačizmu in maskulinim vidikom človeških značilnosti, obuja pa feminine vidike in ni 

nujno, da poudarja samo družino (kar sicer bolj delajo konservativne oblike krščanstva), 

ampak tudi druge oblike odnosov, prijateljstva, intimnosti, skrbi za druge. Bog ni več nekdo, 

ki zviška gleda na svoje stvarstvo, ampak postane zaupnik, mati, prijatelj, nekdo, s katerim 

ima lahko posameznik pogovor in oseben odnos. Z večjo fluidnostjo spolnih vlog sodobnosti 

pa v takšnih verskih skupnostih lahko najdejo prostor tudi moški (Woodhead, 2003). 

 

4 PATRIARHAT 

Patriarhat je oblika oblasti, kjer en spol zatira drugega in je tudi najstarejši sistem prevlade 

enega spola nad drugim, izvira pa iz predsodkov in negativnih spolnih stereotipov, ki so se 
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utrdili čez stoletja človeške zgodovine. Patriarhat je torej sistem zatiranja, v katerem ima en 

spol – moški – privilegije in prvenstveno vlogo, drugi – ženski – pa je zatiran, izkoriščan in je 

na podrejenem drugem mestu (Furlan, 2006b).  

Ta družbeni sistem se vzpostavlja skozi reprodukcijo, ki mu jo omogočajo različne družbene 

institucije, najprej najbolj osnovna, družina, in dalje cerkev, sploh skozi preteklo zgodovino, 

izobraževalni sistem in država sama. Družina dominacijo moškega proizvaja skozi delitev 

dela, ki je izkušnja otrok že kmalu po prihodu v družino, cerkev pa je dolgo vsiljevala 

androcentrični pogled in žensko manjvrednost skozi interpretacijo Svetega pisma, ki žensko 

na mestih daje na drugo in podrejeno mesto. Šola pa poleg razmerja moči, na primer odrasel–

otrok in skozi vrednotenje različnih mehkih in trdih disciplin ter posameznic in 

posameznikov, ki so nanje vpisani, utrjuje patriarhalni hierarhični sistem (Bourdieu, 2010).  

 

4.1 PATRIARHAT V DRUŽBI IN RELIGIJI 

V vsakem družbenem prostoru najdemo sprejete in pričakovane spolne vloge, ki so pripisane 

posameznemu spolu, ideji pravega moškega in prave ženske. Pomembno je razumeti, da se s 

spreminjanjem družbe spreminjajo tudi spolne sheme, ki so del posamezne družbe. Kljub 

temu pa moški spol vedno ostane prvenstven, tisti, po katerem naj bi se zgledovalo. Moški s 

to prvenstveno vlogo pridobi moč, ki nadvlada ženski spol, skozi negativne spolne stereotipe 

in predsodke pa hierarhično moč tudi ohranja (Furlan Štante, 2013b). V religijah je moški 

tisti, ki ima glavno vlogo – na primer Bog ali stvarnik je vedno moški, ženska pa ima vlogo 

matere ali matere sinu (Holm, 1994, v Klingorová in Havlíček, 2015). 

Pri razumevanju patriarhalnega sistema je treba razumeti predsodke, na katerih je utemeljen in 

iz katerih tudi črpa snov opravičila za svoj obstoj. Ti izhajajo iz binarnega razumevanja 

spolov, ki sta v svojem bistvu različna, vsak del s svojimi značilnostmi, kjer so nekatere na 

prvem, nekatere na drugem mestu (Furlan, 2006b). Pri tem se popolnoma zanemari družbena 

konstrukcija spola, spolnih vlog in pričakovanj in se opravičevanje postavi na biološke, 

naravne razlike, ki se ne spreminjajo in so, kakršne so. Furlan (prav tam) pozneje dodaja, da 

lahko imajo predsodki do obeh spolov negativne posledice. Predsodki in stereotipi ne le, da 

lahko pripeljejo do diskriminacije, vplivajo tudi na gradnjo posameznikove identitete, na to, 

katere spolne vloge bo v življenju prevzel, tudi na samopodobo, s tem pa na celotno 

posameznikovo življenje. Ženske nato predsodke in pričakovanja družbe ponotranjijo, tako se 

niti ne zavedajo svojega položaja, dokler se težava ne ozavesti (Furlan Štante, 2013b). 

Bourdieu (2010) dodaja, da k reproduciranju moške dominacije ne prispevajo le ženske same, 

ampak tudi moški s privolitvijo v nadaljevanje patriarhalne družbene ureditve. 

Da so ženske v hierarhični ureditvi vedno v podrejenem položaju, trdijo feministične kritike, 

in tudi menijo, da so religije tiste, ki družbo usmerjajo tako, da je ta patriarhalno urejena. 

Predvsem je tu izpostavljeno krščanstvo, ki je bila (in je še) vodilna religija v svetu in je s 

svojo močjo lahko vodila procese oblikovanja družbenega življenja in ohranjanja vzorcev, ki 

so v družbi prevladovali (Furlan, 2006b).  

Dowling (n.d., v Furlan, 2006b, str. 92) trdi, da lahko negativni spolni stereotipi povzročijo 

»krize osebne identitete pri posameznicah ali posameznikih, …, strahovito zmedenost, ki jo 

posameznik ali posameznica lahko čuti, če ne ustreza stereotipnim konceptom svojega spola.« 

Spolni stereotipi dajejo prvenstveno vlogo enemu spolu, saj lastnosti, ki jih vidi kot moške ali 

kot ženske vrednoti in jih glede na to tudi ceni, s tem en spol dobi večji vpliv, kakor pa drugi, 

na takšen način se hierarhija med spoli tudi ohranja in podpira patriarhalni sistem (Furlan, 
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2006b). Tudi religije so prevzele in tudi spodbujale patriarhalni, androcentričen sistem 

(Schüssler Fiorenza, 2013). Pričakovanja, ki jih je bila deležna ženska in so nanjo tudi 

vplivala, so predpostavljala ženske kot pasivne poslušalke, pričakovanja, da govorijo tiho, 

blago, celo boječe, pravzaprav je bilo za žensko najbolje, da je bila le videna, opažena, ne pa 

slišana. Družbeni konstruktivizem tako govori o vplivu učenja skozi kulturo in delovanje 

moškega ali ženske v prihodnosti, na primer v javni sferi, kjer moški zavzamejo več prostora, 

ženske pa manj (Furlan Štante, 2013b). 

4.2 ABRAHAMSKE RELIGIJE IN PATRIARHAT 

Sodobna literatura uporablja termin Abrahamske religije kot skupni imenovalec treh 

svetovnih religij: judovstva, krščanstva in islama. Termin tudi namiguje na možno spravo 

med temi skupnostmi v prihodnosti. Osnovan je na imenu osebe, ki nastopa v Bibliji kot 

Abraham, v Koranu pa kot Ibrahim, vendar vsaka religija ta lik poveličuje zaradi različnih 

vrednot: pri Judih zaradi spoštovanja zaveze, pri Kristjanih je zgled vere, pri Muslimanih pa 

postane vzor podrejenosti Božji volji. Sama izbira lika je najbolj povezana s tem, da se ga ne 

dojema kot Juda, Kristjana ali Muslimana, kar pomeni, da je idealen kandidat za raznolike 

interpretacije, ki se jih različne vere poslužujejo. Ta kategorija pravzaprav umetno vzpostavi 

red med tremi različnimi religijami, ki sicer imajo tudi veliko podobnosti, da se omogoči 

medverski dialog, ki je osnovan na skupnem temelju (Hughes, A. W., 2012). Prav tako 

označuje kontrast med Abrahamskimi religijami in azijskimi religijami, saj imajo 

Abrahamske v sebi idejo osebne odrešitve, česar azijske nimajo (Turner, 2010). 

Te tri monoteistične religije imajo za skupno točko Abrahama, enega od hebrejskih patriarhov 

(skupaj s sinom Izakom in vnukom Jakobom). Ti trije so pravzaprav konceptu patriarhata dali 

ime. Patriarhat kot vladavina moških, ki je osnovana tudi na trditvi, da so moški in ženske že 

po naravi različni in da so moški tudi po naravi boljši, je del judovstva, krščanstva in islama, 

saj to te religije bile, in večinoma so še vedno, patriarhalne v svojih organizacijah in v 

upravičevanju patriarhalnih družbenih struktur (Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

Androcentričen pogled se najde v svetih besedilih teh treh religij, čeprav se v različnih časih 

in različnih družbah poudarjajo različni deli besedil in odvisno od dominantne interpretacije. 

Hebrejska kultura je bila patriarhalna, čeprav se v Stari zavezi lahko najdejo tudi odseki, ki 

nakazujejo matriarhalno družbo, sicer pa je v spisih jasno nakazana moška avtoriteta in 

večvrednost, na primer v primerih odločanja očeta ali moža namesto (in o) hčere ali žene 

(Schüssler Fiorenza, 2013). V zahodnem prostoru je tako lahko duhovščina, ki je bila 

antifeministična, izrabljala tudi svete spise ter ženskam in moškim narekovala njihovo mesto 

v sistemu (Bourdieu, 2010, str. 99). V islamu pa nekatere feministke opozarjajo na neenakost 

žensk, ki se kaže že v samem zakrivanju telesa in obraza, kot znak zatiranja, ter v družbenem 

življenju, kjer moški uporabljajo islam za nadzor nevarne ženske seksualnosti s tem, da 

uveljavijo patriarhalni sistem (Marranci, 2010). 

Krščanstvo definira Nova zaveza, ki je v primerjavi s Staro zavezo, ki je večinoma 

androcentrična in izraža patriarhalni sistem, v katerem je nastala in ga podpirala, drugačno 

glede enakosti spolov. Tako moškim kot ženskam daje glas, ne le moški apostoli, tudi ženske 

sledilke Jezusa so omenjene, nekatere so bile celo tako pomembne, da so imenovane. Čeprav 

so ženske prisotne v Jezusovem življenju in pri pomembnih dogodkih, se tudi Nova zaveza 

pozneje skozi besedila Apostolski del bolj nagiba adrocentričnemu pogledu, kjer so moški 

tisti, ki so pomembni in v središču dogajanja, ženske pa so izključene (Schüssler Fiorenza, 

2013). E. Schüssler Fiorenza (prav tam) tudi piše, da se je pojavila potreba po patriarhalno 

urejeni strukturi zgodnje krščanske cerkve, saj drugače ta, v sicer patriarhalni družbi, ne bi 

preživela. Tako se je hierarhija, kjer so moški pri vrhu, utrdila in čedalje bolj izključevala 
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ženske (glej 1 Kor 11:2–16 in 1 Kor 14:33–36). Ureditev, ki se je uveljavila v takratni zgodnji 

krščanski cerkvi, se je prenesla na poznejše krščanske skupnosti, ki je danes vidna tako v 

Rimskokatoliški cerkvi kot tudi pri novejših gibanjih, kot sta Jehovove priče in Cerkev Jezusa 

Kristusa svetih iz poslednjih dni. 

Danes so feministične kritike Katoliške Cerkve usmerjene predvsem na nedosegljivost 

duhovniškega poklica za ženske in je zanje simbol maskulinosti in seksizma, ki obstaja v 

patriarhalno urejeni organizaciji (Furlan, 2006a). Posebnost te cerkve pa je v tem, da je veliko 

žensk, ki so bile verne in aktivno vpete v versko življenje, priznanih kot svetnic ali cerkvenih 

učiteljic, Cerkev pa njihove literature tudi hrani (Furlan, 2006b). Temu se pozneje lahko 

pridruži tudi kritika nedosegljivosti vodstvenih funkcij (in tudi duhovništva, v malo drugačni 

obliki) v Islamu in v novih religijskih gibanjih, v nadaljevanju bosta razloženi dve verski 

skupnosti, ki imata očitno razdelitev nalog glede na spolno identiteto, to sta Jehovove priče in 

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednji dni. 

Čeprav krščanski nauk, ki je utemeljen v liku Jezusa, poudarja enakost spolov, je sama 

organizacija Katoliške cerkve prevzela patriarhalni model ureditve in ženske potisnila ob rob 

(Furlan, 2006b). Odrinjene ženske so se navadile biti na nižjih položajih, biti nevidne, utišane, 

pasivne, moški pa so bili vodje (Furlan Štante, 2013b). Danes ženskam patriarhalni model v 

krščanstvu ni ustrezen, razvila se je feministična teologija, ki preizprašuje zgodovino in 

osvetljuje vloge žensk, ki so zanemarjene v zgodovini, ki je pripovedovana skozi oči moških 

in o moških tudi govori (Furlan, 2006b).  

V islamu sta se razvili dve feministični kritiki, ki sta našli različna vzroka za neenak status 

žensk znotraj religije oziroma v deželah, kjer je ta dominantna. Prva skupina se osredotoči na 

kritiko islama kot tistega, ki proizvaja neenakost, predvsem se osredotoči na pokrivanje kot 

znak patriarhata v religiji, druga skupina pa v islamu najde rešitev za neenakosti, ki jih 

proizvaja lokalna kultura in ne religija (Maranci, 2010).  

 

5 RELIGIJA IN SPOL 

5.1 PROUČEVANJE PARTICIPACIJE SPOLA 

Pri raziskovanju v 19. in 20. stoletju se je religija opisovala brez vključevanja spola in 

pogosto tudi brez žensk. Uporabljen je bil vidik moškega, ki je bil tudi predpostavljen, kot da 

nima svojega vidika. Ni sicer razlog preprosto samo ta, da pogovor ni potekal o spolu, ampak 

aktivnosti, s katerimi so se ukvarjale ženske, niso bile označene kot del religije. Zahoden 

pogled na religijo večinoma poudarja formalna verjetja, s tem pa zanemarja samo prakso 

vsakodnevnega življenja, kot je skrb za umrle, oblačenje in priprava hrane (Dubisch, 2016). 

Treba je bilo spremeniti perspektivo in pogledati še z ženskega vidika, tako so se tudi odkrile 

različne oblike religijske participacije žensk (Keinänen, 2016). 

Ženske so velikokrat dojemane kot obrobne udeleženke religije ali celo neudeležene, kar je 

pravzaprav pristranskost opazovalcev, do tega pa pride, ker se na kulturo pozabi gledati z 

vidika žensk. V nekaterih primerih se sprejme moški pogled, ki zmanjša ali celo zanika 

žensko aktivnost, ali pa se obliko participacije, s katero se vključujejo ženske, preprosto 

zanika kot religijski pojav (Dubisch, 2016). Prve raziskave, ki so bile narejene na področju 

religije in spola, so se ukvarjale z žensko versko izkušnjo in razlaganjem zatiralnih značilnosti 

tradicij, sodobne pa so se začele ukvarjati s temami, kot je pomen in vpliv participacije žensk 

in moških v konservativnih religijah, kako na verska gibanja vplivajo sekularni in feministični 
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diskurzi in kakšne so posledice teh gibanj v družbi, ki stremi k enakosti, tudi v politiki. Te 

raziskave so tudi pokazale, da verne ženske, ki so del na videz najbolj zatirajočih verskih 

gibanj, tudi znotraj teh skupnosti kažejo samoodločanje in aktivno sodelovanje (Avishai, Jafar 

in Rinaldo, 2015). 

 

5.1.1 PROUČEVANJE PARTICIPACIJE SPOLA V ISLAMU 

V nekaterih religijah, predvsem je to značilno za judovsko in islamsko vero, se pojavljajo 

razlike v pričakovanem vedenju glede na spol. Trzebiatowska in Bruce (2012) sta razdelila 

vedenje, na katerega (so)vpliva religija, na dva dela, primarno ravnanje in na sekundarno, kjer 

se tudi pojavijo razlike v participaciji določenega spola. Islam ima v teoriji ženske in moške 

za enakovredne, ampak njihova življenja oblikujejo norme, ki so značilne za etnično 

skupnost, ki ji pripadajo, prav tako se pričakuje glede na spol razlikujoča se pobožnost.  

Pri merjenju participacije žensk in moških pri muslimanih se ne da osredotočiti samo na 

obiskovanja džamije, saj so ta za moške obvezna, za ženske ne. Ženske in moški morajo biti 

tudi pri obisku džamije v samem prostoru ločeni, kar je težko zagotoviti, če skupnost še nima 

svojega posebnega prostora za bogoslužja. Tudi ko že imajo molitvene prostore primerne, so 

ženske fizično ločene od moških, njihovi prostori so pogosto manjši, niti ni nujno, da vedno 

slišijo, kaj se dogaja v glavnem molitvenem prostoru, kar tudi daje vtis, da žensko čaščenje ni 

tako pomembno, kot je moško. V večjih mestih v Veliki Britaniji so tako nastale alternativne 

skupine čaščenja, ločeno od tradicionalnih oblik, ki so namenjene samo za ženske, kot so 

preučevanje verskih vsebin, nekatere imajo tudi športne in izobraževalne prostore namenjene 

samo za ženske (Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

 

5.2 VEČANJE ENAKOSTI MED SPOLOMA V DRUŽBI 

Po vsem svetu se enakost med spoloma povečuje, neskladja sicer še vedno v določenih delih 

vztrajajo. Čeprav niso vsi režimi tako surovi, kot je talibanski v Afganistanu, kjer brez 

moškega ob sebi ženske ne morejo iti v javnost, imajo prepoved izobraževanja, dostopa do 

dela in težko dostopno zdravstvo, razdelitev gospodinjskih odgovornosti marsikje še vedno ni 

enakomerno porazdeljena oziroma je določena glede na spolno pripadnost. V svetu vsekakor 

obstajajo kontrasti in takšnim sistemom se v nasprotje postavi Švedska, ki je dosegla najvišjo 

raven ženskega parlamentarnega zastopanja in tudi enakost spolov v izobraževanju, plačanem 

delu, starševskih pravicah in dostopa do otroškega varstva. Razlogi za te kontraste, ki 

obstajajo v svetu, so sicer manj znani (Inglehart in Norris, 2003). 

Razlogov za razlike v enakosti spolov ne gre najti le v gospodarskem razvoju, saj v 

marsikateri državi, ki spada med najbogatejše na svetu, ženske nimajo enakega dostopa do 

izobraževanja ali participacije v politiki, tudi v kakšni od revnejših držav, na primer v Indiji, 

imajo več možnosti kot pa v bogati državi, na primer v Savdski Arabiji. Ni nujno, da 

bogatenje držav pripomore k izboljšanju življenj žensk (Inglehart in Norris, 2003). Enakost 

med spoloma je v svetu postal ideal, ki ga družbe skušajo doseči, vendar ima sam koncept 

različne pomene za različna kulturna ozadja (Page in Yip, 2017).  

Države in nadnacionalne povezave (Evropska unija, Združeni narodi) so se problema 

neenakosti med spoloma lotile skozi pravne reforme, s katerimi so skušali zagotoviti 

politične, socialne in ekonomske pravice. Začelo se je poudarjati aktivno žensko vlogo, 

pomembnost njenega glasu, enakih pravic, dela izven doma in lastnega dohodka. Kljub 
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državnim posredovanjem na področju enakosti spolov še vedno vztraja diskriminacija glede 

na spol, marsikje manjka otroško varstvo za matere, ki delajo, na upravah podjetij pa so 

ženske deležne steklenega stropa. Tudi v liberalnih državah, kot sta Švedska in Norveška, je 

delo še vedno spolno porazdeljeno. V Evropi tudi vztraja mnenje, da etnične manjšine in 

verske skupnosti ne dosegajo ideala enakosti med spoli (Inglehart in Norris, 2003; Page in 

Yip, 2017). 

 

5.3 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 

Težko je razložiti, kako je prišlo do razlik pri spolu, kako so se razvile oziroma kaj je vzrok, 

da so se razlike pojavile – ali so plod naravnih, bioloških osnov ali vpliva družbe in 

socializacije. Razlike, ki so jih raziskovali, so bile na področjih osebnostnih potez, mentalnih 

sposobnostih ter spolnih vlog in hierarhije med spoloma. Razločevanje med spoloma in 

pripisovanje primernih vlog ima za posledico tudi porazdelitev moči, ki je, kot vidimo še 

danes, porazdeljena neenakomerno, saj žensko pušča v ozadju, potisnjeno v zasebno sfero, 

kjer je nevidna in z malo moči. V preteklosti in tudi danes se še vedno gleda na spol binarno, 

moški pa je na prvem mestu. Moški so v preteklosti predstavljeni kot aktivni in prisotni in po 

tem bi celo lahko sklepali, da žensk ni bilo, saj so iz javnega življenja bile praktično 

izključene (Furlan, 2006b). 

Pomembna zamisel sodobne sociologije spola je, da spol ni vnaprej določen, ampak se skozi 

interakcijo v družbi v njej konstruira (Connell, 2012). Biološki spol ločuje človeštvo na 

moške in ženske, družbeni spol pa predstavlja moškost in ženskost, maskulinost in 

femininost. Pri družbeni konstrukciji spola gre za predstave določene družbe o ženskosti in 

moškosti, ki so bistvene za dojemanje spola in so zasidrane v posameznikovi mentaliteti, ker 

so družbeno sprejete in niso univerzalne, ampak se čez čas in prostor spreminjajo. 

Posamezniki jih sprejemajo in upoštevajo v svojem delovanju (Fausto-Sterling, 2014). Ravno 

biološka razlika med moškim in žensko, sploh kar se tiče spolnih organov, lahko opraviči 

diskurz naravnosti spolnih razlik in delitve dela (Bourdieu, 2010). Znana misel Simone de 

Beauvoir (2013) o ženski je »Ženska se ne rodi: ženska to postane.« (str. 15). S. de Beauvoir 

(prav tam) meni, da so ženske v družbi v podrejenem položaju. Na to opozori že s samim 

naslovom Drugi spol, ki pomeni spol, ki je definiran glede na prvi, ki je moški. Moški spol je 

prvi, ženski spol je drugi. Moški spol je tako osnova, matrica, ženski spol pa je kopija. Skozi 

zgodovino je jasno videno, da so imeli vso oblast vedno moški in da se jim je zdelo koristno, 

tudi skozi formacijo zakonikov, da je ženska od njih odvisna in podrejena, kot taka pa tudi 

postane Drugi. S tem je glas družbenega konstruktivizma postal močnejši. Ta pogled 

družbenega konstruktivizma je pomemben in vpliva pri opolnomočenju žensk pri sprejemanju 

lastnih avtonomnih odločitev z ozavestenjem družbenih vlog, ki so jih ženske (in moški) 

pridobili skozi proces socializacije.  

Percepcija ustreznih delitev vlog doma in v družini, plačanega dela, politične sfere, vse to 

oblikuje prevladujoča kultura skozi družbene norme, verjetja, vrednote, ki v njej obstajajo, kar 

sloni na stopnji družbene modernizacije in religijske tradicije. Družbeni spol zajema družbeno 

konstrukcijo vlog in naučenih vedenj žensk in moških, ki se povezujejo z biološkimi 

značilnostmi žensk in moških. V veliko družbah rigidne spolne vloge določajo pravice, vire 

ter moč žensk in moških, najbolj očitna pa je delitev dela doma in na delovnem mestu 

(Inglehart in Norris, 2003). 

Kjer prevladuje enakost spolov, je večja možnost, da zaradi uzakonjenih pravic, ko lahko 

dostopajo do javne sfere in delovnih mest, ženske zaradi več možnosti dosežejo pismenost, 
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izobrazbo, se zaposlijo, spremeni se tudi razdelitev gospodinjskega dela. Kritičen pomen 

kulture je to, da tako kot ženske tudi moški prevzamejo prevladujoča stališča, vrednote in 

verjetja o pravilni delitvi spolnih vlog znotraj katere koli družbe. Kjer ostajajo tradicionalne 

vrednote, žensk ne ovira samo družba sama, ampak se tudi same ovirajo. Kulturna sprememba 

sama po sebi ni zadosti, da omogoči enakost spolov, vendar je zanjo nujna. Čeprav vemo, da 

je kultura pomembna, ne vemo, kako zelo je pomembna v primerjavi z družbenim razvojem 

in pravno-institucionalnimi strukturami, vemo pa še manj o tem, kako ti dejavniki 

medsebojno vplivajo dolgoročno (prav tam). 

Religija je odraz družbe in s tem tudi spolnih vlog, saj družbeni in kulturni prostor močno 

vplivata na religijo vse od njenega nastanka. Ta vpliv se vidi tudi pri položaju žensk v 

različnih verskih skupnostih, saj se tudi v različnih religijah ženska izkušnja razlikuje glede na 

čas, prostor in položaj, ki ga ima ženska v posamezni kulturi. Poleg razprav o ženski 

spolnosti, reproduktivni moči in socialno-ekonomskem položaju se lahko razpravlja tudi o 

položaju ženske znotraj posamezne religije in kako družbeni spol v njih odseva (Furlan, 

2003).  

 

5.3.1 DUALISTIČNA NARAVA ČLOVEŠKE VRSTE V RELIGIJI 

Religija je razumljena kot prostor, kjer je neenakost med spoloma vseprisotna. Pri 

ugotavljanju, kaj mladi pripadniki različnih veroizpovedi v Veliki Britaniji pravijo o enakosti 

spolov, so ugotovili, da nekateri vloge, določene glede ne spol, ne razumejo kot znak 

neenakosti – enakost zanje ne pomeni enake socialne vloge, ampak je razdelitev vlog 

pravzaprav izkoriščanje in poudarjanje različnih kakovosti in sposobnosti posameznega spola. 

Ti posamezniki, ki so izrazili takšen pogled na spolno razdelitev vlog, imajo dualističen 

pogled na človeško vrsto, saj vidijo moškega in žensko kot med sabo različna, vendar se ta 

različnost dopolnjuje. Podpiranje spolne razdelitve vlog zanje ni pomenila nasprotovanja 

enakosti med spoloma (Yip in Page, 2017). 

Večina patriarhalnih idej o ženskih vlogah, naravi, pravicah in položaju, tako znotraj verske 

skupnosti kot v družbi, prihaja iz avtoritativnih verskih besedil. To drži predvsem za 

Abrahamske religije, kjer so interpretacije religijskih tekstov del verske identitete pripadnikov 

in tega vpliva ne gre zanemariti (Vuola, 2016). Ženska je še danes, tako v družbi kot v 

religijah, večkrat postavljena na mesto matere in žene, ker je to njeno »naravno« poslanstvo, 

kar pa je omejevalo in še omejuje možnosti, do katerih imajo ženske dostop. Ženske takšno 

dojemanje njenega mesta omejuje in zadrži v zasebni sferi, moškim so le pomočnice, medtem 

ko imajo ti več možnosti, po katerih lahko posegajo in jih izkoriščajo kot del javne sfere 

(Bezjak, 2011). 

 

5.4 FEMINIZACIJA VERSKIH SKUPNOSTI 

Večinsko članstvo, predvsem pa aktivno članstvo, verskih skupnosti predstavljajo ženske, 

čeprav niso na vodilnih položajih (Yuval-Davis, 2009). V krščanskih cerkvah Zahoda izrazito 

prevladujejo ženske nad moškimi, pravzaprav je razmerje 3 : 2 v večini cerkva Evrope in 

Amerike, tipični posameznik, ki hodi v cerkev, pa je danes starejša ženska (Woodhead, 2008, 

v Keinänen, 2016; Trzebiatowska in Bruce, 2012). G. Davie (2000) temu dodaja, da je ta 

razlika v participaciji spolov očitna v vseh starostnih skupinah. Razlika se tudi opazi v 

različnih oblikah srečanj mladinskih skupin kot tudi v tradicionalnih večjih ali manjših 

župnijah. Ženske so bolj verne od moških, se trdneje držijo svoje vere, jo dosledno 

prakticirajo in bolj aktivno vlagajo v versko skupnost. Ti podatki ne veljajo le za krščanske 
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skupnosti, ampak tudi za muslimanske skupnosti na Zahodu, saj ženske na vprašanje, če 

menijo, da aktivno prakticirajo svojo religijo, odgovarjajo pritrdilno pogosteje kot moški 

(Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

Pri raziskovanju različnih sektorjev religijske participacije so se pokazale tri različne sfere z 

različno stopnjo feminizacije (Keinänen, 2016): 

1. visoka feminizacija v aktivnostih, ki so neposredno povezane s cerkvijo – 

prisotnost, prejemanje zakramentov in romanja; 

2. visoka, vendar manj intenzivna stopnja feminizacije v sferi dobrodelnosti in 

relativna rast feminizacije verskega izobraževanja; 

3. brez feminizacije v aktivnostih verskih in političnih združenj in organizacij ter v 

medijih (prav tam). 

 

5.5 RAZLOGI ZA VEČJE ČLANSTVO ŽENSK 

O razlogih za večjo žensko religioznost ni zedinjenosti, težko je to religioznost ljudi pojasniti 

preprosto z biološkim ozadjem ali družbenim vplivom, ker je vključenih preveč spremenljivk. 

Znan je sicer vpliv družbenoekonomskega statusa mame na religioznost hčerke, saj višji kot je 

družbenoekonomski status matere, nižja je religioznost hčerke (Trzebiatowska in Bruce, 

2012). 

Ženske so veliko bolj vpete v življenja ljudi v ključnih življenjskih trenutkih kot moški. 

Prisotne so pri rojstvu, vzgoji otrok in pri smrti, čeprav ni razloga, na primer, da pri skrbi za 

starejše ljudi ne bi bili vpleteni tudi moški. Tudi v sekularnem svetu ženske še ohranjajo 

povezavo s tradicionalnimi vlogami. Te so povezane z ritualnimi obvezami, ki so v kulturi 

značilne, tudi če je družba že delno sekularizirana. Pri pomembnih življenjskih dogodkih se 

zaradi svoje vključenosti v skrbstvene naloge pogosteje srečujejo z verskimi prepričanji, 

verskimi predstavniki in rituali, kar jim bo dalo več priložnosti, da o duhovnosti v pomembnih 

življenjskih obdobjih tudi razmišljajo. Pravzaprav na večjo vpletenost žensk v religijo ne 

vpliva dejstvo, da so ženske, ampak da so feminine (prav tam). Vpletenost ženske v zasebno 

sfero in ne v javno, kjer se je zgodila sekularizacija v 19. in 20. stoletju, tudi sovpliva na večjo 

vključenost žensk v verske skupnosti. Ta vidik je zapisan v poznejšem poglavju o 

sekularizaciji in spremembah, ki so jo prinesle. 

 

5.6 RELIGIJA IN ENAKOST MED SPOLOMA 

Pozornost družbe se je povečala glede odnosa med religijo in enakostjo spolov, kar se je 

zgodilo zaradi sprememb v življenju žensk v 20. stoletju. Začele so se bolj vključevati v javno 

sfero, saj so bile deželne plačanega dela in izobraževanja. Čeprav neenakost še vedno vztraja 

v javni sferi, je ta še bolj ukoreninjena v zasebni (Yip in Page, 2017). Razlike v enakosti med 

spoloma se razlikujejo glede na geografsko področje, zgodovinsko ozadje in razvoj, kulturno 

zapuščino, pomembno pa je upoštevati tudi verske norme, ki so v določeni družbi prisotne. 

Neenakost med spoloma je sicer višja v bolj religioznih državah, vendar je pri raziskavah 

religioznosti treba upoštevati več dejavnikov, poleg ekonomskega razvoja proučevane družbe, 

tudi način vključevanja v versko življenje, kar je težko meriti v vseh religijah enako 

(Klingorová in Havlíček, 2015). V zadnjih dveh desetletjih se je zaradi politiziranja islama in 
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osvetljevanja nedostopnosti vodstvenih položajev za ženske v krščanstvu okrepila tudi javna 

razprava o upiranju religije pri promociji enakosti spolov (Yip in Page, 2017).  

Danes so v vseh svetovnih religijah na vodstvenih položajih moški, čeprav je žensk, ki 

participirajo v verskem življenju več, vendar je pravi status ženske, njene vloge v verski 

skupnosti, bolj zakompliciran. Med svetovnimi religijami obstaja konsenz, ki poudarja 

pomembno vlogo ženske kot dela družinskega življenja, kot matere in žene, vendar s tem ne 

omogočijo popolne enakosti moškim (Klingorová in Havlíček, 2015). Zanimive so tudi 

omejitve v nekaterih religijah, kjer ženska med menstruacijo ali nosečnostjo ne sme stopiti v 

tempelj ali se dotakniti Korana (Holm, 1994, v Klingorová in Havlíček, 2015). 

 

5.7 DELITVE VLOG V VERSKIH SKUPNOSTIH  

Werner (2009, v Keinänen, 2016) osvetli žensko participacijo v verskih skupnostih. Na veliko 

področjih ženske prevladujejo s svojo številčnostjo, se vključujejo v cerkvene aktivnosti, 

ironično pa je moška udeleženost v sedanjosti postala nevidna oziroma ni več dojemana kot 

religijska udeleženost. Izpostavlja, da se ne sme zanemariti participacije krščanskega 

moškega, ki se vključuje v politiko, politične organizacije in v javno razpravo v imenu cerkve.  

Kjer so ženskam popolnoma nedosegljive funkcije moči v konservativnih verskih 

organizacijah, so ženske začele vzpostavljati svoje kroge znotraj verske skupnosti, ki so jih 

vodile ženske in so bile njim samim tudi namenjene. To so na primer skupine za proučevanje 

Svetega pisma, podporne skupine žrtvam spolnih zlorab, svetovalne skupine, aerobika itd. Ko 

se ženske združujejo v takšnih manjših skupinah, to okrepi vezi med njimi, poleg tega pa 

utrjuje prepričanje, da obstajajo radikalne razlike med moškimi in ženskami. Takšne skupine 

omogočajo ženskam visoko učinkovito podporno mrežo, ki je tudi razlog, da se teh skupin 

udeležujejo (Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

Pomembno pa se je tudi zavedati, da žensk, ki podpirajo tradicionalne spolne vloge in se v 

takšne religije vključujejo oziroma v njih ostajajo, ne gre slikati črno-belo. Niso vse ženske 

samo žrtve patriarhalnega sistema, ki določa organizacijsko urejenost skupnosti, in niso vanje 

vključene, ker hočejo spodkopati obstoječo strukturo moči in opolnomočiti ženske članice. 

Ženske so v verske skupnosti vključene tudi zaradi bolj kompleksnih razlogov, ki jih takšno 

poenostavljanje skrije, zato je pomembno, da se jim omogoči, da izrazijo svoje razloge, ki jih 

pripeljejo v skupnost oziroma jih v njih ohranjajo (Hoyt, 2007). 

 

5.7.1 DOSTOPNOST VODSTVENIH FUNKCIJ 

Dostopnost vodstvenih funkcij je v večini religij po svetu ženskam nedosegljiva, kjer pa imajo 

dostop do funkcij v verski skupnosti, so te nižje na lestvici. Večina judovskih in islamskih 

skupnosti prepoveduje ženskam zasedanje funkcije, spremembe so se zgodile le pri večinskih 

protestantskih cerkvah, kjer so začeli, čeprav ne z velikim navdušenjem, za duhovnice 

posvečati tudi ženske. Verske institucije sicer zanikajo, da je to oblika diskriminacije na 

podlagi spola. Če bi bilo vključenih več moških kot žensk v verske skupnosti, dejstvo 

vladavine moških na vodstvenih funkcijah ne bi bilo nenavadno, tako pa je realnost drugačna 

(Trzebiatowska in Bruce, 2012). 
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5.8 PRIDOBITVE ZA ŽENSKE 

Aktivnost v verskih skupnostih ženskam omogoča prostor zanje, kjer se lahko uveljavijo, ta 

pa se pri vključevanju v verske skupnosti pojavlja v javni sferi, kjer sicer niso toliko vidne. 

Omogočeno jim je sodelovanje in s tem možnosti za dosego ciljev, ki si jih osebno zadajo 

posameznice, ta želja po uspehu v določeni nalogi pa pritegne tudi manj izobražene ženske, 

kjer v verskih skupnostih vidijo svoje mesto (Yuval-Davis, 2009). 

Ženske, ki so vključene v fundamentalistične2 skupine, se vanje vključijo in v njih ostajajo 

zaradi različnih razlogov, to so lahko karizmatični voditelji, ekonomski razlogi, v skupnosti 

vidijo skrbstveno stran, ki je privlačna predvsem v državah, kjer je šibka država blaginje. 

Privlačna pa je tudi mantra o družinskih vrednotah, ki jo verske skupnosti poudarjajo. To je v 

današnjem svetu zaželeno, saj se zunaj skupnosti tekmuje pod neenakimi pogoji in na splošno 

vlada poudarek na individualizmu in lastni odgovornosti v nesigurni družbi. V verski 

skupnosti pa posameznice najdejo podporo drugih žensk, zaradi vere lažje obvladujejo svoja 

življenja in težave, s katerimi se soočajo, prav tako pa je oče, mož spodbujen k sodelovanju 

pri vzgoji, odvrača se ga od popivanja, veseljačenja in zahteva spolno zvestobo obeh, vse to 

pa daje občutek varnosti in sprejetosti (Ruthven, 2010). 

Trzebiatkowska in Bruce (2012) poudarjata še en razlog, ki ga pripadnice konservativnih 

verskih skupnosti navajajo kot pozitiven – to so enaka pričakovanja med poročenimi moškimi 

in ženskami. Te skupnosti s svojimi pravili ustvarijo urejeno polje, kjer so jasno določene 

pravice in dolžnosti, tako se na podlagi tega tudi lahko osnujejo zahteve enega zakonca do 

drugega in se jih opozarja na njihovo odgovornost višji sili, ne le drugim ljudem. 

Neujemanje družbeno konservativnih pogledov religije in sekularnih prepričanj glede enakosti 

med spoloma se ne more večno ignorirati, vendar se ženske poslužujejo kognitivnih strategij, 

da zmanjšajo frustracijo, ki jo čutijo ob neujemanju dveh nasprotnih idej, katerih del so. Tako 

je zaznati, da ženske iz tega, da so vključene v skupnost, čeprav je ta konservativna in ženske 

iz vodstvenih sfer izključuje, vseeno pridobijo več zase, kot pa izgubijo, saj poudarjajo 

povezanost in skupnost, ki jo čutijo (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Nekatere ženske pa 

ostajajo v restriktivnih religijah prav zaradi pravil in navodil glede življenja in v konservativni 

religiji najdejo trdnost, ki je ni v individualistični in sekularni družbi, v takšni verski 

skupnosti celo najdejo tolažbo, uteho in dobijo občutek opolnomočenja (Yuval-Davis, 2009). 

Yuval-Davis opozarja tudi na negativne vidike, sploh za tiste ženske, ki so vključene v tako 

imenovane fundamentalistične verske skupnosti, kjer veljajo stroga in rigidna pravila ter 

pričakovanja od posameznikov. V takšnih skupnostih si posameznica ne more privoščiti 

prestopanja meja, ne more si ustvariti lastne vloge v skupnosti, saj jo skupnost omejuje pri 

njenih poskusih delovanja (Yuval-Davis, 2009).  

 

                                            
2
 Pomen pojma fundamentalizem v religiji ima široko polje razlag in se težko določi, katera verska skupnost pod 

ta pojem spada. Termin je bil sicer ustvarjen kot opis skupnosti, ki so se posluževale dobesednih interpretacij 

Biblije in ki so verjele, da dogodki v svetu, napredek, znanstveno in družbeno mišljenje kažejo na neuspeh 

družbenih reform in izobraževanja pri premagovanju človeške grešnosti. Splošno naj bi bil fundamentalizem 

odziv na modernost in sekularizacijo, ki sta sprožila občutke obupa in zmedenosti med ljudmi, ki se nato 

zatečejo v gibanja, ki jim povrnejo občutek trdnosti (Hughes, M., 2006; Yuval-Davis, 2009). 
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6 VERSKE SKUPNOSTI NA SLOVENSKEM 

Vlada Republike Slovenije je leta 1993 ustanovila Urad za verske skupnosti, kjer je z letom 

2018 registriranih 51 verskih skupnosti (Register cerkva in drugih verskih skupnosti, b.d.).  

Pokazala se je potreba po natančni opredelitvi ustavnih določil glede enakopravnosti verskih 

skupnosti in ločitvi od države. Država zagotavlja pravno enakopravnost med vsemi verskimi 

skupnostmi, saj za vsa veljajo enaki pogoji in možnosti, izkoriščanje teh pa je odvisno od 

številčnosti skupnosti, organiziranosti in razpoložljivih financ. Kljub izraženi enakosti verskih 

skupnosti v pravnem smislu pa se pokaže potreba po komuniciranju pomembnih cerkva z 

državnimi službami, če se to zdi v javnem interesu. V teh primerih je prišlo do večje 

komunikacije med državo in Rimskokatoliško cerkvijo, ki se je sklicevala na specifične 

slovenske okoliščine: številčnost članstva, zgodovinsko pomembnost in povezanost s kulturo 

naroda (Lesjak, 2001). 

Ločenost cerkve od države država razume kot pravno ločenost, ne pa tudi socialno, saj so 

verske skupnosti del istega družbenokulturnega okolja, ki mu pripadajo isti posamezniki. 

Ločenost verskih skupnosti od države obema stranema daje avtonomnost, tako da verske 

skupnosti ne morejo opravljati nalog države, država pa ne nalog verskih skupnosti (Lesjak, 

2001).  

 

6.1 TIPOLOGIJA VERSKIH SKUPNOSTI 

Danes obstajajo različni tipi verskih skupnosti, ki so v osnovi razdeljene na štiri tipe: 

Cerkev naj bi bila univerzalna in dominantna, saj je namenjena vsem ljudem in bi vsem tudi 

vsilila svojo oblast, vendar ji to ne uspe, tako ostane le prevladujoča religijska institucija. 

Oblikovana je hierarhično, laikom pa je avtoriteta kleriški del skupnosti. Cerkev navadno 

podpira politično institucionalno ureditev, otroci pa postanejo člani avtomatsko oziroma brez 

zavestnega pristanka (Flere in Kerševan, 1995; Črnič, 2012). V cerkev se vključujejo vsi sloji 

prebivalstva, po svoji naravi pa je konservativno usmerjena, velikokrat pa je tudi skozi svojo 

podporo politične ureditve povezana z državo, v kateri je (Črnič, 2012). 

Sekta ali ločina je manjša oblika verske skupnosti, do katere pride z odcepitvijo od druge, če 

se z nauki določeni člani ne strinjajo več zaradi različnih razlogov. Ne oblikujejo popolnoma 

samostojnih naukov, ampak ohranijo osnovo nauka, vendar bolj poudarjajo samo določene 

dele, poleg tega pa je zanje značilna tudi prisotnost karizmatičnega pridigarja (Flere in 

Kerševan, 1995). Te skupnosti so lahko protestna gibanja, ki nastopajo proti uveljavljeni 

družbeni ureditvi, vrednotam, ki v družbi vladajo, nasprotujejo pa tudi cerkvi, ki v določenem 

prostoru dominira, čeprav velikokrat iz te cerkve tudi izhaja. Članstvo, za razliko od cerkve, 

ni samodejno, ampak do njega pride po zavestni posameznikovi odločitvi za priključitev 

verski skupnosti (Črnič, 2012). Sekte so številčne, večinoma so demokratično organizirane in 

duhovščina ni jasno definirana, vodijo, ne pa nujno, jo lahko karizmatični voditelji. Za sekte 

je prav tako značilno, da imajo nasprotujoča, celo sovražne poglede na vladajočo družbeno 

ureditev in imajo znotraj skupnosti vzpostavljena pravila za člane, ki omogočajo, da je ločina 

notranje bolje povezana in ima jasne meje glede na zunanjo družbo. Takšna pravila so na 

primer prepoved opravljanja vojaške službe in političnega udejstvovanja, z zavračanjem 

sprejetega reda pravzaprav sekte postanejo kontrakulture. Če sekte preživijo dlje časa, 

preživijo samo eno generacijo, se v okolje dobro umestijo, sploh če to okolje do njih ni 
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sovražno in se mu prilagajajo, takrat se sekta pravzaprav spremeni v denominacijo, morda 

celo v cerkev (Flere in Kerševan, 1995).  

Denominacija je skupnost, ki drugačna od okoliške družbe, vendar je ta drugačnost v družbi 

sprejeta, saj razlika ni tako velika. Te skupnosti obsegajo manjše število prebivalstva, vendar 

večjega števila niti ne nameravajo pridobiti, po številu so podobne sektam ali so malo večje, 

vendar je zanje značilno, da so strpne do drugih skupnosti (Flere in Kerševan, 1995).  

Kulti so najmanj jasno določene in organizirane skupnosti, pomembno je sprejetje nauka, 

čeprav niti ta ni jasno zasnovan. Člani so vključeni prostovoljno, pri nekaterih so člani lahko 

del drugih verskih skupnosti. Ker vodstvo ni jasno določeno, se lahko pojavijo karizmatični 

posamezniki (Flere in Kerševan, 1995).  

Pojma kult in sekta sta jasno definirana, vendar v javnosti lahko vidimo, da se uporabljata 

ohlapno, označujejo ju negativni predsodki, v ZDA in tudi v Evropi pa so se pojavila 

protisektanska gibanja, v Sloveniji je nekaj let delovalo protisektansko gibanje nekdanjih 

pripadnikov Jehovovih prič. Sovražna naravnanost javnosti se je sicer po napadu 11. 

septembra 2001 preusmerila na islam. Zaradi negativne naravnanosti javnosti do sekt in 

kultov po svetu je pomagal nov pojem novih religijskih gibanj omogočiti bolj objektivno 

raziskovanje teh manjših verskih skupnosti (Črnič, 2012).  

 

6.2 KRŠČANSTVO 

Krščanske skupnosti so se pojavile v prvem stoletju našega štetja in se hitro razširile po 

Rimskem cesarstvu. Razlogi za hitro razširitev so različni, saj je takrat prišlo do propadanja 

starih verstev, sploh se je to dogajalo na območjih mešanja različnih kultur, med ljudmi je 

prišlo do negotovosti, krščanstvo se je tudi širilo zaradi načina življenja (medsebojna pomoč, 

skrb za druge) ter vnetega oznanjevanja krščanskih vernikov. Pri razširjanju vere je pomagal 

tudi enoten jezik celotnega cesarstva, ki so ga zgodnji kristjani znali – grščina, cesarstvo pa je 

omogočilo 300 let dolgo obdobje relativnega miru in blaginje, v katerem so oznanjevalci 

lahko prosto potovali po Sredozemlju. V četrtem stoletju postane krščanstvo državna vera 

cesarstva, obenem pa zaradi povečanega števila članov pride do razvodenelosti vere, ni bilo 

več bratske vneme, ki je bila značilna za prve skupnosti, vera je postala ritualizirana, vendar 

se je mreža cerkva morala razširiti. Najverjetneje so v času po Konstantinu nastale župnije, še 

danes značilne predvsem za Rimskokatoliško cerkev v Sloveniji, ko so bili na oddaljene kraje 

poslani duhovniki in tam stalno bivali (Perše in Nimac, 2014). 

V Sloveniji je poleg največje Katoliške cerkve več krščanskih cerkva, ki imajo korenine v 

protestantizmu ali pravoslavju, ali pa so to skupnosti poznejšega nastanka. V Prekmurju se 

najde Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi, nato so baptistične cerkve, 

Evangelijska binkoštna cerkev, Krščanska adventistična cerkev, Srbska pravoslavna cerkev, 

poleg vseh teh in še nekaterih drugih v krščanstvo spadata tudi novejši religijski gibanji 

Jehovove priče in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (Register cerkva in drugih 

verskih skupnosti, b.d.). 

 

6.2.1 ŽENSKE IN KRŠČANSTVO 

Kako se vloga žensk obravnava v krščanstvu, je odvisno od tega, kateri odlomek v Svetem 

pismu si izberemo, kako ga interpretiramo in na kakšen način upoštevamo zgodovinski 

kontekst, v katerem je besedilo nastalo. Zato se različne krščanske skupine ravnajo po 
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različnih odlomkih oziroma jim dajo prioriteto. Iz Svetega pisma je najbolj znana zgodba, iz 

katere so izpeljane različne interpretacije in tudi pogled na položaj ženske in moškega, 

stvarjenje Adama in Eve. V 1. Mojzesovi knjigi se najdeta dve zgodbi o stvarjenju človeka, 

kjer prva zgodba3 odraža enakost med obema prvima človekoma (1Mz 1:27), medtem ko 

druga zgodba4, ki govori o stvarjenju Eve iz Adamovega rebra, kaže na podrejenost ženske 

moškemu (1Mz 2:4–3,24). Poleg stvarjenske zgodbe je tu še zgodba o kači in Evi, ki pade pod 

njen vpliv in zapelje Adama, s tem pa človeštvo v greh. Tako je deviškost bila ideal, podobno 

kot celibat za moške, ki je bil med ženskami visoko cenjen, še posebno v srednjem veku, saj 

je predstavljal stanje Eve pred grehom. Mati Marija pa je bila ženskam nedosegljiv ideal, saj 

je bila mati in devica (Drury, 1994 v Furlan, 2003). 

V zgodovini krščanskih cerkva, avtorica C. Kline (2014) navaja dva cerkvena misleca in 

voditelja, Luthra in Avguština. Luther, začetnik protestantizma, je žensko postavil za 

podrejeno moškemu zaradi njene vloge pri padcu Adama in neposlušnosti božji zapovedi v 

raju. Luther meni, da je ženska takrat izgubila enakost moškemu in postala manjvredna v 

duhu in telesu. Avtorica navaja tudi cerkvena očeta Avguština in Tomaža Akvinskega, ki sta 

Evo in s tem žensko za manjvredno postavila že pred padcem v raju, saj je bila ustvarjena 

druga in iz Adamovega rebra, celo ustvarjena zanj (1 Mz 2:22). Pri branju Svetega pisma in 

zgodb v njem se je treba zavedati, da so se interpretacije posameznih zgodb spreminjale skozi 

zgodovino oziroma bile določene zgodbe bolj poudarjene, druge manj – pravzaprav se je 

zaželena interpretacija spreminjala z duhom časa. Če je bila družba bolj patriarhalna, se je 

takšno interpretacijo Svetega pisma tudi našlo oziroma poudarilo tiste odlomke, ki so 

podrejenost žensk poudarjali (Jogan, 1986). 

Patriarhalni model, ki se je uveljavil v krščanskih skupnostih, današnji družbi in načinu 

življenja več ne ustreza. Emancipaciji žensk se morajo prilagajati tudi verske skupnosti, ki so 

del te spremenjene družbe, ki zahteva enakost med spoloma (Furlan, 2007a). V krščanstvu se 

je tudi pojavila feministična teologija, ki poudarja pomen iskanja ženskih glasov v zgodovini, 

ki jo pripovedujejo moški, in so tam ženske skrite, zamolčane, nepomembne. Feministična 

teologija je pravzaprav kritika uveljavljene teologije, tako same vede kot tudi svetih knjig in 

kaj te, ki jih je napisal človek in je nanje vplival družbeni kontekst, ko so nastajale, sporočajo 

glede vloge žensk in moških in skozi žensko perspektivo kritično osvetljuje patriarhalni 

sistem v njih in v skupnostih ter ga skuša spremeniti (Furlan, 2006b). 

 

6.2.2 RIMSKOKATOLIŠKA CERKEV 

Rimskokatoliška cerkev svojemu izvoru sledi, tako kot druge krščanske skupnosti, do prvih 

krščanskih skupnosti v Jezusovem času, ko si je pridobil učence, ki so mu sledili, kakor je bilo 

v takratni obliki judovske šole tudi običajno. Po Jezusovi smrti ni bilo oblikovane 

organizacije, ki bi jo Jezus zapustil ali priporočil, tako so jo morali oblikovati sami, vodili pa 

so jo apostoli. V prvih stoletjih so se oblikovale različne krščanske skupnosti, ki so bile 

                                            
3 V Svetem pismu najdemo dve različni zgodbi o stvarjenju človeškega para. V prvi zgodbi je stvaritev zapisana 

na kratko: »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je 

ustvaril.« (1 Mz 1:27). Ta poved ne kaže nadvlade enega spola nad drugim. V nasprotju s prvo zgodbo, pa 

najdemo v 1 Mz 2:21–23 pripoved, ki žensko ustvari iz moškega rebra in ji podeli mesto pomočnice: »Gospod 

Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto 

napolnil z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. Tedaj je 

človek rekel: »To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se bo imenovala móžinja, kajti ta je 

vzeta iz moža.« 

4 Glej opombo 3. 
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vezane na območje (Perše in Nimac, 2014). B. Perše in Nimac (prav tam) jih navajata pet: 

zaprto (to pomeni le mesto) in odprto (razširjeno na podeželje) mestno skupnost s škofom, 

podeželsko skupnost s škofom, duhovniške skupnosti in organizacije naslovnih cerkva 

(zasebne hiše, dane na razpolago kot cerkvene hiše). S pošiljanjem duhovnikov na podeželje, 

kjer so stanovali, so se oblikovale župnije.  

Laiki so bili dolgo izključeni iz neposrednega delovanja cerkve, čeprav so veliko potrebnih 

del opravljali namesto duhovnikov. Šele z drugim vatikanskim koncilom se je začelo govoriti 

tudi o pastorali, torej o cerkvenem nauku in njegovem delovanju v praksi, in se poudari 

pomembnost tega, da se cerkev prilagodi toku časa in spremembam, ki so se zgodile in se 

dogajajo. Po tem koncilu tudi verniki niso bili več le pasivni objekti cerkve, ampak so dobili 

svojo odgovornost do skupnosti, da je njihova vera pravzaprav tudi poklic in da morajo 

opravljati misijonarstvo, ki je značilno za krščanstvo (Perše in Nimac, 2014). 

Leta 1983 je bila pod Jugoslovansko škofovsko konferenco ustanovljena Slovenska 

pokrajinska škofovska konferenca, ta pa je leta 1993 postala Slovenska škofovska konferenca. 

Rimokatoličanov je v Sloveniji po cerkveni statistiki za leto 2016 1.523.113, kar predstavlja 

73,78 % prebivalstva, po državnem popisu iz leta 2002 pa je vernikov v Sloveniji 57,8 %. 

Število katoličanov v svetu je bilo leta 2015 1.284.810.000, kar je več kot leto prej, vendar se 

je zmanjšal odstotek v svetu za 0,05 % (Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2017, 

2017). 

 

6.2.2.1 HIERARHIČNA ORGANIZIRANOST 

Katoliška hierarhija je osnovana na zasnovi prve skupnosti kristjanov, papež naj bi bil 

naslednik apostola Petra, škofje pa so nasledniki apostolov. Ti sestavljajo Vrhovno cerkveno 

oblast, ki ima poleg papeža (ali rimskega škofa), ki ima vrhovno oblast, pet skupin (The Code 

of Canon Law, 1983): 

● škofovski zbor (predstavljajo apostolski zbor, papež kot rimski škof je del tega zbora, 

a je tudi njegova glava),  

● škofovska sinoda (zbor škofov iz različnih delov sveta, ki se občasno zberejo in 

svetujejo papežu, so mu tudi neposredno odgovorni),  

● kardinali svete rimske Cerkve (poseben zbor, ki je zadolžen za izvolitev novega 

papeža, del kardinalov so tudi patriarhi katoliške cerkve vzhodnega obreda),  

● rimska kurija (državno/papeško tajništvo, svet za javne zadeve Cerkve, sodišča), 

● papeževi legati (papeževi odposlanci, ki so v državi ali cerkvi, kamor so poslani, 

papeževi predstavniki) (prav tam). 

Teritorij katoliške cerkve je urejen na nadškofije in škofije, te pa so naprej razdeljene na 

arhidiakonate in naprej na dekanije. Dekanije so naprej razdeljene na še manjše enote – 

župnije. Nadškofije in škofije vodijo nadškofi in škofi, dekanije pa vodijo dekani, ki jim 

pomagajo prodekani (Dekanije, b.d.; Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2017, 2017; 

Nadškofija Ljubljana, b.d.). 

V Sloveniji je Rimskokatoliška cerkev razdeljena na dve cerkveni pokrajini, pod vsako pa 

spadajo tri škofije. Pod Ljubljansko cerkveno pokrajino spadajo Nadškofija Ljubljana, Škofija 

Koper in Škofija Novo mesto, pod Mariborsko cerkveno pokrajino pa spadajo Nadškofija 

Maribor ter škofiji Celje in Murska Sobota (Cerkev na Slovenskem, b.d.; Letno poročilo 

Katoliške cerkve v Sloveniji 2017, 2017).  
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6.2.2.2 CERKVENI POKLICI 

V katoliški cerkvi je jasna razmejitev med laiki in duhovništvom, naloge, ki jih lahko eni ali 

drugi opravljajo pa so raznolike, še posebno za laike. Čeprav ni nikjer jasno zapisano, so 

diakoni, duhovniki in škofje, s tem pa tudi voditelji župnij in škofij, le moški, ženske so sicer 

lahko posvečene Bogu, vendar ne morejo biti voditeljice Cerkve na najvišjih ravneh, prav 

tako je delo v župnijskem gospodinjstvu pripisano ženski skozi uporabo spola. V knjigi 

Cerkveni poklici in službe (Saje, Baloh in Baloh, 2007) so poklici v katoliški cerkvi razdeljeni 

na tri skupine: laiki (prostovoljni in poklicno zaposleni), druga skupina so škofje, duhovniki 

in diakoni, tretja skupina pa so Bogu posvečeni v Cerkvi. Da je prišlo do sprememb pri 

vključevanju laikov tudi v Cerkvi, ki je umeščena v družbo, ki je postajala čedalje bolj 

demokratična in je s tem tudi spreminjala odnose med ljudmi različnih razredov, je moralo 

najprej priti do drugega vatikanskega koncila (Perše in Nimac, 2014). 

Laiki: 

● Prostovoljsko delo: 

∼ član župnijskega pastoralnega sveta (izvoljeni člani predstavljajo župnijo in 

sodelujejo ter povezujejo različne skupine v skupnosti, skrbijo tudi za izdajanje 

oznanil), 

∼ član župnijskega gospodarskega sveta (strokovno usposobljeni moški in ženske 

skrbijo za gospodarsko stanje župnije, skrbijo za finance in prostore), 

∼ ključar (navadno del župnijskega gospodarskega sveta, skrbijo za cerkveno 

premoženje, na mesto pa jih imenuje krajevni škof), 

∼ delivec obhajila (pomaga pri obhajanju med mašo ali pri oskrbi bolnikov in 

ostarelih, obhajilo lahko deli po priporočilu župnika in po pridobitvi dovoljenja 

krajevnega ordinarija), 

∼ bralec (branje beril, prošenj in, ko je potreba, sporočil ter vabil pri bogoslužju), 

∼ ministrant (pomagajo duhovniku pri oltarju med bogoslužjem),  

∼ krasilec in čistilec cerkve z okolico, 

∼ cerkveni pevec (otroški, mladinski, mešani, moški ali ženski pevski zbor, 

instrumentalna skupina), 

∼ pritrkovalec (igranje na zvonove), 

∼ mladinski, birmanski ali oratorijski animator (animator dela z mladimi, vodi 

projekte in pripravlja mladinske maše, prilagaja delo stopnji mladostnika, mora 

izpolnjevati določene pogoje, to so vsaj dokončan študij teologije, pedagogike 

ali socialne pedagogike oziroma šole za animatorje), 

∼ skavtski voditelj (vzgoja otrok in mladostnikov skozi lasten zgled in razvijanje 

različnih življenjskih področij), 

∼ dobrodelni delavec (delovanje na dobrodelnem področju, na primer v 

organizaciji Karitas), 

∼ član zakonske, biblične ipd. skupine, 

∼ molivec za duhovne poklice, 

∼ član duhovnega gibanja, združenja (združuje laike, vodja pa je klerik – na 

primer Društvo Pot, Skupnost Emanuel). 

● Poklicno zaposleni: 

∼ katehist in katehistinja (pripravlja mlade na prejem zakramentov in jih poučuje, 

sodeluje s starši, vedno več laikov prevzema to delo od duhovnikov, vendar 

morajo imeti opravljen visokošolski program teologije ali pa se izobraziti na 

katehetsko-pastoralni šoli),  
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∼ pastoralni asistent (dela z mladino, poučuje odrasle, obiskuje bolne, mora imeti 

opravljen enovit študij teologije s pastoralno specializacijo in se še naprej 

izobražuje, ta poklic se na Slovenskem šele razvija, 

∼ cerkovnik (priprava in čiščenje bogoslužnih prostorov ter oblek in predmetov, 

ki se pri bogoslužjih uporabljajo, imeti morajo poklicno izobrazbo in opravljen 

liturgični tečaj), 

∼ organist in zborovodja, 

∼ tajnik v župnijski pisarni (korespondenca, računovodstvo, vodenje krstnih, 

poročnih in birmanskih knjig, je na voljo za pogovor in podajanje informacij, 

imeti mora opravljeno srednjo šolo, visokošolski program teologije je zaželen), 

∼ župnijska gospodinja, 

∼ laiški misijonar (poleg duhovnikov, redovnikov in redovnic je tudi laik lahko 

misijonar, če ima dve leti praktičnih izkušenj in vsaj poklicno izobrazbo, 

posameznik odide v drug del sveta, tam vzpostavlja nove krajevne cerkve, se 

humanitarno udejstvuje in dela na sožitju svetovnih religij) (prav tam). 

Obstajajo tri stopnje svetega reda, prva stopnja je diakonat, druga stopnja je duhovništvo, 

tretja pa škofovstvo: 

∼ škof (ima poln zakrament svetega reda in s tem postane naslednik apostolov, 

postane del zbora škofov in dobi vlogo poučevanja, posvečevanja in vodenja, 

krajevni škofi morajo skrbeti za škofijo, škofje določenega naroda ali ozemlja 

pa so povezani v škofovsko konferenco), 

∼ duhovnik (oblike v duhovništvu: župnik, duhovni pomočnik, kurat – ti 

podeljujejo zakramente, živijo v celibatu, brati morajo brevir in odgovarjajo 

škofu, župniki vodijo župnijo, lahko pa tudi učijo verouk in skrbijo za duhovno 

oskrbo ljudi, ki imajo do te otežen dostop; duhovni asistent pa deluje na 

različnih področjih, na primer v bolnišnicah, zaporih, z duševnimi težavami, 

poleg opravljenega enovitega študija teologije morajo biti tudi izobraženi glede 

na področje, kjer delujejo), 

∼ diakon (diakoni so lahko zaradi tradicije in prava Cerkve le moški, lahko pa 

krščujejo, poročajo, pokopavajo, pridigajo, učijo verouk in delajo z različnimi 

posamezniki, stalni diakoni so lahko tudi poročeni moški) (prav tam). 

Bogu posvečeni je ločen stan vernikov, ki niso del laikov ali duhovništva: 

∼ redovnik oziroma redovnica (redovne skupnosti so se v zgodovini ustanavljale 

kot odgovori na potrebe časa, tako se redovniki in redovnice ukvarjajo z 

verskim, družbenim, socialnim in vzgojnim področjem, oznanjujejo evangelij, 

vzgajajo in skrbijo za uboge, obstajajo različni redovi, ki imajo svoja 

poslanstva in značilnosti, v Sloveniji je ženskih redovnih skupnosti 17, moških 

pa 12, vseh redovnic in redovnikov v Sloveniji pa je bilo leta 2016 673, 

najštevilčnejša skupina je ženski red Sester usmiljenk, kjer je bilo leta 2016 90 

članic), 

∼ član svetnega instituta (posamezniki svoje posvečeno življenje živijo v svetu, 

kjer skušajo razširiti evangelij skozi način življenja), 

∼ posvečena samskost (avtonomni so glede urnika, kar ne drži za redove, in se 

trudijo živeti zgledno krščansko v svetu, se posvečajo osebni molitvi, se 

udeležujejo maš in berejo brevir) (Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 

2017, 2017; Saje, Baloh in Baloh, 2007). 
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6.2.2.3 VERSKA LITERATURA 

Osnovno versko besedilo Katoliške cerkve je Sveto pismo, ki je vir upanja, poleg tega pa daje 

napotke v načinu življenja. Katoliška cerkev poudarja, da je bila ta knjiga navdih na različnih 

področjih človekovega življenja skozi zgodovino, danes pa je še vedno v središču molitve in 

bogoslužja. Sveto pismo je bilo skozi zgodovino vir navdiha in bogatega besedišča, prva 

prevoda Biblije, na katere se je Cerkve opirala poleg izvirnika, pa sta bila latinska Vulgata 

(zahodna Evropa) in grška Septuaginta (vzhodna Evropa) (Dar Svetega pisma, 2007). Poleg 

Svetega pisma Katoliška cerkev izdaja knjige, revije in časopise, ki so namenjeni različnim 

ciljnim skupinam, duhovnikom, mladim, otrokom, odraslim, poleg tega pa obstajajo tudi 

katoliške spletne strani. 

 

6.2.2.4 SPREMINJANJE POLOŽAJA ŽENSKE  

Stereotipi, ki so jih morale ženske trpeti skozi zgodovino, na primer dojemanje ženske kot 

prešuštnice, zapeljivke, grešnice in maternice za rojevanje, so oteževale življenja žensk – 

cerkev je negativne oznake sprejela iz patriarhalne družbe in tudi vplivala na družbo s svojo 

patriarhalno ureditvijo. Katera sfera prva generira spolne predsodke, je sicer težko reči 

(Furlan, 2006a), vendarle obe medsebojno vplivata druga na drugo in predsodke ter stereotipe 

prenašata in sprejemata. V. Tomšič (1976, v Jogan, 1986, str. 48) poudari, da se 

»položaj žensk lahko bistveno spremeni, če si bomo zavestno prizadevali premagati 

sedanjo ureditev dela in vlog po spolu, če bodo naši združeni napori zagotovili nove 

oblike družbene skrbi za otroke in če bomo zavestno spremenili številne posle in 

opravila posamičnega gospodinjstva v razne veje družbenogospodarskih dejavnosti ter 

javnih storitvenih delavnic.« 

Do večjih sprememb torej v verski skupnosti lahko pride, ko se zgodijo očitne spremembe v 

sami družbi, kamor je skupnost vpeta. 

Znotraj katolištva nezadovoljne ženske izražajo občutke zapostavljenosti, podrejenosti in 

manjvrednosti, kar postaja težava za to versko skupnost, saj so se negativne podobe ženske 

nakopičile, ki ne predstavljajo več realnosti sodobne ženske, ki se je skozi proces 

sekularizacije in pritiska feminizmov, skozi katere je šla zahodna družba, spremenila. 

Nedosegljivemu idealu Device Marije je na začetku nasproti stala Eva, grešna ženska, ki je 

predstavljala povprečne ženske, biblični stavki, vzeti iz konteksta, pa so, skupaj z 

reduciranjem ženske vloge na reproduktivno in materinsko vlogo, ženski omejevali dostop do 

javne sfere (Furlan, 2006a; Furlan Štante, 2013a; Jogan, 1986). 

Do sprememb je prišlo po drugem vatikanskem koncilu, ki je potekal med letoma 1962 in 

1965, ko je eden od škofov predlagal, da bi se poslušalcem, ki so sicer navzoči le simbolično, 

pridružile tudi ženske, kamor jih je bilo potem povabljenih 32, sicer le na zadnji koncilski 

srečanji – vendar so bili s tem postavljeni temelji. Papež Pavel VI. je leta 1970 tudi dve ženski 

(Katarino iz Siene in Terezijo iz Avile) razglasil za cerkveni učiteljici, poleg tega pa ustanovil 

komisijo za študij o mestu ženske v družbi in cerkvi. Po drugem vatikanskem koncilu so se 

ženske lahko začele vpisovati na teološke fakultete (Furlan Štante, 2007; Furlan Štante, 

2013a).  

Na spremenjen pogled na ženske po drugem Vatikanskem koncilu tudi kaže izjava papeža 

Janeza Pavla II. (n.d. v Furlan, 2006b, str. 119), ki je zapisal:  
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»Žal smo dediči preteklosti in okoliščin, ki so v vseh časih in na različne načine 

oteževale življenjsko pot žene. Njeno dostojanstvo je bilo nepriznano, prednosti 

popačene, pogosto je bila izrinjena na rob življenja in celo ponižana v deklo. To ji ni 

dovoljevalo, da bi bila v globini to, kar je, vse človeštvo pa je bilo oropano za pristno 

duhovno bogastvo. Upoštevajoč moč kulturnih usedlin, ki so stoletja oblikovale 

mišljenje in navade, gotovo ne bi bilo lahko s prstom pokazati na konkretno 

odgovornost. Iskreno obžalujem, da imajo glede tega, zlasti v določenih zgodovinskih 

okoliščinah, objektivno odgovornost otroci Cerkve.« 

Katoliški pogled na žensko in moškega danes presega biološko determiniranost spola oziroma 

na biologijo vezanih spolnih vlog. Premiki se delajo v smer zagotavljanja enakosti 

dostojanstva spolov, vendar se pri tem diskurz Cerkve ne premakne popolnoma na stran 

družbene konstrukcije spola, ampak obe polji, tako družbeno konstrukcijo in biološko 

determiniranost preseže s tako imenovano svetopisemsko antropologijo. Katoliški feminizem 

noče, da ženska doseže principe moškega delovanja, da bi se »pomožačila«, saj je to le 

iskanje moči, ki jo je do sedaj imel moški na svojem položaju. Cilj žensk pa naj ne bi bil to, 

ampak da oba spola sodelujeta in se dopolnjujeta v svoji različnosti ter služita drug drugemu 

(Furlan, 2006a; Furlan, 2006b). 

Ženske so v rimskokatoliški cerkvi še vedno izključene iz najvišjih sfer delovanja 

organizacije, čeprav je njihov položaj v uradnih dokumentih spremenil svoje poglede, tudi če 

so redovnice, kjer imajo v primerjavi z redovniki status laika (Bezjak, 2011). Predvsem so 

izključene iz vodstvenih funkcij, ki jih na najvišjih ravneh tako globalno kot lokalno, držijo 

moški, ki so duhovniki, vendar prihaja do nekaterih sprememb, saj številne ženske znotraj 

krščanstva sebi iščejo novo mesto, ki ne bo omejeno s patriarhalnim sistemom verske 

organizacije. Nov izziv je spreminjanje tradicionalne stereotipne podobe spolov in prehod k 

enakosti v različnosti (Furlan, 2006a). Niso več zadovoljne s pasivnim spremljanjem 

dogajanja v Cerkvi, da so tihe in poslušne, ampak hočejo, in tudi dobivajo, bolj aktivno vlogo 

znotraj religijskega prostora (Furlan Štante, 2013a). Kritike v 20. stoletju so opozarjale na 

hierarhijo rimskokatoliške cerkve, češ da je rigidna in ne dopušča sprememb. Pravzaprav je 

nagnjenje tukaj k demokratizaciji Cerkve, ta pa bo z odpiranjem in opuščanjem patriarhalne 

ureditve laikom prepustila večjo vlogo in s tem tudi ženskam (Jogan, 1986). 

Še vedno obstaja razlika med teorijo in prakso, saj predsodki še vedno vztrajajo in se počasi 

zmanjšujejo, ženska ima še vedno veliko večjo odgovornost pri skrbi za družino, pri vzgoji, 

prav tako pa je obremenjena s poklicnim življenjem (Furlan, 2006a), zato je treba spremeniti 

predsodke, ki zadevajo oba spola. Delo ženske v verski skupnosti se danes sicer še vedno meri 

po delu duhovnika in mora ženska svoje delo opravičevati. Navzoče so razlike med nalogami 

in jih vrednotimo (Furlan Štante, 2013a). Ženske sicer že dolgo sodelujejo v rimskokatoliški 

cerkvi, čeprav so svoje sodelovanje začele nevidno – na primer preko redovniškega poklica 

ali vloge matere, nato pa so, ko se je Cerkev prilagajala tudi duhu časa, začele vstopati v 

katehetsko in pastoralno vlogo (Furlan Štante, 2007). Cerkev je še vedno tradicionalno 

usmerjena kljub spremembam, ki jih je sprejela v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, vendar se je z večanjem ženske emancipacije in izobrazbe zmanjšala tudi vzgojna 

funkcija družine kot prenašalke religioznosti, kar je, kakor trdi M. Jogan (1986) dokaz, da 

ženske niso po naravi bolj religiozne, kakor pravi stereotip. 
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6.3 ISLAM 

Islam je beseda, ki je arabskega izvora in pomeni predaja volji enega boga, sama beseda pa je 

izpeljanka iz druge besede, ki pomeni mir. Je monoteistična religija, ki je svetu dostopna 

zaradi preroka Mohameda (Pašić, 2005). Islam ni samo religija, ampak je celotna civilizacija, 

ki sega vse do 7. stoletja našega štetja in je danes močno razširjen po vsem svetu, islam pa 

sebe pojmuje kot zadnjo svetovno religijo in da po njej ne bo več novih razodetij (Nasr, 

2007). Združuje različne kulture in dovoljuje tudi različne interpretacije Korana, dokler te 

ostanejo znotraj okvirja, najpomembnejša dela sta dve pričevanji in ju Nasr (2007, str. 25) 

navaja: »Ni drugega boga, kot je Bog,« in »Mohamed je glasnik Boga.«  

Muslimani se delijo na tri večje skupine, najpomembnejši sta suniti in šiiti, tretja skupina pa je 

še skupina kharijitov, danes je skupina, ki izhaja iz tega gibanja, omejena večinoma na Oman, 

imenujejo pa se Ibadi. Največja skupina, ki zavzema med 86 % in 87 % muslimanske 

populacije, je sunitska, druga največja, ki pa zavzema med 13 % in 14 % pa je šiitska, do 

razkola je prišlo po Mohamedovi smrti zaradi nestrinjanja o njegovem nasledniku (Nasr, 

2007). 

Predanost Alahu je univerzalna, saj ga lahko vsak časti, ne glede na spol, raso ali družbeni 

razred. Vsak lahko tudi postane iskalec in častilec in avtoriteta muslimanskega zakona, kar 

pomeni, da tukaj med spoloma vlada duhovna in intelektualna enakost. Tudi zgodba o Adamu 

in Evi je drugačna, saj v Koranu ne piše, da je Eva napeljala Adama in s tem človeštvo v greh, 

ampak sta oba enako odgovorna za padec, s tem pa tudi vsi islamski verniki in vernice sami 

zase. Tudi Mohamed je eno od svojih žena Ajišo, po smrti žene Hatidže, ki je bila njegova 

prva zaupnica in se jima je tudi skupaj prikazal angel, postavil muslimanom za avtoriteto na 

verskem področju. Vendar se pojavlja protisloven odnos med muslimansko družbo in verskim 

izročilom glede vloge žensk. Verski zakon je močno odvisen od kulture, kjer se nahaja, in 

pride do velikih razlik med verskimi normami in tistimi, ki vladajo v družbi. Položaj ženske v 

islamskih družbah je dejansko slab, velikokrat so odvisne od moških, deležne so tudi slabe 

izobrazbe. Tudi v mošeji ženske molijo za moškimi ali pa so v ločenem prostoru, ne v 

glavnem, kjer so moški (Badawi, 1994 v Furlan, 2003). 

Na Zahodu se okoli islama zbirajo predsodki in negativni stereotipi, obravnava se kot pojav, 

ki je vse drugo kot pa sekularni liberalizem, ki naj bi bil na Zahodu vrednota in ideal, saj naj 

bi bil islam tiranski in nasilen, na tem mestu med dvema navideznima poloma pa najde mesto 

tudi žensko telo. Sekularni prostor je danes konstruiran kot zaščitnik ženskih in LGBTQI 

pravic, nasproti pa mu, kot težava, stoji religija (Page, 2016). Ta navidezna nasprotja, ki so se 

vzpostavila v diskurzih o tako imenovanem Zahodu in Vzhodu oziroma Orientu, torej diskurz 

orientalizma, je prispeval na označitev Vzhoda kot izključno slabega, barbarskega, 

nesvobodnega, nerazumnega, del tega pa je tudi islam (Frank, 2014). Pomembno pa se je 

zavedati, da se, podobno kot krščanstvo, tudi islam pojavlja v različnih oblikah, kar priča o 

tem, da je družbena realnost veliko bolj zapletena, kakor si radi predstavljamo. Zaradi 

poenostavljanja sveta na Zahodu še vedno prevladuje podoba muslimanke kot močno pokrite, 

osamljene žene, katere življenje se vrti le okoli doma, otrok, drugih žensk v haremu in 

najožjega sorodstvenega kroga, ne daje pa se poudarek pluralnosti pogledov, tudi glasovom 

muslimank samih (Trzebiatowska in Bruce, 2012). V evropskem kontekstu so muslimanske 

ženske v samem središču razprav o sprejemljivih in nesprejemljivih načinih evropskega 

življenja predstavljene kot grožnja domnevno stabilnim evropskim vrednotam in 

demokratičnemu redu, ki vlada glede enakosti spolov. Muslimanke so s te perspektive 

dojemane kot žrtve zatiranja, brez lastne aktivnosti, in tudi predstavljajo del prebivalstva, kjer 

politika enakosti spolov ni bila uspešna (Yip in Page, 2017). 
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6.3.1 ISLAMSKA SKUPNOST NA SLOVENSKEM 

Na ozemlju Slovenije je prišlo do prvega stika z muslimani in islamom v času turških vpadov 

v 16. stoletju, do drugega stika je prišlo v času skupne Avstro-Ogrske države z bosanskimi 

muslimani, enako v času Jugoslavije, muslimani pa so prisotni na ozemlju Slovenije še danes. 

V prvi svetovni vojni je bila zgrajena tudi prva džamija v Logu pod Mangartom, ki je danes ni 

več. Največ muslimanov je v Slovenijo prišlo po drugi svetovni vojni, večina je bila 

Bošnjakov, pozneje so prišli še Albanci iz Makedonije in s Kosova (O islamski skupnosti v 

Sloveniji, b.d.).  

Muslimani so v večjem številu prisotni v Sloveniji zadnja štiri desetletja, na uradu RS je bila 

Islamska skupnost registrirana leta 1976, v Sloveniji pa se je končno organizirala leta 1994, 

ko se je osamosvojila od hrvaške in ustanovila svoj mešihat – izvršni organ (Pačić, 2005; 

Register cerkva in drugih verskih skupnosti, b.d.). Leta 2006 se je od Islamske skupnosti 

ločila Slovenska muslimanska skupnost in registrirala svojo versko skupnost (Register cerkva 

in drugih verskih skupnosti, b.d.). 

 

6.3.1.1 ORGANIZIRANOST SKUPNOSTI 

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je razdeljena na 17 odborov (džemati Ljubljana, 

Maribor, Jesenice, Koper–Izola, Celje, Velenje, Kranj, Škofja Loka, Postojna, Kočevje, 

Trbovlje, Novo mesto, Sežana, Tržič, Ajdovščina, Nova Gorica, Krško). Izvršni organ 

islamske skupnosti se imenuje mešihat, predseduje mu mufti, ki ima dva podpredsednika in še 

tri člane, člani so lahko uslužbenci ali aktivisti skupnosti, imeti pa morajo najmanj šesto 

stopnjo izobrazbe (prednost imajo tisti z višjo) in so slovenski državljani. Podpredsednik je 

lahko le zaposleni v skupnosti, enako mora imeti vsaj šesto stopnjo izobrazbe, če je možnost, 

se v med člane imenuje vsaj enega, ki je albanske ali druge narodnosti (Mešihat Islamske 

skupnosti, b.d.). 

 

6.3.1.2 VERSKA LITERATURA 

Sveta knjiga islama je Koran, ki naj bi bil dobesedna beseda boga, ki je bila razodeta preroku 

Mohamedu preko nadangela Gabriela. Prerok naj bi bil nepismen, tako da so sporočilo sprva 

prenašali v govoru, njegovi prijatelji pa so nato sporočilo tudi zapisali. Obstaja le ena verzija 

Korana, s katero se strinjajo vse islamske šole. Koran (iz arabske besede al-Qur'an) pomeni 

recitiranje, knjiga ima sicer še nekaj drugih imen. Besedilo je sestavljeno iz 114 sur 

(poglavij), razdeljena pa so na poglavja, ki so bila razodeta v Meki, in tista, ki so bila razodeta 

v Medini. Vsebina pokriva najrazličnejše teme: moralo, kozmologijo, metafiziko, pravo in 

odnose z ljudmi (Ibrahim, 2014; Nasr, 2007). Poleg Korana se veruje tudi v druge svete 

knjige, le da so bile te poslane drugim narodom, Koran pa naj bi bil namenjen vsem. Te so 

Tevrat (Stara zaveza), Indžil (Evangelij) in Zebur (Psalmi) (Pašić, 2005). 

Poleg Korana se muslimani ravnajo še po dveh virih, prvi vir je suna, drugi vir pa so hadisi. 

Suna pomeni zgled in vedenje preroka in po tem naj bi se muslimani tudi ravnali, saj naj bi 

bilo življenje preroka takšno, kot ga predvideva Koran in je zato dober zgled za vernike in 

vernice. V suni so zbrana etična stališča, Mohamedove zapovedi in prepovedi. Hadisi pa so 

zbrana pričevanja prerokovih prijateljev in privržencev o Mohamedovem vedenju (Hercet, 

2007).  
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6.3.1.3 NAVADE 

Islam ni le del življenja posameznika, ki je musliman, ampak je življenje in po tej veri se 

ravnajo vse druge stvari, ki so del življenja, vse navade, razmišljanje in delo, zato je težko 

islam ločiti od sekulariziranega sveta, kakor se je to zgodilo s krščanstvom. Težko je ločevati 

tudi javno in zasebno sfero, še posebno v islamu, saj sta med sabo povezani. V zasebni islam 

ureja predvsem osebni odnos z bogom, ki ga ima vernica ali vernik, in vključuje različne 

oblike molitev ter invokacije božjih imen, post in romanje. Vendar so tudi ti vidiki islamskih 

običajev močno prepleteni z javno sfero. Pravila v islamu prav tako določajo odnos do telesa 

(higiena in samopoškodovanje), dovoljeno hrano, prepoved alkohola, ureja pa tudi odnose z 

ljudmi, sorodniki, prijatelji, starši, sosedi (Nasr, 2007). Od muslimanov se pričakuje, da se 

uprejo posvetnim skušnjavam in hvali zmernost v reagiranju, porabi in jedi (Ibrahim, 2014). 

Islam je sicer religija, ki ne ureja le zasebnih vidikov, ampak je javna v smislu, da nadomešča 

politični sistem, saj ne razdeljuje na državno in na versko, Mohamed je bil tako politični kot 

verski voditelj. Tako je vse božji zakon – šarija – in po njem naj bi se vse tudi ravnalo – 

ekonomija, politika, vojaško življenje. Musliman šarije ne sme zanikati, saj bi s tem zanikal 

božjo voljo, ki jo božji zakon razodeva, in bi tako prenehal biti musliman (Nasr, 2007). 

Pri islamu je pomembno spoštovanje petih stebrov (arkan), na katerih je osnovano obredje 

religije (Nasr, 2007): 

1. steber (šahada) zavzema izpovedovanje vere: »Ni boga razen Alaha in Mohamed je 

Njegov poslanec.« 

2. steber (salah) zavzema kanonično molitev, to je molitev petkrat dnevno, prvič med 

zoro in sončnim vzhodom, opoldne, popoldne, ob sončnem zahodu in ponoči pred 

polnočjo, molitve izvajajo vsi, od otroštva naprej in predstavljajo muslimanov 

neposredni stik z bogom. Med molitvijo so obrnjeni proti Kabi.  

3. steber (sawm) je obvezno postenje v času svetega meseca ramadana.  

4. steber (hadž) je romanje h Kabi v Meko, ki ga je uvedel Abraham in Mohamed obudil. 

Vsak musliman, moški in ženska, mora iti na romanje enkrat v svojem življenju, če so 

finančno in psihično sposobni. 

5. steber (zakah) je verski davek, ki ga morajo plačevati vsi muslimani, če so finančno 

zmožni, zbran denar pa se porabi za verske in javne potrebe (prav tam). 

Zanimivost pri teh petih stebrih je, da se ženski ni treba postiti in izvajati petdnevnih molitev, 

medtem ko ima menstruacijo (prav tam). 

 

6.3.1.3.1 POKRIVANJE 

Pokrivanje ni izvorno islamska praksa, saj je še ne dolgo nazaj ta praksa obstajala tudi v 

krščanstvu (glej 1 Kor 11:3–10) in judovstvu (v manjši obliki ta praksa še vedno obstaja, na 

primer pri katoliških redovnicah, omenjena bo tudi pri Jehovovih pričah). Ženske so se 

pokrivale že pred prihodom islama, odkar pa ga je prevzel islam, se ta praksa v zvezi s to 

religijo na Zahodu tudi bolj poudarja in pozabi, da je bila to tudi praksa krščanstva in 

judovstva, tudi v Mediteranu (Nasr, 2007; Frank, 2014) ter da je pokrivanje znak zatiranja 

žensk ali pa politična in verska izjava (Roald, 2001). Ruta je znamenje islama, vendar je v 

kulturi Zahoda tudi znak upiranja žensk, ki so se samostojno odločile proti nasilni asimilaciji 

in za ohranjanje lastne identitete (Kalčić, 2007). Pokrivanje je sicer v islamu znamenje 

skromnosti, s pokrivanjem pred tujci ženske zakrijejo svoje okrasje (lase in telo) (Nasr, 2007).  

Pomen pokrivanja za posameznico se razlikuje glede na okolje, kjer živi. V deželah, kjer je 

islam dominantna religija, pokrivanje ni nujno izbira posameznice, v drugih deželah ta praksa 



42 

lahko predstavlja svobodno izbiro. Za kaj se posameznica odloči, veliko pove o njeni 

religioznosti, o mestu, ki ga ima vera v njenem življenju. Manjšina posameznic 3. generacije 

imigrantov na Zahod se namerno odloči za nošenje konservativne obleke njihovih staršev, da 

s tem poudari svojo vero in kulturno dediščino. Za nekatere muslimanke je javno kazanje 

svoje vere skozi obleko politična in duhovna pozicija, četudi so potem deležne agresije in 

sovražnosti iz javne sfere, tudi neodobravanja staršev in starih staršev. Ta generacija 

priseljencev čuti, da bo izgubila svojo kulturno dediščino in vero, če svoje vere ne kaže 

navzven, čuti tudi potrebo po tem, da jih ljudje vidijo kot muslimanke in jim pokrivanje 

pomeni del muslimanske identitete (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Muslimanke, ki se 

pokrivajo v Sloveniji, predvsem so to priseljenke iz Bosne, s tem, ko se pokrijejo, kažejo 

svoje versko prepričanje. Zakrivanje je mogoče razumeti na dva načina, lahko je to kazanje 

sposobnosti individualnega samoodločanja, lahko pa je to kazanje potrebe po drugačnosti od 

večinskega prebivalstva, tako od dominantne kulture kot od domačega tradicionalnega islama 

(Kalčić, 2007). 

Na Zahodu, kjer prevladuje mnenje, da je pokrivanje znak podrejenosti ženske, se pojavljajo 

različni razlogi za pokrivanje. Nekatere ženske nosijo rute, ker menijo, da od njih to zahteva 

vera, druge se pokrivajo, da se na ta način uprejo pričakovanjem, ki so v veljavi v Zahodni 

družbi. V Franciji, na primer, je prepovedano nositi rute v javnih ustanovah, kar pravzaprav 

pomeni, da tiste ženske, ki se odločijo, da bodo ruto še vedno nosile, v javnih ustanovah ne 

bodo dobile službe in v primerih, kjer se ženske pokoravajo pravilom družine in nosijo rute 

zaradi tega, so tako deležne dvojne diskriminacije (Hercet, 2007). 

Ne sme se zanemariti glasov muslimank samih, saj so v diskurzih za pokrivanje in proti 

pokrivanju, pa če prihajajo od liberalnih gibanj, islamističnih misli ali konservativnih 

pogledov ustaljene politike zahoda, zanemarjane, objekt političnih bojev in se jih obravnava, 

kot da same ne bi bile zmožne imeti lastnih pogledov. Treba se je zavedati, da so razlogi za 

pokrivanje in tudi pogledi glede pokrivanja pluralni tudi med muslimankami, tudi če so verne 

muslimanke, tako da so mnenja med njimi samimi različna. Nekatere opredelijo pokrivanje 

kot željo po drugačnosti, druge ravno temu pogledu nasprotujejo, tretje opredelijo svoje 

pokrivanje kot nekaj novega, tudi temu pogledu obstajajo nasprotnice, četrte pa pokrivanje 

označijo za znak skromnosti in nevpadljivosti, čeprav je veliko vernic, ki se pokriva po drugi 

strani potem močno naličenih in tudi izzivalno oblečenih (Frank, 2014). Kaplan (2005, v 

Frank, 2014) še poudarja, da se muslimank ne sme reducirati samo na temo pokrivanja, saj to 

ni edina težava, s katero se soočajo, prav tako pa za islamizem ni značilna homogenost misli, 

ampak je tudi v sklopu te religijske tradicije ta pluralna.  

 

6.3.1.4 VLOGE ŽENSK V SKUPNOSTI 

Verski teksti so bili stoletja interpretirani z moškega gledišča, čeprav je islamska vera v 

sodobnosti veliko bolj pod drobnogledom, kakor pa drugi dve monoteistični religiji. V islamu 

tako kot tudi v krščanstvu, obstajajo različne interpretacije religijskih tekstov, predvsem pa na 

interpretacijo vpliva to, kako zelo posameznik, ki interpretira, napisano vzame dobesedno 

(Roald, 2001). Pred Alahom, tako pravi Koran, sta tako moški kot ženska enaka, oba sta 

njegova služabnika in namestnika na Zemlji. Obstajata dve interpretaciji stvarjenja, tako kot 

pri krščanstvu, kjer ena trdi, da je bila Eva ustvarjena iz Adama, druga pa, da sta bila oba 

ustvarjena iz iste gline, vendar Eva, tako kot v svetopisemski zgodbi, dobi vlogo Adamove 

spremljevalke. Razlika z zgodbo v Svetem pismu se pojavi tudi pozneje v stvarjenskem mitu, 

saj v različici zgodbe, ki je zapisana v Koranu, Eva ni zapeljala Adama, da je jedel 

prepovedan sadež, ampak sta ga jedla skupaj in zato oba doživela kazen, prav tako ne obstaja 
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doktrina izvirnega greha, vendar sta že samo dve zgodbi stvarjenja omogočili različne 

interpretacije o mestu ženske in moškega (Harcet, 2007; Nasr, 2007). 

Prepovedi in pravila v islamu zadevajo tako moške in ženske, oba imata nesmrtni duši in 

obema je odprta pot v nebesa, se pa pojavljajo razlike v vlogi, ki je posameznemu spolu 

podeljena. Ženskam prvenstveno (vendar ji ne prepoveduje ali izključuje vključevanja na 

druga področja) podeljuje vlogo skrbnice družine in tiste, ki vzgaja otroke, moški pa ima 

vlogo zaščitnika družine in ekonomskega skrbnika. Ženskam ni prepovedano vključevanje v 

politično in ekonomsko sfero in lahko razpolagajo samostojno s svojim premoženjem (Nasr, 

2007). Vloge, ki so podeljene enemu ali drugemu spolu, nekateri muslimani razumejo kot 

odgovornost, ki jo imata oba, le da so vloge podeljene tako, da so bolj primerne značilnostim, 

ki naj bi označevale posamezen spol – na primer, moški so fizično močnejši, ženske pa so bolj 

čustveno močne, ženska je tako tudi bolj v vlogi svetovalke, višje vodstvene funkcije pa je 

bog namenil moškim. Kako posameznica gleda na položaj ženske v islamu in kakšen naj bi ta 

bil (na primer pri vodenju družine – moški ali ženska) je sicer precej odvisno od tega, kje 

posameznik živi, tako je pogled žensk in moških drugačen, če bivajo v kateri od držav Zahoda 

ali kje druge (Roald, 2001). 

Podobno kot v konservativnih krščanskih gospodinjstvih, je tudi muslimansko gospodinjstvo 

določeno kot feminin prostor, kjer so ženske tiste, ki prenašajo kulturne in verske vrednote. 

Otroci se verskih rutin, kot je umivanje pred molitvijo in molitev sama, naučijo od svojih 

mater, s katerimi preživijo dan (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Družina je v islamu celica 

družbe, najpomembnejša institucija in v njej ima glavno besedo mama, ki skrbi za versko 

izobrazbo otrok, čeprav je izobrazba in ekonomska oskrba pod očetovim okriljem, ki ima 

vlogo družinskega imama. Ženske tudi vzdržujejo družinske vezi, skrbijo za medsebojne 

odnose (Nasr, 2007). 

Muslimanke na Zahodu, če že imajo svoje prostore v džamiji, so ločene od glavne dvorane, 

kjer so moški. V teh ločenih prostorih ženske ustvarijo posebne podsisteme, ki jih same tudi 

vodijo, čeprav so še vedno odgovorne imamu. S prisotnostjo v džamijah si same ustvarjajo 

vodstvene položaje s tem, ko postanejo učiteljice islama otrokom in drugim ženskam 

(Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

V sekularnih državah so muslimanke slej ko prej izpostavljene različnim verskim 

prepričanjem in ravnanju, ki je značilno za drugačno družbo. Temu so izpostavljene na 

delovnih mestih, skozi izobraževalni sistem in medije. Zaradi tega lahko ženske branje 

Korana prilagodijo sebi, besedilo tudi kritično berejo, kar je nasprotje situaciji, ki obstaja v 

Iranu, Afganistanu in Savdski Arabiji. Prilagodljivost glede pobožnosti je tako v večji meri 

možna le v sekularnih in raznolikih družbah in tudi spominja na prilagodljive interpretacije, ki 

vodijo življenja krščanskih žensk na Zahodu (Trzebiatowska in Bruce, 2012).  

Sekularizacija in spremenjene pravice žensk ter vloge, do katerih lahko te dostopajo, so 

spremenile tudi dojemanje žensk v islamu, kjer pa ne obstaja le ena pot spoprijemanja s 

spremenjenimi družbenimi razmerami. Ni nujno, da se odloči le za eno pot, ali tradicionalno 

ali sekularizirano, ampak obstaja tudi srednja pot, ki je omenjena s kritičnim branjem Korana 

in pravzaprav zahteva novo interpretacijo virov verskih pravil, ki ženskam ne bo škodovala 

(Hercet, 2007). 

 

5.3.1.4.1 ŽENSKO ZDRUŽENJE ZEMZEM 

Žensko združenje Zemzem je samostojno združenje, ki spada pod okrilje Islamske skupnosti v 

Republiki Sloveniji in je bilo registrirano leta 2007, čeprav so druženja potekala že od leta 
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2005. Je prostovoljno, nevladno in nepridobitno združenje in je bilo organizirano za 

združevanje žensk, ki pred tem društvom niso imele organiziranih aktivnosti po molitvah. V 

društvu tako organizirajo različne dejavnosti, humanitarni krožek, ročna dela, različne 

ustvarjalne delavnice, izobraževanja o veri, organizirajo izlete. Vodje društva so ženske (O 

društvu Zemzem, b.d.).  

 

6.4 NOVA RELIGIJSKA GIBANJA 

Včasih je v evropskem prostoru, sploh pa v slovenskem, vladal monopol tradicionalnih religij, 

ki so jim prebivalci pripadali, današnja realnost pa je množica religijskih gibanj, med katerimi 

lahko ljudje izbirajo in se odločajo na podlagi tega, koliko koristi imajo od pridružitve in 

koliko morajo vanjo vlagati (Črnič, 2001). Nove religije se ne razlikujejo od dominantnih, 

starejših religij, ki so prostor že zavzele. Posnemajo in prevzemajo od starejših religij, tudi od 

družbe, v kateri se nahajajo in se prilagajajo (Lesjak, 2001). Nova religijska gibanja so 

raznolika, lahko imajo bolj prepustne meje in so za člane večkrat le še en hobi, še ena 

dejavnost, ki dopolnjuje njihovo življenje, ali pa nadzirajo vse sfere posameznikovega 

življenja, na primer družinsko življenje, politično udejstvovanje, zakon, delo, izobraževanje, 

zdravje, saj imajo za vse te sfere postavljena določena pravila (Wilson, 2001). V Sloveniji 

nobena od teh gibanj niso deležna negativnega predstavljanja v medijih, o njih se poroča 

redko, če pa že, pa spoštljivo in deskriptivno, razen če pride do škandala v tujini, takrat tudi v 

Sloveniji mediji povzemajo zgodbe (Lesjak, 2001). 

Nove verske skupnosti lahko konkretno spremenijo razumevanje krščanske tradicije, saj stare, 

rigidne sisteme, ki so značilni za cerkve, spremenijo v majhne in povezane skupnosti, kjer ni 

trde hierarhije, ki vlada v cerkvah, ampak so pripadniki deležni osebnih stikov s člani in 

voditelji. Poleg skupin, ki so spremenile razumevanje krščanske in judovske tradicije, so se 

pojavile tudi skupine, ki svoje ideje pridobivajo iz azijskih verskih skupnosti, potem tudi 

skupine, ki osvetljujejo okultne in ezoterične ideje, ki so bile na Zahodu dolgo potisnjene v 

nevidnost, saj je dolga stoletja prevladovalo krščanstvo. Marsikatere od teh skupnosti pa 

vsebujejo mešanico različnih zgoraj naštetih elementov ali pa izumljajo nove (Črnič, 2012). 

Ta gibanja so v Sloveniji usmerjena sama vase in ne toliko v okoliško družbo, kar tudi 

pomeni, da ni konfliktov z zunanjim okoljem, skupnosti pa poročajo več o pozitivnih odzivih 

okolja in ne negativnih (Lesjak, 2001; Črnič, 2012). Ker so usmerjena sama vase, ustvarjajo 

lastna mikrookolja. Največja nova verska gibanja v Sloveniji so krščanske skupnosti 

protestantskega izvora. To so na primer Binkoštna cerkev, Zveza baptističnih cerkva in 

Adventistična cerkev. Pomembni sta tudi dve veliki sekti 19. stoletja: Cerkev Jezusa Kristusa 

svetih iz poslednjih dni in Jehovove priče, ki ju okolica le strpno sprejema, se pa razlikujeta v 

obredih in v teoloških pogledih od dominirajočega verskega okolja. Tu so še religijske 

novosti, kot je Skupnost Baha'i, Scientološka cerkev. V nove verske skupnosti v Sloveniji pa 

ne štejemo Srbske in Makedonske pravoslavne cerkve, prav tako tudi ne Islamske skupnosti, 

saj ti oskrbujeta predvsem imigrante, nista pa aktivni na področju pridobivanja novih članov 

iz novega kulturnega okolja (Lesjak, 2001). 

Nova religijska gibanja niso več majhne združbe, ampak so uspešne v zadnjih desetletjih 

razširile po vsem svetu in postale globalne. S svojo prisotnostjo oblikujejo duhovnost v 

modernem svetu (Čeh, 2009). Prav Jehovove priče in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz 

poslednjih dni sta dve skupnosti, ki nista več novi, saj so se nove začele pojavljati v drugi 

polovici dvajsetega stoletja. Obedve imata začetek v 19. stoletju, vendar sta raziskovalcem 
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sodobnih verskih skupnosti zanimivi, ker ponujata odgovore na vprašanja okoli delovanja teh 

skupnosti danes (Črnič, 2012). 

Nova religijska gibanja obstajajo na kontinuumu hierarhije, saj so na eni strani lahko 

hierarhično, celo rigidno urejene, kjer odločitve sprejema ožji krog voditeljev skupnosti – ti so 

navadno moškega spola, na drugi strani pa so skupnosti, kjer je ohlapna organizacija (prav 

tam). 

6.4.1 JEHOVOVE PRIČE 

Jehovove priče so fundamentalistična krščanska skupina, katere izvor najdemo v času 

Charlesa Tazea Rusella, ki je v drugi polovici 19. stoletja – leta 1881 ustanovil organizacijo 

»Watch Tower Bible and Tract Society«, njegovi sledilci pa so se imenovali »Preučevalci 

Biblije« [Bible Students, ustanovljeni že leta 1870, pozneje se je ta skeptična skupina 

spremenila v versko skupnost. Russellove kontroverzne doktrine, neuresničene napovedi tako 

imenovanega Drugega prihoda in konca sveta, ohlapna organizacija in manko naslednika je 

pripeljalo do številnih shizem Proučevalcev Biblije po Russellovi smrti leta 1916. Največja 

skupina, ki prihaja iz teh začetkov, pa so ravno Jehovove priče (Stark in Iannaccone, 1997; 

Hughes, M., 2006; Črnič, 2012). To ime so uradno dobili leta 1931, ko je takratni vodja 

Družbe Stražni stolp Rutherford prebral resolucijo pred zbranimi na konvenciji Stražnega 

stolpa (Penton, 2015).  

Trdijo, da je bitka pri Armagedonu pred vrati in bo uničila »to stvarnost« in vzpostavila Božje 

kraljestvo na Zemlji. Uničeni bodo grešniki, velika množica Prič, ki je izkazala svojo 

zvestobo Bogu, pa bo obujena v večno življenje na zemeljskem raju (Hookway in Habibis, 

2015). Njihova eshatologija je utemeljena v bolj ali manj dobesednem razumevanju Svetega 

pisma, kar vključuje kreacionizem, skoraj vsa literatura pa se sklicuje na Novo Kraljestvo, ki 

naj bi ga Jehova vzpostavil ob Armagedonu (Holden, 2002). Najosnovnejša dejavnost članov 

verske skupnosti je oznanjevanje evangelija, kaj utemeljujejo s skorajšnjim koncem sveta. 

Ravno neuspešne napovedi konca sveta so skupnost večkrat pretresle, kar povzroči odhode 

vernikov in starešin, ki so vodje v posameznih kongregacijah. Konec sveta je bil napovedan 

večkrat (najprej 1874 in 1878, 1914, 1925, 1941 in 1975) (Introvigne, 2007; Črnič, 2012), 

danes pa se napovedovanju točnega datuma izogibajo oziroma so konec sveta določili z novo 

doktrino o dveh prekrivajočih se generacijah, letnica 1914 pa velja za začetek Jezusovega 

nevidnega vladanja svetu (Hughes, M., 2006; Penton, 2015). 

Pripadnikov prič naj bi bilo danes okoli 8 milijonov, torej tistih posameznikov, ki oznanjujejo, 

zanimiv pa je podatek, da je obiskanost spominske slovesnosti, ko se spominjajo Jezusove 

smrti, veliko večja, kakor pa je ta številka, kar za 7 milijonov (Introvigne, 2007). 

 

6.4.1.1 RAZLOGI ZA USPEH SKUPNOSTI 

V poročilu o 30-letnem obdobju opazovanja skupnosti italijansko-bruseljskih Jehovovih prič 

(Leman, 2008), raziskava se je izvajala leta 1976, 1996 in 2005, so udeležence, ki so 

izpolnjevali vprašalnik, vprašali tudi, katera vrednota jih v skupnosti najbolj pritegne. 

Najpogostejši odgovor je bil občutek bratstva, na vprašanje, kaj jih najbolj pritegne, poleg 

Resnice, pa so leta 1976/1977 najpogosteje odgovarjali s »toplina, prijaznost, ljubezen in 

enotnost«, leta 1996 z »ljubezen, enotnost, iskrenost in prijaznost«. 

Leman (1999), ki je raziskoval skupnost italijanskih priseljencev v Bruslju, tudi meni, da je 

veliko novih priseljencev v tistem času postalo zvesto tej novi veri, ki jim je dala gotovost 

glede tradicionalnih družinskih vrednot (tu gre predvsem za svetopisemsko delitev 
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gospodinjskega dela) in zaščito, ki jo je dajala izjemno močna družbena kontrola in vzajemna 

pomoč. Spreobrnitvi sledi poudarjanje razlik članov glede na tiste, ki ne pripadajo tej skupini 

– saj imajo člani vednost o tem, da pripadajo omejeni skupini izbrancev, medtem ko so vsi 

ostali obsojeni na pogubo. To je tudi ves čas izražano skozi konkretne razlike – ne kadijo, ne 

sprejemajo krvnih transfuzij in se ne vključujejo v družbeno in politično življenje. To 

distanciranje od življenja družbe pa spremlja tudi močna usmerjenost na cenjenje vzornega 

državljana in družbenega konformizma (Leman, 1999; Črnič, 2012).  

Vsi člani se morajo ravnati po strogi moralni kodi, ki ne dovoljuje samozadovoljevanja, 

kockanja, pornografije, ne smejo praznovati tradicionalnih praznikov, ne smejo kaditi, 

uporabljati drog in biti spolno vzdržni zunaj zakonske skupnosti. Ne odobravajo druženja z 

nečlani, še posebno za krščene Priče, prav tako odvračajo od politične participacije. Če 

krščeni člani ta pravila kršijo, tvegajo izobčenje. Tisti, ki so iz skupnosti izločeni, so lahko 

ponovno sprejeti v skupnost, vendar se jih morajo do takrat drugi izogibati (Hookway in 

Habibis, 2015). Spoštuje se avtoriteta družbe Stražni stolp [Watch Tower Society], ki je 

organizacija, osnovana na prostovoljskem delu in vodenju, ter razen na najvišjih ravneh ne 

zaposluje duhovščine (Stark in Iannaccone, 1997). 

Stark in Iannaccone (1997) predpostavljata, da je eden od pogojev za rast nove verske 

skupnosti ta, da se verska kultura gibanja razlikuje od splošne, sekularne kulture in da 

uveljavlja relativno stroge moralne standarde. Strogost spremeni versko skupnost v močno, 

saj izloči tiste, ki se aktivno ne vključujejo/so neresni, s tem pa se poveča povprečna 

predanost skupini. To skupnosti poveča kredibilnost verske kulture in ustvari visoko stopnjo 

mobilizacije virov. Vse to pomeni, da skupnosti, ki od članov zahtevajo veliko [high-cost], 

povečajo participacijo med tistimi, ki so člani, s tem da povečajo nagrade, ki jih posamezniki 

dobijo zaradi svojega članstva – na primer doživljanje čaščenja, kjer je prostor poln in 

posamezniki navdušeno sodelujejo, izraža se pozitivna evalvacija tega, kar se dogaja. 

Jehovove priče ne bi bile tako uspešne, če bi dovoljevale članstvo neaktivnim posameznikom, 

ki ne generirajo takšnega zanosa in participacije v oblikah, ki jih skupnost zahteva (Stark, 

2005). Da takšna skupnost raste še naprej, mora to strogost ohranjati, poleg tega pa ves čas 

puščati odprta vrata za nove prišleke, in pustiti tistim, ki hočejo oditi, da gredo – to ohranja 

visoko moralo in hitro rast (Stark, 2005; Introvigne, 2007). Holden (2002) dodaja, da tistim, 

ki ustreza sporočilo skupnosti in zahteve, v zameno dajo svetovni nazor in varnost tesno 

povezane skupnosti. Za zunanjega opazovalca pa delovanje te verske skupnosti, ki zahteva 

brezpogojno zvestobo, drugače se tvega izobčenje, kaže znake avtoritarnega sistema.  

Drugi od pogojev, da je nova verska skupnost uspešna, je avtoriteta, ki mora imeti jasne 

temelje v svoji doktrini, da je učinkovita in legitimna. Poleg tega pa se avtoriteto dojema kot 

bolj legitimno in je tako tudi bolj učinkovita, če člani čutijo, da sodelujejo v sistemu 

avtoritete. Pri Jehovovih pričah je temelj vodstva princip teokracije – da Jezus Kristus vodi na 

čelu Družbe skozi svoje zemeljske voditelje, to pomeni, da bi bilo bogokletno, če se z 

njihovimi smernicami ne bi strinjali. Legitimnost avtoriteti daje tudi občutek soodločanja, ki 

ga imajo člani v skupnostih samih. Ker ni običajnega modela avtoritete, osnovane na 

razlikovanju med duhovščino in laiki, je pri Pričah ta porazdeljena tako, takšna je tudi pri 

Mormonih, da so vsi, ki so člani, ob istem času na nek način tako laiki kot duhovščina. Vodje 

kongregacije – starešine se izbirajo od znotraj, ker so skupnosti majhne, vodstvenih nalog pa 

je relativno veliko, veliko članov dobi priložnost v vodstvenih nalogah, poleg tega pa vsi člani 

služijo kot nekakšna duhovščina svetu. Tudi sami shodi so bolj podobni seminarjem ali 

profesionalnim srečanjem, kakor pa verskim obredom, saj se o temah pogovarja, pričakuje se 

tudi, da vsi sodelujejo. Čeprav so sami standardi za Priče strogi, je njihovo uveljavljanje bolj 

neformalno, saj jih ohranjajo dobra prijateljstva znotraj skupine. Čeprav lahko starešine, ki 

pridejo do te vloge z glasovanjem starešin, odredijo stroge kazni, na primer izobčenje, se to 
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redko zgodi, če pa se, so razlogi za takšno kazen znani in jih skupnost tudi razume. Tako 

Priče vidijo sebe kot del strukture moči in ne kot njene subjekte (Stark in Iannaccone, 1997).  

Pomemben vidik uspešnosti verskega gibanja je tudi socializacija mladih, da jih čim manj 

odide v svet, kjer so deležni manjše strogosti, kakor pa znotraj skupnosti. Najbolj uspešni 

gibanji danes na tem področju sta Mormoni in Jehovove priče. Mormoni dajejo mladim, ravno 

v letih, ko jih navadno največ zbeži, pomembne naloge, saj postanejo misijonarji, kar zgradi 

globoko predanost skupnosti ob pravem času. Jehovove priče trenirajo svoje mlade na takšen 

način, da jih pripravljajo na oznanjevanje. Tako mladi, še preden zaključijo srednjo šolo, 

mnogi tudi prej, začnejo redno trkati na vrata. To jih sicer izpostavi zasmehovanju in 

zavrnitvi, nekateri se odločijo, da zaradi tega opustijo oznanjevanje, večina pa se zaradi tega 

skupnosti, ki ji je uspelo premagati »Satanovo moč«, še bolj zaveže. (Stark in Iannaccone, 

1997). Kljub temu veliko Prič odide iz te verske skupnosti, kar je za verujoče znak izdajstva – 

posameznik je, po njihovem mnenju, s tem vstopil v Satanov svet. Holden (2002) sicer 

navaja, da je ostajanje v skupnosti, kjer je močna povezanost, manj travmatska, kakor bi bil 

odhod iz nje. Tako tisti, ki gojijo kakšne dvome o doktrini, ki jo organizacija uči, najdejo 

načine, da te dvome zatrejo. 

Pri ohranjanju svojih mladih vernikov in vernic, in tudi pozneje odraslih, članom svetujejo, da 

se ne družijo z nečlani po nepotrebnem. »Če si mlad kristjan in hodiš v šolo, pazi, da se po 

nepotrebnem ne družiš s posvetnimi mladimi,« piše v priročniku Organizirani za 

izpolnjevanje Jehovove volje (2015, str. 128). Pri tem se sklicujejo na Sveto pismo, kjer piše o 

pokvarjenih navadah ljudi v poslednjih dneh. Zato dajejo napotke, da se mladi čim manj 

družijo z drugimi mladimi, ki niso Jehovove priče, na primer tako, da se izogibajo obšolskih 

dejavnosti. Zanimiv je torej podatek raziskave s Poljske iz leta 2001, kjer so raziskovali 

socialni krog Jehovovih prič, in ugotovili, da imajo veliko manj prijateljev z drugačnim 

verskim prepričanjem, kakor ga imajo sami, v primerjavi s preostalim prebivalstvom, čeprav 

so obkroženi s katoliki (Doktór, 2009). 

 

6.4.1.2 ORGANIZIRANOST SKUPNOSTI 

Jehovove priče Flere (Flere in Kerševan, 1995) uvršča pod sekte, čeprav sami poudarjajo 

odsotnost hierarhije in posameznikove prispevke k delovanju, so v resnici izrazito hierarhično 

urejeni, moč je centralizirana, tudi publikacije, ki jih izdajajo, prihajajo iz enega vira, in so v 

druge jezike le prevedene.  

Trdijo, da je njihova organizacija tista, ki jo je kot edino izbral Bog Jehova, je urejena 

teokratično, kar pomeni, da ji bog tudi vlada – svojo organizacijo imenujejo tudi Božjo, 

Jehovovo. Od bralca brošure, ki so jo izdali – Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, 

tudi zahteva, da hodi v koraku z organizacijo in spoštuje smernice, ki jih organizacija, ki jo 

vodi Jehova, izdaja (Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, 2015).  

Vodstveni organ sestavlja nekaj moških, število članov se spreminja, ti pa sebe poimenujejo, z 

besedami iz Svetega pisma, z zvestim in preudarnim sužnjem. Dajejo napotke preostalim 

vernikom in vernicam ter vodijo duhovni pouk (Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, 

2015), ki ga Priče potem dobijo iz glavne zgradbe v zvezni državi New York v obliki 

različnih publikacij, govorov in na spletni strani. Vodstveni organ ni obstajal od zmeraj, saj so 

ga formirali leta 1971, pred tem je skupnost vodil predsednik. Značilnost vodstvenega organa 

je, da so člani le moški, posebnost pa je tudi ta, da so člani po letu 1971 le redko bili višje 

izobraženi, veliko jih ni imelo izkušenj z zunanjim svetom, saj so sami sebe izolirali pred 

stimulusi zunanjega okolja (Penton, 2015). 
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Člani vodstvenega organa (v letu 2018 je članov 8 moških) sodelujejo v šestih odborih, kamor 

so vključeni še drugi (moški) pomočniki, vendar ti nimajo vloge odločanja (Penton, 2015; Kaj 

je Vodstveni organ Jehovovih prič?, b.d.).  

● Koordinacijski odbor sestavljajo trenutni predsedujoči Vodstvenemu organu, 

nekdanji predsedujoči in naslednji predsedujoči. Poleg pravnih zadev organizirajo tudi 

pomoč Jehovovim pričam, ki so bile udeležene v naravnih nesrečah ali so preganjane 

zaradi verskega prepričanja. 

● Personalni odbor nadzira in pomaga članom betelskih družin in skrbi za privabljanje 

novih članov v Betele po vsem svetu. 

● Založniški odbor organizira tiskanje, izdajanje in pošiljanje literature po vsem svetu, 

tako da nadzirajo tovarne in druge stavbe, ki jih uporabljajo, prav tako nadzirajo 

finančne in pravne zadeve, ki so povezane z izdajanjem literature. 

● Službeni odbor nadzira vsa področja oznanjevanja in to področje tudi razvija. Odbor 

ima pregled tudi nad aktivnostmi kongregacij, okrajnih nadzornikov, pionirjev 

(oznanjevalcev) in odborov posameznih vej. 

● Učni odbor se ukvarja s pripravo duhovne hrane, ki so je deležne Priče na shodih in v 

Betelih, prav tako oriše izgled video in zvočnega programa. 

● Spisni odbor pripravlja pisano duhovno hrano, ki jo pripravijo za publikacije, do 

katerih nato pridejo Jehovove priče po vsem svetu in tudi javnost, poleg pisanja 

materiala se ukvarjajo tudi z nadziranjem prevajalskih enot po vsem svetu (prav tam). 

Svetovno središče je glavni Betel, kjer vsi ti odbori delujejo in kjer prebiva betelska 

»družina«, ki dela v tovarnah in v različnih podpornih službah, in skrbi za ZDA in za ves svet. 

V Betelu velja urnik, ki ureja življenje Priče, ki tam dela, od jutra do večera, pripravljeni so 

obroki in razdeljene so naloge, ki jih posamezen delavec dela. Iz Brooklyna, kjer so imeli še 

pred kratkim svoje središče, ki so ga sedaj prodali, so se prestavili v zvezno državo New York 

(Penton, 2015). 

Podružnice so podaljški svetovnega središča v državi New York, čeprav večina nima tiskarn. 

Tu pripravljajo literaturo za lokalne jezike in skrbijo, da je ta dostopna prebivalcem območja. 

Delujejo po navodilih svetovnega središča, čeprav so podružnice manjše (prav tam). 

Podružnica ima podružnični odbor, ki ga sestavljajo najmanj tri starešine, ti pa skrbijo za delo 

v državi ali več državah, za katere je podružnica pristojna – eden od teh starešin je 

koordinator podružničnega odbora. Občine, ki so pod podružnico, so organizirane v okraje. 

Okraji so lahko večje področje, organizirano glede na zemljepisne značilnosti in jezik. Vsak 

okraj ima svojega okrajnega nadzornika – njemu daje napotke podružnični urad. Moški, ki so 

postavljeni za nadzornike in starešine, morajo ustrezati pogojem, ki so opisani v Svetem 

pismu – Jehovove priče se sklicujejo na dve mesti: 1. Timoteju 3:1–7 in Titu 1:5–9. To so 

moški, ki so v verski organizaciji že izkušeni, torej niso mladi ali komaj spreobrnjeni, biti 

mora mož ene žene, otroci mu morajo biti verni in pokorni, biti mora brez graje in se mu ne 

sme nič očitati. Znati se morajo obvladovati, imeti zmerne navade, se ne opijati, biti razumni, 

gostoljubni in pravični (Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, 2015). 

Okrajni nadzorniki nadzirajo okraje, kamor je vključenih približno dvajset kongregacij, tako 

da so vsako leto lahko z eno kongregacijo dvakrat po en teden. Tisti teden obišče srečanje, ki 

ga imajo med tednom, takrat pregleda aktivnost kongregacije, na shodu pa spodbuja k 

oznanjevanju. Srečanje pa ima drug večer tudi s starešinami, kjer se pogovarjajo o »zdravju« 

kongregacije, koga bi lahko predlagali v službo starešine, strežnega služabnika, komu bi bilo 

treba svetovati in koga disciplinirati. V nedeljo (ponekod na soboto) ima javni govor in 

zaključni govor shoda. Redko lahko nekdo postane služabnik ali starešina brez dovoljenja 
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okrajnega nadzornika. Organizaciji odda tudi evalvacijsko poročilo o vsakem predstavniku 

kongregacije, s katerim lahko uniči ugled posameznika ali celotne skupine starešin v veji ali 

celo v svetovnem središču. Okrajni nadzorniki so lahko le moški, če so poročeni, par ne sme 

imeti otrok, saj mora v tem primeru kot nadzornik odstopiti. Tako se v popolnosti posveča 

svoji nalogi nadzornika in je v svojem delu goreč (Penton, 2015).  

Naloge, ki jih starešine v občini opravljajo, so: koordinator starešinstva, tajnik, službeni 

nadzornik, vodja Preučevanja Stražnega stopa, nadzornika shoda Življenje in oznanjevanje. 

Starešine so na teh položajih za nedoločen čas, razen če iz zdravstvenih razlogov ali 

neustrezanja pogojem tega ne more več opravljati – takrat starešinstvo izbere drugega. Če še 

ni dovolj moških, ki bi ustrezali pogojem, se takrat, ko te pogoje nekdo doseže, vloge 

porazdelijo med že postavljene starešine (Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, 2015; 

Penton, 2015). Starešine imajo ogromno nalog in so zelo zaposleni, za svoje delo pa tudi niso 

plačani, torej če hočejo podpirati svoje družine, imajo navadno tudi službe. Ves čas so 

dosegljivi za nujne primere, obiskujejo bolne, vodijo pogrebne in poročne obrede, če pride do 

kršitev moralnih vrednot in pravil skupnosti, morajo biti na voljo tudi za sodni odbor. 

Navadno morajo biti v svojem delu goreči, da so sploh pripravljeni prevzeti te odgovornosti 

(Penton, 2015). 

Za to, da tudi druge stvari dobro tečejo, na primer ozvočenje, razdeljevanje literature, 

vzdrževanje čistoče, računovodstvo …, lahko skrbijo strežni služabniki, ki z opravljanjem teh 

del pomagajo starešinam. To so prednostno moški, pomembno pa je, da so drugim zgled. 

Preden lahko moški postane starešina, mora najprej biti strežni služabnik, mnogi tudi rajši dlje 

ostanejo služabniki, kot pa da bi postali starešine (Organizirani za izpolnjevanje Jehovove 

volje, 2015; Penton, 2015).   

Pionirji so oznanjevalci, ki oznanjujejo več časa in se temu zavežejo. Pomožni pionirji 

določen čas, ko imajo več časa oznanjevati, ta čas temu tudi namenijo, to lahko traja na 

primer en mesec, po preteku tega meseca pa spet postanejo običajni oznanjevalci. Redni 

pionirji se zavežejo določenemu številu ur oznanjevanja, vendar za to niso plačani, posebni 

pionirji pa dobijo majhno mesečno podporo, da oznanjujejo še na drugih področjih, kjer je 

malo Prič oziroma jih ni. Večina okrajnih nadzornikov in delavcev v Betelu je bila najprej 

pionirjev. 

Priče imajo organizirane tudi različne šole, poleg teokratične strežbene šole, ki je del 

četrtkovega shoda. Ena od šol je šola za nove betelčane, torej je namenjena tistim, ki bodo 

stalno delali v Betelu ali so začasni prostovoljci. Druga šola je kraljestvena strežbena šola, ki 

je namenjena območnim nadzornikom, starešinam in tudi strežnim služabnikom, torej 

moškim. Pionirska šola je namenjena tistim, ki se zavežejo večji količini oznanjevanja, torej 

so redni pionirji vsaj že eno leto. Nato je šola za občinske starešine, šola za okrajne 

nadzornike in njihove žene, biblijska šola za samske brate, biblijska šola za krščene zakonske 

pare (izvaja se v ZDA), Watchtowerjeva biblijska šola Gilead (namenjena poročenim parom, 

se izvaja v ZDA) in šola za člane podružničnih odborov in njihove žene (se izvaja v ZDA) 

(Stražni stolp – preučevalna izdaja, 2012). 

 

6.4.1.3 VERSKA LITERATURA 

Organizacija je znana po distribuciji publikacij, na primer samo leta 1983 so razdelili 

53.517.808 Svetih pisem, knjig in drugih knjižic po vsem svetu, poleg tega pa še 460.072.255 

kopij revij Prebudite se! in Stražni stolp. Čeprav je metoda oznanjevanja po hišah in 

predajanja materialov, ki jih potem redko kdo prebere, malokrat uspešna, s tem še vedno 
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nadaljujejo in to je pravzaprav osnovni način, da si verniki in vernice ideje njihove verske 

skupnosti tudi zapomnijo. Zanimiv je podatek, ki je veljal za leto 1981 in se tudi ni veliko 

spremenil do danes, da je moral posamezen vernik prebrati 3178 strani literature, ki jo je 

izdala organizacija, ter le 197 strani iz Svetega pisma (Penton, 2015). Različico Svetega 

pisma, ki jo uporabljajo danes, je naredila skupnost sama – Sveto pismo – Prevod novi svet. V 

slovenščino je prevedena angleška verzija tega Svetega pisma iz leta 1984 (Sveto pismo – 

prevod novi svet, 2009). 

Nekatere publikacije in knjige, ki jih izdajajo: 

● Stražni stolp danes izhaja v dveh različicah, ena je namenjena za člane skupnosti, 

druga za javnost, kjer so teme prve bolj dostopne javnosti, ki ni del organizacije, druga 

pa je namenjena postopnemu proučevanju na shodih.  

● Prebudite se! je včasih izhajal dvakrat mesečno, zdaj izhaja enkrat. Ta je namenjen 

javnosti in širši skupnosti vernikov in je včasih tudi večkrat kot danes vseboval članke 

o preganjanju, prepovedih in pravnih spremembah, ki so se zgodile po državah sveta, 

ter teme o družbenem in moralnem propadu (Penton, 2015). 

● Različne knjige in knjižice, ki so jih izdajali, nekatere še niso v slovenščini: Učinkoviti 

odgovori na vprašanja mladih, Človeštvo v iskanju Boga, Bodimo pozorni na 

Danielovo prerokovanje!, Kaj Biblija v resnici uči?, Ali obstaja Stvarnik, ki mu je mar 

za vas?, Življenje – kako je nastalo: z razvojem ali ustvarjanjem? 

Za delitve svojih naukov in sporočil, ki jih prenašajo v tiskani obliki, danes uporabljajo tudi 

splet in spletne oddaje (prav tam). 

 

6.4.1.4 NAVADE 

Člani te skupnosti morajo biti močno predani, da so v dobri luči tako pred skupnostjo kot pred 

Jehovo. Obstajata dve glavni kategoriji prič, tisti, ki so krščeni, in tisti, ki tega še niso naredili, 

vendar so na začetku poti javnega oznanjevanja, tem tudi ni treba oznanjevati od vrat do vrat. 

Pričakuje se, da krščeni člani prihajajo na srečanja dvakrat tedensko: na Javni govor ter na 

Teokratično strežno šolo, katere del je tudi nekdaj ločeno srečanje Študij knjige, poleg tega pa 

morajo dosegati minimalno mesečno kvoto ur oznanjevanja. Nekrščenim ni treba oznanjevati, 

vendar morajo prihajati na srečanja in izkazovati znanje naukov ter praks Jehovovih prič 

(Hookway in Habibis, 2015). 

Še pred nekaj leti so imeli tritedenske shode, zdaj sta ostala dva, srečanja trajajo dve uri 

(Penton, 2015):  

● Nedeljski (oziroma sobotni) shod vključuje javni govor enega od starešin ali redkeje 

tudi strežnega služabnika, sledi študiranje ene teme iz Stražnega stolpa. 

● Četrtkov shod vključuje teokratično strežno šolo, kjer se učijo uporabe Biblije, 

izboljšanja komunikacije in branja ter razvoja tehnik argumentiranja, z namenom 

uporabe pri oznanjevanju. Drugi del je Študij knjige, pri obeh sodelujejo tako ženske 

kot moški (Penton, 2015). 

Oznanjevanje je glavna naloga Jehovovih prič, saj je treba povedati ljudem, da prihaja konec 

in se je na to treba pripraviti. Najpomembnejša oblika oznanjevanja je od hiše do hiše, kjer 

koli je to mogoče, enkrat tedensko, navadno ob sobotah na krščanskih območjih. Ponujajo 

revije, ki jih izdajajo, druge dneve pa poskušajo organizirati poučevanje biblije na domu. 

Priče ljudi, ki odprejo, prijazno pozdravijo in začnejo debato o razmerah o svetu ali kakšni 

temi v Svetem pismu. Mnogi ljudje sicer res postanejo člani organizacije po obiskih 
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oznanjevalcev, vendar je praksa neučinkovita, ker se v oznanjevanje vlaga ogromno časa, 

novih članov pa ni veliko, pravzaprav se mora vložiti ur za dve leti polnega delovnega časa, 

da se pridobi nov član. Verjetno večina novih članov pravzaprav pride v organizacijo preko 

sorodstvenih vezi, vezi v službah, prijateljstev in sosedstvenih odnosov. Ena od oblik 

oznanjevanja danes je tudi ulično delo, kjer stojijo ob svoji literaturi na obljudeni ulici in 

ponujajo svoje revije (prav tam).  

 

6.4.1.5 VLOGE ŽENSK V SKUPNOSTI 

Organizacijska struktura je pri Jehovovih pričah patriarhalno urejena in ta sistem močno 

vpliva na dostopnost vlog, ki so ženskam dosegljive in ki so jim v skupnosti določene. Ker 

Biblijo dojemajo ne le kot zgodovinski dokument, ampak kot navodila in vzorec, po katerem 

se je treba ravnati tudi danes, prenesejo njihovo interpretacijo bibličnih naukov na sodobno 

življenje. S tem tudi argumentirajo dostopnost vodstvenih vlog – te so namenjene samo 

moškim – saj naj bi se organizacija zgledovala po zgodnjih krščanskih skupnostih tudi v 

sodobnosti. Ker je Bog določil vodstvene skupnosti moškim, te v skupnosti tako lahko dobijo 

le moški. Tu se tudi pokaže njihovo dobesedno branje Svetega pisma. Pri določanju mesta 

ženske pa sta imela velik vpliv tudi ustanovitelj Russell5 in poznejši vodja Jehovovih prič, 

Rutherford, ki sta s svojimi pisnimi prispevki in interpretacijo Svetega pisma utrla pot 

določitvi položaja ženske in moškega v organizaciji (Hughes, M., 2006). 

Ženska tako v zakonu priznava moškega kot glavarja – ženski je glava moški, moški pa so 

podrejeni Kristusu, Kristusu pa je glava Bog, tako navajajo Biblijski stavek (1 Kor 11:3). V 

priročniku Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje (2015) piše, da mora biti žena 

podrejena svojemu možu, otroci pa svojim staršem. Nadaljujejo, da ima žena vlogo 

pomočnice, ki moža dopolnjuje, torej je moški glava družine, žena pa mu pri tem pomaga. 

Možem je sicer zapovedano na podlagi naukov iz Svetega pisma, da morajo žene ljubiti, 

kakor Kristus ljubi svojo cerkev, žena pa moža spoštovati. Večina zakonov Jehovovih prič je 

sicer precej stabilnih in srečnih (Penton, 2015; Dostojanstvena vloga moškega in ženske, 

b.d.).  

Naloge, ki jih imajo ženske, so torej v glavnem skrb za otroke, da se oblačijo preprosto in se 

udeležujejo oznanjevanja ter da sodelujejo v sami kongregaciji, kjer imajo to možnost. Na 

shodih lahko odgovarjajo na vprašanja, vendar ne smejo neposredno poučevati kongregacije, 

ne morejo biti starešine in ne strežne služabnice. Žene opravijo sicer večino oznanjevanja 

kongregacije, obiskujejo bolne in skrbijo za revne (Penton, 2015). V zakonskem življenju je 

ženskam pripisana precej rigidna vloga, predvsem kar se tiče doma in s tem delitve dela, kjer 

naj bi ženske opravljale tradicionalne gospodinjske vloge znotraj hiše (Hughes, M., 2006). 

Ženske se eksplicitno v literaturi, ki govori o razporeditvi nalog, omenjajo pri razlagi vodenja 

manjših ali novih občin, kjer morda (še) ni moških članov. V takšnih primerih si med 

molitvijo v občini ali med vodenjem shoda pokrije glavo, kar izhaja iz Svetopisemskega 

odlomka iz Prvega pisma Korinčanom 11:3–16. Ženska medtem običajno tudi sedi, moški 

sicer stojijo. Pokrivalo, ki ga naj bi imela na glavi, v slovenskem standardnem prevodu 

Svetega pisma poimenujejo »znamenje oblasti«, v prevodu Jehovovih prič pa ti poimenujejo 

                                            
5
 Pri C. T. Russellu je zanimivo pregledati njegov odnos do svoje žene v času ločevanja in s kakšnimi besedami 

jo je označil, saj se s tem dobi vpogled v začetek doktrine o različnem položaju moškega in ženske, ki še danes 

vpliva na nauke v skupnosti Jehovovih prič. Njegova žena Maria Russell se ni hotela ukloniti njegovim 

zahtevam, prav tako se ji ni zdelo pravično, da je moral mož odobriti vsak prispevek pred objavo, tako jo je z 

besedami, da je inteligentna in pod satanskim vplivom, hotel užaliti med ločitvenim postopkom (Hughes, M., 

2006). 
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pokrivalo kot »znamenje podrejenosti« (1 Kor 11:10). Glavo naj bi si ženska pokrila tudi ob 

bibličnem študiju v družini, če je prisoten mož, ki je glava družine, tudi če ni krščen, ali 

krščen sin (Head Coverings – When and Why?, b.d.). Ženske lahko opravljajo druge vloge v 

skupnosti, na shodih lahko sodelujejo pri odgovarjanju na vprašanja in pri pripravi prikazov 

na srečanjih teokratične šole, prav tako lahko opravljajo druge naloge, ki jih skupnost 

potrebuje, na primer v gradbeništvu v času gradnje novih dvoran (»A Place for Women in 

Construction«, b.d.), članstvo tej verski skupnosti pa tudi prinese obvezno oznanjevanje, 

vendar do vodstvenih nalog ne morejo dostopati. 

Podatki za Združene države Amerike za versko skupnost Jehovovih prič sicer kažejo, da je 

žensk v tej verski skupnosti veliko več, kakor pa je moških. Kar 65 % Jehovovih prič je 

žensk, 35 % pa je moških (Lipka, 2016). 

 

6.4.2 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, bolj znana kot Mormonizem, spada pod 

religije, ki so novejšega izvora – s svojimi koreninami v Združenih državah Amerike v 19. 

stoletju, natančneje mesto Fayette, New York, 6. april 1830. Joseph Smith, začetnik tega 

verskega gibanja, naj bi po obisku Boga Očeta in Jezusa Kristusa, pozneje pa še angela 

Moronija prišel do zlatih plošč, na katerih je bila zapisana Mormonova knjiga, ki jih naj bi si z 

dvema posebnima kamnoma pomagal, da je iz egipčanskih hieroglifov prevedel naravnost v 

angleščino (Boyd, 1956; Hoyt, 2007; Črnič, 2012). Cerkev, kar lahko izvemo že na podlagi 

samega imena skupnosti, trdi, da smo v poslednjih dneh, zaradi tega je tudi Smith, ki so ga 

člani imeli za preroka, hotel ustanoviti skupnost Sion in pričakati drugi Jezusov prihod 

(Melton, 2017). 

Mormoni so bili tarča opozicije, kmalu po nastanku skupnosti je bila deležna nasprotovanja in 

tudi preganjanja, ki so se, tudi zaradi prakticiranja poligamije, nadaljevala večji del 19. 

stoletja v Združenih državah Amerike (McBride, 2007). Iz zvezne države New York so odšli 

v Ohio, nato v Misuri, kjer se jih je začelo zbirati čedalje več, in prebivalcem, ki so že živeli 

tam, tudi dali vedeti, da niso tja prišli živet kot sosedje, ampak si izbran predel države 

predstavljajo kot obljubljeno deželo, ki jo je bog namenil svojemu izbranemu ljudstvu. Od 

tam so jih spet pregnali, odšli so v Illinois, kjer je po spletu različnih okoliščin – Joseph Smith 

je dal navodila za uničenje pisarne časopisa, ki je bil kritičen do mormonske skupnosti – bil 

aretiran skupaj s svojim bratom, po napadu množice na zapor 27. junija 1844 tudi nasilno ubit 

skupaj s svojim bratom (Boyd, 1956; Melton, 2017).  

Za Josephom Smithom je gibanje prevzel Brigham Young, ki postal tudi eden prvih apostolov 

v skupnosti, po smrti pa je vodenje prevzel kot predsednik. Ta je Mormone prepeljal v novo 

deželo, kjer so se ustalili in kjer je še danes največje število pripadnikov te skupnosti – v 

zveznih državah Utah, Wyoming in Nevada (Parera, 2005; Črnič, 2012). Danes imajo sedež v 

zvezni državi Utah, v dolini Salt Lake, kjer so tudi ustanovili mesto, danes glavno mesto 

zvezne države (Boyd, 1956). Skupnost je še naprej preganjala vlada Združenih držav 

Amerike, ki je zahtevala opustitev poligamije, poleg te doktrine pa je vse do konca 

sedemdesetih let 20. stoletja vztrajala prepoved obiskovanja templjev in pridobitve 

duhovništva temnopoltim, kar bi pomenilo enakost preostalim moškim članom (Črnič, 2012). 

Gibanje se je sicer razbilo na okoli 150 manjših skupin. Danes največja, ki je od glavne veje 

odpadla, je tako imenovana Kristusova skupnost, ki je bila ustanovljena, sprva pod drugačnim 

imenom, leta 2001 pa z novim [Community of Christ], in ima še danes svoj sedež v Misuriju 

v mestu Independence (Melton, 2017).  
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Pripadniki Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo, da je njihovo versko 

gibanje obnovitev zgodnjega krščanstva, enako kot je bilo krščanstvo v svojih začetkih 

obnovitev judovstva (Hoyt, 2007). Zanimivost tega gibanja danes je tudi to, da verjamejo v 

božje razodevanje v sodobnosti, saj verjamejo v živega preroka, ki biva danes in deli božja 

razodetja (Leamaster in Subramaniam, 2015). Celotna verska skupnost po celem svetu 

zaobjema 16 milijonov članov (2017 Statistical Report for 2018 April Conference, 2018). 

 

6.4.2.1 RAZLOGI ZA USPEH SKUPNOSTI 

Verska skupnost članom narekuje aktivno sodelovanje in soustvarjanje vsega dogajanja v 

cerkvi. Kljub veliko zadolžitvam, ki jih posamezniki dobijo in je od njih tudi pričakovano, da 

jih izpolnjujejo, člani izražajo visoko zadovoljstvo s svojim članstvom v Cerkvi. Na lestvici 

od 1 do 4, mormoni povprečno izražajo zadovoljstvo s 3,8. V primerjavi z rimokatoličani, ki 

imajo zadovoljstvo izraženo s številom 2,1, liberalni protestanti z 2,3 in konservativni 

protestanti s 3,1. Razlog za tem zadovoljstvom se skriva v dobrinah, ki jih člani v zameno za 

svoje članstvo v skupnosti prejmejo (McBride, 2007).  

McBride (2007), tako kot Stark in Iannaccone (1997) navajata tudi pri Jehovovih pričah, trdi, 

da versko gibanje ne bi bilo tako uspešno, če bi dovoljevalo, da kot člani ostajajo 

posamezniki, ki so neaktivni. Tako so vzpostavili pravila, ki ljudi, ki skupnosti ne bi ostali 

tako zavezani, izločujejo, oziroma se izločijo sami. Pri mormonih se ta pravila izpostavljajo 

predvsem okoli prehrane in drugih vedenj, kar pripadnike, v primerjavi z okolico, 

stigmatizira, jih naredi drugačne. Tako tisti, ki se jim pripadnost takšni skupnosti ne zdi 

vredna spoštovanja teh pravil, odpadejo. Poleg odpadanja manj aktivnih posameznikov se pri 

mormonih s članstvom veliko tudi pridobi, tako ti dve metodi ohranjata rast in dinamičnost 

skupnosti. Iannaccone in Miles (1990, v McBride, 2007) skupaj z Maussom (1994) trdijo, da 

se z nepopolno asimilacijo ohranja vitalnost skupnosti, saj ohranja razlikovanje med člani in 

nečlani skupnosti, vendar se asimilira ravno toliko, da ne skrene preveč stran od norm 

preostale družbe – skupina poišče optimalno napetost, ki jo lahko ohranja z zunanjim svetom. 

Stark (2005) še dodaja, da k rasti pripomore obsežna prostovoljska misijonarska baza, visoka 

rodnost in učinkovita socializacija mladih mormonov. 

Mauss (1994) in McBride (2007) navajata, da je v tej verski skupnosti majhna razlika med 

vodstvom in laikom, saj je vodstvo izbrano neposredno iz vrst običajnih vernikov, laikov. S 

tem je črta zabrisana, prav tako pa velika količina vodstvenih funkcij omogoča, da je veliko 

članov vpletenih v dogajanje in vodenje Cerkve. McBride (2007) še dodaja, da so vsi verni 

moški deležni duhovništva, vodje vej in posameznih organizacij v skupnosti pa so izbrane 

neposredno iz lokalnega članstva. Vsak član ima tudi »poklic« (angleško »calling«), ki mu 

nalaga določene odgovornosti, ki mu lahko vzamejo nekaj minut ali več ur tedensko, to je na 

primer učenje nedeljske šole, nadzorovanje skupin mladih, organiziranje družabnih aktivnosti, 

obiskovanje članov skupnosti ali tistih, ki jih skupnost zanima – vsi poklici so neplačani, kar 

pomeni, da za skupnost predstavljajo velik vložek in prispevek vseh posameznikov. Med 

samimi srečanji verniki in vernice tudi razpravljajo o predstavljenih temah, soustvarjajo 

bogoslužje – zakramentni sestanek, imajo govore pred drugimi člani, si med sabo pomagajo, 

prav tako pa plačujejo desetino svojega, neuradno bruto prihodka. Prav tako se pričakuje, da 

se člani postijo in denar, ki bi ga porabili za preskočen obrok, darujejo tistim, ki ga 

potrebujejo. Za post se izbere eno soboto na mesec in takrat člani preskočijo dva zaporedna 

obroka v 24. urah (Fasting and Fast Offerings, b.d.; McBride, 2007). Denar darujejo članom v 

skupnosti, ki ga potrebujejo, sofinancirajo misijonarje ali pa ga dajo v humanitarni sklad, 

velikokrat v svoje ali mednarodne človekoljubne organizacije (McBride, 2007). 
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Člani od skupnosti veliko dobijo tudi nazaj. Zaradi obstoja duhovništva med laičnim 

članstvom so tako lahko vsi deležni blagoslovov, ki jih moški z duhovništvom lahko dajejo. 

Prav tako člani dobijo pomoč od ostalih vernikov pri selitvah, pri organizaciji pogreba, člani 

se med sabo obiskujejo, na splošno da skupnost občutek varnosti in pripadnosti skupini, ki 

ima namen. Bogoslužje izvajajo člani in skupnosti, vodenje vej pa je enako prepuščeno 

članom iz skupnosti, čeprav rezervirano za moške, ki nosijo duhovniško polnomočje (prav 

tam). V skupnosti se ustvarijo tudi močne medčloveške povezave, socialne mreže, ki so prav 

tako za člana nagrada, ta je v Mormonski skupnosti močna in povezana ravno zaradi 

ohranjanja visoke zavezanosti verski skupnosti (Stark, 2005). 

Neaktivnim članom ne odrekajo prihajanja na bogoslužja in aktivnosti, vendar jim lahko 

pridržijo določene ugodnosti, ki jih imajo preostali člani. To je na primer vstop v tempelj, 

lahko ne dobijo več denarne pomoči, če jo potrebujejo, najhujša kazen pa je izobčenje, kar se 

redko naredi, kjer članu izničijo pomen krsta. Koliko ugodnosti član dobi oziroma koliko mu 

jih je vzeto, je odvisno od njegove aktivnosti ter spoštovanja pravil in norm (McBride, 2007). 

Stark (2005) pri Mormonih izpostavlja tudi vlogo misijonarjenja za večjo zavezanost gibanju. 

Misijonarjenje nima velikega vpliva na pridobivanje novih vernikov in vernic, za to najbolj 

poskrbijo sorodstvene vezi mormonov z nečlani. Misijonarjenje ima večji vpliv pri utrjevanju 

mladih odraslih v svoji veri, saj se morajo za nekaj časa popolnoma predati predajanju svoje 

vere naprej v zunanji svet ter del svojega življenja temu popolnoma in intenzivno posvetijo.  

 

6.4.2.2 ORGANIZIRANOST SKUPNOSTI 

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ima jasno hierarhijo, za katero trdijo, da je 

narejena po zgledu prvih kristjanov v času Jezusa in apostolov ter poznejših svetih spisov 

mormonizma. Te knjige, iz katerih črpajo obliko organiziranosti skupnosti, so Sveto pismo, ki 

vključuje Staro in Novo zavezo, Mormonova knjiga ter Nauki in zaveze (The Church of Jesus 

Christ, b.d.). Sama organizacija pa je organizirana teokratično, tako kot imajo Jehovove priče 

za glavo organizacije postavljenega Jezusa Kristusa, ki jih vodi (How the Church Is 

Organized, b.d.). 

Verska skupnost je jasno hierarhično urejena, vsak del pa je zadolžen za določene naloge, 

pomemben je tudi spol, saj so položaji spolno določene. Razdelitev je jasna, hierarhično 

urejena (McBride, 2007), in javno dostopna na spletni strani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz 

poslednjih dni (How the Church Is Organized, b.d.). 

Generalni vodje in generalne službe (General Authorities and General Officers, b.d.; 

Leamaster in Subramaniam, 2015) 

● Prvo predsedstvo (First Presidency, b.d.): 

Članstvo: moški predsednik (poimenovan tudi prerok) je izbran po smrti 

predhodnega preroka kot najdlje služeči apostol, ta pa si izmed apostolov 

izbere dva svetovalca, ki sta ravno tako moška.  

Naloge: Prvo predsedstvo je najvišji vodstveni organ Cerkve. Člani veliko 

potujejo po svetu, govorijo pred velikimi kongregacijami članov in tistih, ki jih 

zanima, prav tako se srečujejo z lokalnimi voditelji. Ko ne potujejo, se med 

sabo in z drugimi cerkvenimi voditelji posvetujejo o stvareh, ki vplivajo ne 

celotno organizacijo, kot je misijonarstvo in gradnja templjev.  

● Kvorum dvanajstih apostolov (Quorum of the Twelve Apostles, b.d.): 
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Članstvo: 12 moških, ki jim pravijo apostoli. 

Naloge: Drugi najvišji vodstveni organ v Cerkvi, opis nalog je enak opisu 

nalog, ki jih ima predsedstvo – potujejo po svetu, imajo govore in se 

posvetujejo z voditelji organizacije. 

 

● Predsedstvo sedemdesetih (Presidency of the Seventy, b.d.): 

Članstvo: V predsedstvu sedemdesetih je 7 predsednikov in niso svetovalci, 

sedmi od predsednikov je predsednik prvih šestih, v predsedstvo jih pokliče 

Prvo predsedstvo. 

Naloge: Predsedujejo Kvorumom sedemdesetih. 

● Kvorumi sedemdesetih (Quorums of the Seventy, b.d.): 

General Authority Seventies: člani so moški in lahko služijo kjer koli na svetu, 

niso omejeni s področjem, po navodilih Kvoruma dvanajstih apostolov potujejo 

po svetu, da se srečajo z misijonarji in voditelji lokalnih kongregacij. Članov je 

trenutno 98. Nekateri so del Predsedstva sedemdesetih, ostali pa so člani 

prvega in drugega kvoruma (McBride, 2007). 

Kvorum Sedemdesetih (Area Seventies): moški člani kvorumov 3 do 8, ki so 

porazdeljeni na področje, ki ga določen kvorum pokriva (Area Seventies, b.d):  

3. kvorum, 52 članov: Jugovzhodna Afrika, Zahodna Afrika, Evropa, 

Vzhodna področja Evrope, 

4. kvorum, 58 članov: Srednja Amerika, Mehika, Južna Amerika 

Severozahod, Karibska območja 

5. kvorum, 57 članov: Idaho, severozahodna Severna Amerika, Severna 

Amerika zahod, Severni Utah, Utah Salt Lake City, Južna področja 

Utaha, 

6. kvorum, 49 članov: Severna Amerika osrednji del, Severna Amerika 

severovzhod, Severna Amerika jugovzhod, Severna Amerika 

jugozahodna področja, 

7. kvorum, 39 članov: Brazilija in južna področja Južne Amerike, 

8. kvorum, 47 članov: Azija, Severna Azija, Pacifik in področje 

Filipinov. 

● Škofovsko predsedstvo (Presiding Bishopric, b.d.): 

Članstvo: predsednik in dva svetovalca, vsi trije moški. 

Naloge: usmerja jih Prvo predsedstvo in vodijo dejavnosti, povezane z 

Mladeniči, Aaronovim duhovništvom, in se srečujejo z lokalnimi voditelji tega 

dela skupnosti. 

 Vodje pomožnih organizacij (General Auxiliaries, b.d.): 

● Generalno predsedstvo Osnovne: 
Članstvo: Predsednica in dve svetovalki. 

Naloge: Pomoč staršem pri učenju svojih otrok o evangeliju, pri pripravi fantov 

na prejem Aaronovega duhovništva in deklet, da postanejo pravične mlade 
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ženske. Predsedstvo potuje, se srečuje in poučuje lokalne voditeljice Osnovne 

in otroke, ko ne potujejo, se posvetujejo z drugimi cerkvenimi voditelji. 

● Generalno predsedstvo Društva za pomoč: 

Članstvo: Predsednica in dve svetovalki. 

Naloge: Potujejo, se učijo od članic društva in jih poučujejo, ko ne potujejo, se 

s cerkvenimi voditelji posvetujejo o krepitvi vernic in njihovih družin. 

● Generalno predsedstvo Nedeljske šole: 

Članstvo: Predsednik in njegova dva svetovalca. 

Naloge: Pogosto potujejo, da se srečajo s cerkvenimi voditelji in člani po vsem 

svetu in pomagajo krepiti poučevanje Nedeljske šole. 

● Generalno predsedstvo Mladeničev: 

Članstvo: Predsednik in njegova dva svetovalca. 

Naloge: Imajo podobno vlogo kot predsedstva Nedeljske šole, le cilja skupina 

so Mladeniči. 

● Generalno predsedstvo Mladenk: 

Članstvo: Predsednica in njeni dve svetovalki. 

Naloge: Podobna vloga kot predsedstvo Nedeljske šole, ciljna skupina so 

Mladenke. 

Področja posameznega Področnega kvoruma sedemdesetih so razdeljena na območja. 

Območja so razdeljena na okraje ali veje. Eno območje ima 5–12 okrajev ali vej. Okraji so 

večje kongregacije, 300 ljudi ali več, veje pa so manjše. Območje vodi predsednik, ki je tudi 

visoki duhovnik, in dva svetovalca. Ti pokličejo 12 visokih duhovnikov. Pod območja 

spadajo tudi predsedstva pomožnih organizacij znotraj območja. Vsako predsedstvo petih 

pomožnih organizacij ima predsednika oziroma predsednico z dvema svetovalcema oziroma 

svetovalkama. Območje ima tudi patriarha, ki daje blagoslove na območju (How the Church 

Is Organized, b.d., McBride, 2007).  

Na slovensko področje je verska skupnost prišla že v času Jugoslavije, kjer je bila leta 1985 

tudi uradno vzpostavljena, v Sloveniji pa je bila uradno prepoznana 1. marca 1991. V 

Sloveniji imajo 4 veje, te so Kranj, Ljubljana, Maribor in Celje in spadajo pod 

Severnojadranski misijon. Slovenska verska skupnost ima 417 članov (Classic LDS Maps, 

b.d.; Začetek Cerkve v Sloveniji, b.d.). 

Neposredno organizirane v vsaki veji posebej so pomožne organizacije, ki so odgovorne za 

različne ciljne skupine v skupnosti in imajo različne naloge. Imajo tudi svoja predsedstva, 

torej predsednik oziroma predsednica z dvema svetovalcema oziroma svetovalkama. Moškim 

je namenjena organizacija Mladeničev, prav tako imajo moški duhovniško polnomočje, ki je 

razdeljeno na Aaronovo duhovništvo in na Melkizedekovo duhovništvo (General Auxiliaries, 

b.d.). 

Melkizedekovo duhovništvo moškim omogoča, da blagoslavljajo bolne, družinske člane in 

druge, lahko podelijo dar Svetega Duha in druge moške posvetijo v Aaronovo ali 

Melkizedekovo duhovništvo (Melchizedek Priesthood, b.d.). Aaronovo duhovništvo je sicer 

del Melkizedekovega duhovništva, vendar ima manjša pooblastila, saj lahko blagoslovijo 

zakrament, pomagajo predsedniku veje in krstijo (Aaronic Priesthood. b.d.). Melkizedekovo 

duhovništvo daje njegovemu nosilcu, moškemu, pravico do predsedstva in oblast nad vsemi 

deli cerkve (Melchizedek Priesthood, b.d.). 

Nedeljsko šolo prav tako vodijo moški, v njej pa lahko participirajo vsi člani Cerkve in tisti, 

ki jih samo zanima, ki so stari 12 ali več, in se učijo o različnih svetih knjigah, ki so del 
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Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Tisti, ki so stari med 18 meseci in 12 leti, pa 

so usmerjeni v Osnovno, kjer je učenje prilagojeno letom (Sunday School, b.d.). 

Društvo za pomoč je ženska organizacija, vodje so tri ženske – predsednica in dve svetovalki, 

ki pripravlja ženske na večno življenje, tako da jim pomaga pri večanju vere, da okrepi 

družine in dom skozi predpise in zaveze, prav tako pa ženske poveže, da skupno delujejo v 

dobro tistih, ki potrebujejo pomoč, prav tako so tudi v pomoč duhovništvu (The Purpose of 

Relief Society, b.d.). 

Organizacija Mladenke je namenjena mladim ženskam, vodijo pa jo odrasle ženske, v katero 

se punce vključijo z dvanajstimi leti. Razdeljene so v tri starostne skupine, 12–13, 14–15 in  

16–17. Pri osemnajstih letih preidejo v organizacijo Društvo za pomoč (Handbook 2: 

Administering the Church, b.d.). 

Najbolj viden del te verske skupnosti je misijonarjenje, ki je osnovano na svetopisemskem 

novozaveznem razširjanju. Vsako leto misijonari okoli 70.000 mladih vernikov, ki so stari 

manj kot 25 let, po vsem svetu, kjer imajo razporejenih 400 misijonov. Misijonarji delajo v 

parih istega spola, razen če so poročeni, v tem primeru zakonca delata skupaj. Samski moški 

služijo misijon 2 leti, medtem ko samske ženske služijo leto in pol, prej ne vedo, kam jih bodo 

poslali in zato tudi ne vedo, ali se bodo morali naučiti novega jezika. Misijonarji imajo tudi 

svoje nazive, ženskam se reče »sestre«, moškim pa »starešine«. Za misijonarstvo niso plačani, 

ampak si sami financirajo, povrnjeni so le stroški prevoza. Misijonarji imajo omejene stike z 

družino in prijatelji v tem času, ne hodijo na zabave in podobne aktivnosti mladih, da se 

osredotočijo na svojo primarno nalogo (Missionary Program, b.d.). 

Tempelj je posebna zgradba, kjer se verni pripadniki verske skupnosti zbirajo, častijo boga, 

imajo različne obrede, kot je poroka za večnost in pečatenje otrok k družini za večnost, prav 

tako pa v templjih opravljajo krstitve umrlih, ki niso imeli priložnosti postati del Cerkve 

Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. V tempelj ne more stopiti vsak, otroci lahko vstopijo, 

ko so stari 12 let, prav tako pa mora po samem krstu in s tem z vstopom v skupnost miniti 

najmanj eno leto, da lahko vernik ali vernica v tempelj tudi pride. V templju se nosijo tudi 

posebna oblačila, poimenovana tempeljska obleka, ki jo morajo nato predani mormoni nositi 

vse svoje življenje pod obleko, ki jo nosijo vsak dan kot znak predanosti in opomin na 

sprejete zaveze v templju (Temples, b.d.). 

 

6.4.2.3 VERSKA LITERATURA 

Poleg Svetega pisma, ki je sveta knjiga krščanskih religij, imajo Mormoni še tri, na katere se 

sklicujejo in jih preučujejo, to so Mormonova knjiga, Nauki in zaveze in Dragoceni biser 

[Pearl of Great Price], ta v slovenščino še ni prevedena (Doctrine and Covenants, b.d). 

Najbolj znana je zagotovo Mormonova knjiga, prvič natisnjena leta 1830 (Čeh, 2009; Črnič, 

2012), podnaslov katere je »Še ena zaveza Jezusa Kristusa«, je tako kot Biblija razdeljena na 

različne knjige in te knjige na poglavja in vrstice. V tej knjigi je opisana zgodnja zgodovina 

Amerike in govori o dveh plemenih, ki sta prišli z Bližnjega vzhoda po padcu Babilonskega 

stolpa, o katerem govori Sveto pismo, v Ameriko in o obisku Jezusa v Ameriki (Boyd, 1956; 

Stark, 2005).  

 

6.4.2.4 NAVADE 

Člani verske skupnosti morajo Cerkvi dajati 10 odstotkov svojega dohodka, temu rečejo 

desetina, prav tako veliko svojega časa posvetijo aktivnostim, ki jih narekuje skupnost. Vsak 
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teden se srečujejo v kapelah oziroma zgradbah, ki so jih najeli za cerkveno dejavnost in tam 

preživijo veliko časa, imajo veliko zadolžitev, ki jih izvajajo tako v cerkvi kot neformalno 

zunaj zgradb, kjer skupnost deluje (McBride, 2007).  

Pripadniki mormonizma se morajo uklanjati strogim prepovedim, saj ne smejo uživati 

alkohola, kaditi, piti kave ali pravega čaja. Ne smejo imeti spolnih odnosov izven zakona – to 

imenujejo zakon čistosti. Preden se posameznik skupnosti pridruži, mora pokazati, da se teh 

zapovedi drži, tako ostanejo člani le ljudje, ki so močno zavezani verski skupnosti (McBride, 

2007; Črnič, 2012). Zaradi te strogosti, ki jo ohranjajo, in razlikovanja od zunanjega sveta 

skozi prepovedi in pravila, se v skupini tudi ohrani višja povezanost med člani, podobno kot 

pri Jehovovih pričah (Čeh, 2009). 

Kakor je značilno za nove verske skupnosti, se k mormonom lahko formalno priključijo šele 

otroci, ki so stari 8 let, ko opravijo krst, niso krščeni avtomatsko po rojstvu. Poleg tega imajo 

tudi navado krstitve svojih pokojnih prednikov, tako da natančno raziskujejo svoja družinska 

drevesa in si ustvarijo evidenco rodovne zgodovine, tako da skozi posebne obrede krstijo 

svoje sorodnike in verjamejo, da jim s tem omogočijo odrešitev. Krst pokojnikov in večne 

poroke, torej sklepanje zakonske zveze in družinskih vezi za dlje kot le do smrti, se izvajajo v 

templjih (Črnič, 2012). 

Vsako nedeljo imajo tudi srečanja, ko se skupnost zbere v cerkvah oziroma v za to 

namenjenih zgradbah, ta pa so razdeljena na tri dele: Zakramentni sestanek, Nedeljska šola in 

srečanja Duhovnikov (moški) in Društva za pomoč (ženske) (»What to Expect at Church 

Services,« b.d.). 

 

6.4.2.5 VLOGE ŽENSK V SKUPNOSTI 

Ženske v organizacijski strukturi Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni nimajo 

dostopa do vodstvenih funkcij v višjih hierarhičnih krogih. Prav tako je to skupnost, ki je ena 

od najbolj konservativnih kar se tiče tradicionalne spolne vloge, saj so pričakovanja in norme 

izrazito naravnana glede na moškega ali žensko. Poleg družinskega življenja, kjer se poudarja 

materinstvo kot primarno žensko in tudi najpomembnejše, se je v tej skupnosti vzpostavilo 

tudi tradicionalno razdeljevanje zasebne in javne sfere na žensko in moško (Leamaster in 

Subramaniam, 2015).  

Veliko je žensk v verski skupnosti, ker jim daje možnost izražanja svoje vrednosti skozi 

koncept ženskega božanstva, ki je v njih, kar pa je povezano z zakonom, materinstvom in 

sorodstvom. Pomen ženske kot nebeške matere se najde že v zgodnjih mormonskih doktrinah, 

predvsem skozi videnja, ki naj bi jih imel Joseph Smith, v katerih sta se mu prikazala Bog 

Oče in Boginja Mati, to postane med mormoni tudi sprejeto (Kline, 2014). Za razumevanje 

položaja spola v tej skupnosti je treba poudariti tudi verjetje, da bodo vsi verniki in vernice po 

smrti, če so živeli pravično življenje, postali bogovi in bodo družine, s katerimi so se na 

zemlji zapečatili za večnost, tudi v večnosti ostale skupaj. Tu ima zakonski par veliko vlogo, 

saj lahko le skupaj, ne eden brez drugega, dosežeta to »nebeško kraljestvo« [celestial 

kingdom], poleg zakonstva pa je potrebno za dosego tega kraljestva živeti pobožno in se 

truditi postati čim bolj podobni bogu (Hoyt, 2007; Pears, 1998).  

Ta doktrina je pomembna pri razumevanju položaja žensk v tej verski skupnosti. Mormone in 

mormonke se spodbuja, da se poročijo in imajo otroke, saj je to priprava na življenje kot 

bogov po smrti, tudi ni večje vloge, kakor jo lahko imaš kot partner in starš. Ženske tako 

pravijo, da so to razlogi, zaradi katerih menijo, da so cenjene v patriarhalni religiji – ne moški 

in ne ženske drug brez drugega ne morejo napredovati, ženske pa dajejo mesto svojim 
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največjim potencialom ravno znotraj (heteroseksualne) zakonske skupnosti in materinstva 

(prav tam). Ravno verjetje v obstoj ženske boginje spodbuja ženske, ne v to, da bi bile enake 

moškim, ampak da živijo moškemu drugačno vlogo, ki je sicer tradicionalna spolna vloga, 

vendar se z moškim dopolnjuje. 

Kline (2014) meni: »Mormonism carries within it the seeds of a positive and liberated 

conception of women's nature and godly potential, coupled paradoxically with restrictive 

patriarchal ideas and practices which sublimate women and place them under male authority, 

control, and which limit their visibility and power.« (Mormonizem v sebi nosi semena 

pozitivnega in osvobajajočega dojemanja ženske narave in božjega potenciala, ki pa je tu 

paradoksalno povezan z omejujočimi patriarhalnimi idejami in praksami, ki ženske preusmeri 

in jih postavi pod moško avtoriteto, nadzor in omeji njihovo vidnost in moč.) V tej verski 

skupnosti imajo tako moški institucionalno kontrolo in moč, ženskam pa je podeljena in 

izenačena vloga materinstva, ki je postavljena pred karierni uspeh (Leamaster in 

Subramaniam, 2015). 

V mormonizmu se je izrazito vzpostavilo poudarjanje dvojne narave človeške vrste, ki jo 

zagovarjajo različne religije. Ženska v tej verski skupnosti je podrejena moškemu, vendar ne v 

smislu, da so moški od ženske več vredni, ampak ker naj bi spola zavzemala različne vloge, ki 

jih je določil Bog. Tako je moški vodja cerkve in družine in ta vloga sobiva z idealiziranjem 

ženske narave kot naravno bolj altruistične in duhovne, kakršna pa je moška. Naravna vloga 

ženske je v mormonizmu, kakor tudi v drugih krščanskih skupnostih, da rojeva otroke in sledi 

moškemu, vendar sta si kljub različnim vlogam enaka. Ženska narava je feminina, je 

materinska, skrbna, kreativna, empatična in občutljiva in takšna naj bi tudi bila prirojena vsaki 

ženski. Esencialistični pogled na naravo ženske in moškega tudi pripelje na delitev vlog, ki se 

je zgodila v tej verski skupnosti. Vendar ravno zaradi tega, ker imajo moški, ki so skrbniki, 

varuhi družine in jim je zaupano vodenje zaradi posedovanja duhovništva, in ženske različne 

vloge, so drug od drugega tudi odvisni (Kline, 2014).  

Kritika feministične miselnosti v mormonizmu cilja ravno na razdelitev vlog na podlagi 

esencialistične miselnosti, ki v tej religiji prevladuje. V trenutni miselnosti te verske skupnosti 

se enači materinstvo z duhovništvom, kar je nenavadno – pozabi se na očetovstvo, ki je par 

materinstvu. Moškemu duhovništvu bi torej moral biti par žensko duhovništvo, in ne 

materinstvo. Ženske so tu res omejene na identiteto matere, tudi če lastnih otrok nimajo in jih 

morda nikoli ne bodo imele (Kline, 2014). Poudarjanje enakovrednosti, a drugačnosti in tudi 

drugačnih vlog pravzaprav ohranja patriarhat, vodstvo moškega, ter tudi pozabi na nebeško 

mater, ki jo, čeprav kot sprejeto doktrino, pozablja omenjati in se je tudi ne sme častiti (Pears, 

1998). Poleg tega je nenavadno trditi, da je ženska vloga moški enakovredna, ko pa ženske 

nimajo dostopa do vodstvenih funkcij, medtem ko je moškim ta dodeljena z duhovništvom in 

dobijo vlogo predsedovanja, do katere ženske nikakor ne morejo priti s trenutnim 

razumevanjem njene vloge (Kline, 2014). 

  



60 

II. EMPIRIČNI DEL  

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Religija je prisotna v vsakdanjem življenju ljudi, vernih in nevernih in je pomemben del 

družbe, kulture, v kateri živimo. Avtorji so religijo skušali opredeliti in naleteli na težavo, ko 

so ugotovili, kako slojevit je ta pojav, saj je vsakdo izmed njih pri opredeljevanju zajel le del 

celotnega fenomena religije. Tako tudi Weber (2015) sam trdi, da je definicijo religije lahko 

izpeljati šele na koncu obravnave religije in ne na začetku – čeprav te definicije pozneje ne 

najdemo, kar potrdi težavnost opredeljevanja pojma religije. Ne gre zanemariti, kako zelo je 

religija vpeta v vsakdanje življenje, saj se ljudje po verskih načelih in naukih ravnajo in 

odločajo o svojem življenjskem poteku. Z religijo pa je tesno prepleten tudi pojav patriarhata, 

ki je neposredno vpet v religijsko prakso. 

Čeprav ženske predstavljajo večino aktivnega članstva verskih institucij in so te še vedno 

urejene patriarhalno, čeprav so razlike v stopnji takšne hierarhične ureditve, se še vedno 

znajdejo na nižjem položaju kakor moški soverniki (Seguino, 2010; Yuval-Davis, 2009). 

Nekatera verska gibanja so lahko za ženske celo škodljiva, nekatera manj, druga bolj, 

predvsem slabe učinke za ženske pa prinašajo fundamentalistična verska gibanja. Verske 

dogme lahko ženske ovirajo pri dejavnem vključevanju v javnem življenju, ne pustijo, da 

prestopajo meje dovoljenega, ki so normativno določene in opredeljene ravno glede na njihov 

spol, ki je glede na moški drugi. Obenem pa ženske, ki so članice verskih skupnosti, v takšni 

skupini najdejo tudi dobre učinke na njih same in njihovo delo, saj v skupini začutijo 

pripadnost in varnost. 

Z ženskami v verskih skupnostih se stroka in javnost večinoma ne ukvarja. Zasledili sva, da je 

nekaj raziskav narejenih na temo položaja žensk, vendar pa te navadno obravnavajo eno ali 

dve verski skupnosti, medtem ko s svojo raziskavo prinašava še širši vpogled, ker obravnava 

položaj in vlogo žensk v štirih verskih skupnostih. Preko raziskave želiva dati glas 

neposredno ženskam, ki so vpete v različne verske skupnosti. Na področju, ki je nasploh v 

Sloveniji slabo raziskano, tako nameravava odkriti večplastne razloge za žensko participacijo 

v verskih gibanjih in dobiti njihove poglede na svojo vlogo in zasnovanost skupnosti, ki ji 

pripadajo. Poleg tega se lotevava raziskovanja povezanosti participacije verski skupnosti s 

preostalimi področji življenja, kot so življenjski nazor, oblikovanje načina življenja in 

oblikovanje socialne mreže. Zaradi primerjave tematik med različnimi verskimi skupnostmi, 

ki se jih bova dotaknili in ki jih bodo intervjuvanke same odpirale, ter zaradi neposrednega 

doživetja posameznih srečanj, bova dobili tudi vpogled na točke, ki so različnim skupinam 

enake oziroma podobne ali različne. Dodaten prispevek magistrskega dela pa je kombinacija 

dveh metodoloških pristopov, ki sta izvedba polstrukturiranih intervjujev in opazovanje z 

udeležbo, zaradi česar bodo spoznanja pridobljena z dveh zornih kotov, s perspektive žensk in 

s perspektive najinega opazovanja, poleg tega pa zajema verbalne in neverbalne podatke. V 

magistrskem delu bova zato izpostavili štiri verske skupnosti, ki imajo skupen izvor 

abrahamskih religij. Omejili se bova na dve večji slovenski verski skupnosti, katoliško in 

islamsko, ter dve manjši, mormonsko skupnost in Jehovove priče, ki nista v enaki meri 

izpostavljeni v našem prostoru. V vseh skupinah bova poudarili pogled žensk, ki so vanje 

vključene, in osvetlili njihovo perspektivo ter položaj. Ker so skupine različne, bova 

ugotavljali, ali intervjuvanke odpirajo podobne teme oziroma ali se te teme in življenjske 

izkušnje s področja verske skupnosti razlikujejo, s tem bova skušali narediti tudi širši pregled 

nad položajem žensk v verskih skupnostih. 
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7.1 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavni cilji najine raziskave so ugotoviti, kako ženske doživljajo in opisujejo sebe znotraj 

verskih skupnostih, kako je vloga žensk prezentna preko opazovanja bogoslužja ter kaj je 

spolno specifičnega pri udeležbi v verskih skupnostih. Raziskovali bova, kakšen je pogled 

žensk na lasten položaj v svoji verski skupnosti, v katero so aktivno vpete, kakšne potrebe jim 

skupnost zadovoljuje, kakšne so omejitve njihove vloge, na kakšen način dobivajo podporo in 

kakšen je njihov odnos do enakosti med spoli. Prav tako pa je cilj tudi ugotoviti, kako 

doživljajo odzivanje okolice na versko skupnost, v katero so vpete in na kakšne načine 

njihovo članstvo v verski skupnosti kroji njihovo participacijo v zunaj religijskem življenju. 

Zanima naju tudi povezanost vpetosti v versko skupnost z oblikovanjem njihovega načina 

življenja, življenjskega nazora in oblikovanjem socialne mreže. 

Na osnovi obravnavane tematike sva si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, na katera 

bova skušali odgovoriti: 

Kako ženske vidijo lasten položaj v svoji verski skupnosti? 

Kakšne naloge opravljajo ženske v verski skupnosti? 

Kako ženske vidijo položaj moških v svoji verski skupnosti? 

Kakšne naloge opravljajo moški v verski skupnosti? 

Kakšne so prednosti vpetosti žensk v versko skupnost s perspektive intervjuvank? 

Kakšne so slabosti vpetosti žensk v svojo versko skupnost s perspektive intervjuvank? 

Kako je vpetost žensk v versko skupnost z gledišča intervjuvank povezana s tkanjem socialnih 

stikov izven verske skupnosti? 

Kako je vpetost žensk v versko skupnost povezana z načinom oblikovanja in preživljanja 

družinskega življenja? 

Kako je vpetost žensk v versko skupnost povezana z njihovim življenjskim nazorom in 

prepričanji? 

Kakšnih odzivov dominantne kulture so ženske deležne zaradi vpetosti v versko skupnost in 

kako se z njimi soočajo? 

 

7.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu sva uporabili deskriptivno metodo, saj sva skušali količinsko opredeliti in 

oceniti osnovne značilnosti proučevanega pojava ter ugotoviti obstoj in jakost zveze med 

dvema ali več pojavi. Raziskava je poizvedovalna in empirična, ker sva gradivo zbirali 

izkustveno in neposredno preko polstrukturiranega opazovanja in polstrukturiranih 

intervjujev. Raziskava je aplikativna oziroma uporabna, ker so rezultati o raziskovani temi 

uporabni za potrebe prakse (Mesec, 2009).  

V magistrskem delu sva uporabili kombinacijo dveh kvalitativnih raziskovalnih pristopov, in 

sicer polstrukturiranega intervjuja in polstrukturiranega opazovanja. Opazovanje predstavlja 

navzočnost opazovalca v določenem položaju in zbiranje podatkov o tem, kaj se pri tem 

dogaja (Sarantakos, 2005 v Vogrinc, 2009). Uporabili sva metodo polstrukturiranega 
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opazovanja, pri katerem sva nekatere kategorije določili vnaprej, in sicer s pomočjo check-

liste – s katero sva opazovali prisotnost oziroma odsotnost različnih vedenj – hkrati pa sva 

dopuščali možnost, da sva opazovali nekaj, kar ni bilo vnaprej načrtovano in kar je v 

konkretnem položaju pritegnilo najino pozornost. Opazovali sva tako, da opazovanim osebam 

nisva razkrili svoje vloge raziskovalke in jim nisva predstavili ciljev raziskave. Ker nisva 

imeli enakih zadolžitev kot preostali člani opazovane skupine in je bila najina vloga omejena 

le na opazovanje, je šlo za opazovanje brez udeležbe (Vogrinc, 2009). Pri polstrukturiranem 

intervjuju so vprašanja odprtega tipa, ki lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru ali pa 

so popolnoma prosta. S tovrstnim intervjujem se bolj približamo afektivni in vrednostni ravni, 

odgovori so bolj spontani, osebni, samoodkrivajoči in konkretni (Kordeš in Smrdu, 2015). 

 

7.2.1 PREDSTAVITEV VZORCA 

V raziskovalni vzorec sva vključili štiri verske skupnosti: Katoliška cerkev, Islamska 

skupnost, Jehovove priče in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Vse štiri verske 

skupnosti imajo skupne ideološke korenine abrahamskih religij, vendar se med sabo 

razlikujejo v razširjenosti v Sloveniji, zaprtosti, strukturiranosti in starosti. Katoliška cerkev in 

Islamska skupnost imata starejšo zgodovino obstoja, sta bolj razširjeni v slovenskem prostoru, 

medtem ko sta Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in Jehovove priče mlajši in 

manj razširjeni. Položaj žensk v katoliški cerkvi in Islamski skupnosti so v nekaterih 

segmentih raziskovale Maca Jogan (1986), Sonja Bezjak (2011), Nadja Štante Furlan (2006a, 

2006b), Ana Frank (2014) in Anja Zalta, ki ga želiva še podrobneje osvetliti z vidika žensk, 

vpetih v verske skupnosti tako z izvedbo intervjujev kot tudi opazovanja srečanj verskih 

skupnosti. Na drugi strani je položaj žensk v mormonski skupnosti in skupnosti Jehovovih 

prič neznan in slabo raziskan, zato ga želiva podrobneje predstaviti in raziskati v najinem 

magistrskem delu. 

Vzorec polstrukturiranih intervjujev in polstrukturiranega opazovanja je namenski glede na 

razdelitev po Mesecu (2009) in spada med neslučajnostne. V vzorec za izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev sva vključili osebe, ki so pripadnice ene od štirih izbranih verskih 

skupnostih, in sicer katoliške, islamske, mormonske religije in Jehovove priče. Merilo 

pripadnosti verski skupnosti je bilo samodojemanje in samoopredelitev intervjuvanke kot 

pripadnice določeni verski skupnosti. Starost intervjuvank je naključna, saj ta ne vpliva 

pomembno na raziskovalno temo. Intervjuvali sva po tri pripadnice vsake od štirih verskih 

skupnosti, kar je na koncu zneslo dvanajst intervjujev. Intervjuvanke so prihajale iz treh 

slovenskih regij.  

Za vzorec polstrukturiranega opazovanja sva izbrali opazovanje bogoslužja vsake verske 

skupnosti, kar je na koncu naneslo opazovanje štirih bogoslužij. Bogoslužje katoliške verske 

skupnosti – mašo –  sva obiskali v nedeljo, v eni od največjih cerkva na Slovenskem, 

bogoslužja islamske skupnosti – namaz – sva se udeležili v času praznika bajrama, bogoslužja 

Jehovovih prič – shoda –  in mormonske skupnosti – zakramentnega sestanka –  pa sva se 

udeležili na dan, ki je enkrat tedensko namenjen bogoslužju. Pri mormonih je to nedelja, pri 

Jehovovih pričah pa sobota.  

 

7.2.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Merska instrumenta, ki sva ga uporabili v raziskavi, sta polstrukturiran intervju in check-lista, 

ki ju dodajava kot prilogi magistrskega dela. Tako polstrukturiran intervju kot check-listo sva 

sestavili v skladu z raziskovalnimi vprašanji, cilji raziskave in teoretičnim ozadjem. Glavni 
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vsebinski sklopi obeh merskih instrumentov so bili: položaj ženske v verski skupnosti, vloga 

žensk v verski skupnosti, prednosti vpetosti v versko skupnost, slabosti vpetosti v versko 

skupnost, življenjski nazor v povezavi z vpetostjo v versko skupnost, oblikovanje življenja v 

povezavi z vpetostjo v versko skupnost, socialni stiki izven in znotraj verske skupnosti.   

 

7.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pridobivanje kandidatk za intervjuje je potekalo preko osebnih poznanstev, spletnega 

navezovanja stika in dogovarjanja v živo. V stik s pripadnicami islamske skupnosti, katoliške 

skupnosti in Jehovovimi pričami sva prišli preko osebnega poznanstva, katera so nama 

pomagala do izvedbe intervjujev. Za preostale intervjuje sva se dogovarjali preko spleta in 

kasnejšega dogovarjanja v živo. Z dogovarjanjem za intervjuje nisva imeli težav, k čemur so 

morda v nekaterih primerih pripomogla osebna poznanstva in s tem večja mera zaupanja 

sogovornic. Intervjuje sva izvajali v juniju in juliju. Trajali so od 60 do 90 minut.  

Za izvedbo intervjuja sva uporabili polstrukturiran vprašalnik. Vnaprej sva pripravili 

vprašanja, prilagojena raziskovalnim vprašanjem in ciljem raziskave, vendar pa sva dodatno 

postavljali vprašanja, ko so se odpirale nove teme, relevantne za raziskavo, in postavljali 

podvprašanja za boljše razumevanje povedanega. Vrstni red vprašanj sva prilagajali glede na 

tok govora sogovornice. Intervjuji so potekali individualno in anonimno. Intervjuje sva 

snemali z mobilnim telefonom preko aplikacije snemalnik zvoka. Predhodno so se 

sogovornice strinjale s snemanjem. Intervjuje sva dobesedno prepisali in jih vsem 

sogovornicam poslali v avtorizacijo.  

Veljavnost in zanesljivost intervjujev sva skušali zagotoviti s predhodno refleksijo lastnih 

perspektiv in z uporabo postopkov, ki zagotavljajo večjo kakovost dobljenih podatkov – z 

uporabo snemalnika zvoka na mobilnem telefonu, sprotnim zapisovanjem in avtorizacijo 

transkriptov (Vogrinc, 2008). 

Informacije o terminih bogoslužij sva pridobili s pomočjo več informatork. V stiku sva bili s 

štirimi informatorkami, ki so bile pripadnice posamezne verske skupnosti, tako da sva imeli 

informatorko v vsaki verski skupnosti. Bogoslužja so trajala od 60 minut do 90 minut. 

Opazovanje bogoslužij sva izvedli v juniju in juliju.  

Pred vstopom v prostor raziskovanja sva se temeljito pripravili. Oblikovali sva raziskovalni 

načrt – raziskovalni problem in check-lista – in se seznanili z glavnimi značilnostmi skupine – 

glavne dejavnosti, kultura, pravila, navade. Na vstop v prostor opazovanja sva se pripravili 

tudi s pomočjo informatorke posamezne verske skupnosti (Bryman 2004; Engel in Schutt, 

2005 v Vogrinc 2008). Med opazovanjem sva težko delali natančne zapise, zato sva med 

opazovanjem naredili kratke zapise, ki sva jih pozneje uporabili za celovitejše poročilo (Engel 

in Schutt, 2005 v Vogrinc 2008). 

S prikritim opazovanjem sva zagotovili veljavnejše in zanesljivejše ugotovitve, kar pa je 

problematično z etičnega vidika in vidika izpeljave raziskave (Vogrinc, 2008). V prid 

etičnemu vidiku govori dejstvo, da so bila vsa bogoslužja javna in opazovanje ni bilo 

specifično osredotočeno na posameznike, ker se je fokus opazovanja razpršil na celotno 

skupino zaradi velike udeležbe. Po Vogrincu (2008) sva k večji veljavnosti raziskave 

pripomogli s sodelovanjem z informatorkami, ki so preverjale ustreznost opažanj in predajale 

informacije o značilnostih, družbenih kontekstih, običajih in pravilih posamezne skupine. 
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7.2.4 POSTOPEK OBDELOVANJA PODATKOV 

Zvočne posnetke intervjujev sva dobesedno prepisali, za obdelavo podatkov pa sva uporabili 

kvalitativno vsebinsko analizo s pomočjo kodiranja. Enote kodiranja sva določili na način, da 

sva dele besedila v intervjujih, pomembne za raziskavo, podčrtali. Enotam kodiranja sva 

pripisali kode 1. reda, le-te združili v kode 2. reda in jih razvrstili v kategorije. Za obdelavo 

podatkov opazovanj sva prav tako uporabili kvalitativno vsebinsko analizo s pomočjo 

kodiranja. Zapiskom sva določili kode 1. reda, kode 2. reda in kategorije. Kategorije sva 

določili na podlagi raziskovalnih vprašanj. Oblikovali sva naslednjih sedem kategorij: položaj 

žensk v verski skupnosti, vloga žensk v verski skupnosti, prednosti vpetosti v versko 

skupnost, slabosti vpetosti v versko skupnost, oblikovanje življenja v povezavi z vpetostjo v 

versko skupnost, življenjski nazor v povezavi z vpetostjo v versko skupnost in socialni stiki 

izven ali zunaj verske skupnosti. Na raziskovalna vprašanja sva odgovorili s pomočjo analize 

intervjujev in analize opazovanj, katere sva povezali s teoretičnimi izhodišči. Primer kodiranja 

intervjuja prilagava v prilogi.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

Ena od skupnih točk svetovnih verstev je moška nadvlada in superiornost. Med klasičnim 

učenjem neke religije glede položaja ženske in dejanskim položajem ženske je velika razlika. 

Vsa verstva v svojem temeljnem nauku poudarjajo enakost in enakopravnost obeh spolov, 

vendar pa je realnost drugačna – vse religije ženske postavijo v podrejen položaj in jim 

odvzemajo pravice in dostojanstvo, katerega naj bi bile deležne. Franzmann (2000, v Furlan, 

2006) meni, da naj bi bile religije glavni dejavnik, ki v posameznih družbenopolitičnih 

kulturah odpira vrata patriarhalno usmerjeni miselnosti. Ženske so bile odrinjene na rob 

družbenega dogajanja in s tem utišane, v posameznih religijah in njihovi hierarhični 

organizaciji so se navadile biti pasiven člen. Zgodbe žensk so pripovedovali moški in njihove 

usode tudi krojili, tako je življenjska izpoved ženske postala izpoved moškega (Furlan, 2006). 

V nadaljevanju dajeva glas ženskam, ki so vpete v štiri verske skupnosti na Slovenskem 

(Katoliška cerkev, Islamska skupnost, Jehovove priče in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz 

poslednjih dni – mormoni). V pripovedi so se osredotočale na položaj in vlogo ženske v 

verski skupnosti, na prednosti in slabosti, ki jih vpetost prinaša, njihovo socialno mrežo, 

povezanost vpetosti v versko skupnost z oblikovanjem načina življenja, njihovega 

življenjskega nazora in na odzive dominantne kulture. V poglavjih položaj in vloga žensk v 

verskih skupnostih se na temo najinega magistrskega dela osredotočava bolj neposredno, 

medtem ko pri poglavjih o prednostih, slabostih, socialni mreži, oblikovanju načina življenja, 

življenjskem nazoru in odzivih dominantne kulture (vse v povezavi z vpetostjo v versko 

skupnost) posredno ugotavljava, kakšen je položaj in vloga žensk.  

V empiričnem delu sva dali prednost glasu žensk, zato njihova govorjena beseda predstavlja 

najin osrednji del poglavja rezultati in interpretacija. Želeli sva si, da naj glas žensk govori 

sam zase, najin pa le na nekaterih mestih povezuje vsebino v celoto in ob koncu vsakega 

poglavja povzemava ključne ugotovitve. Za takšen način razporeditve sva se odločili, ker sva 

želeli, da najprej spregovorijo ženske in šele na to ob koncu vsakega poglavja še midve z 

lastno interpretacijo. Tako si lahko bralec ali bralka ustvarita najprej sliko o položaju žensk in 

šele nato prebereta najino interpretacijo, podprto s teorijo. 

 

8.1 POLOŽAJ ŽENSK V VERSKIH SKUPNOSTIH 

8.1.1 KATOLIŠKA CERKEV 

Ko so ženske neposredno odgovarjale na vprašanje o njihovem položaju v verski skupnosti, 

so vse po vrsti odgovorile, da je njihov položaj enakovreden moškim, vendar pa se je pri 

kasnejših odgovorih, ko so govorile o drugih temah, pokazalo, da le ni tako. Na tem mestu bi 

lahko rekli, da se ženske v celoti ne zavedajo dejanskega položaja, ki je še vedno nižji od 

moškega, o čemer govori že Franzmann (2000, v Furlan 2006), ko trdi, da obstaja velika 

razlika med dejanskim položajem žensk in njihovem mnenju o njem. Nadalje ugotavljava, da 

razlike v položaju ženske in moškega izstopajo predvsem v hierarhični organizaciji Cerkve in 

vlogah znotraj katoliške skupnosti, česar se deloma zavedajo, ko opisujejo dominanten odnos 

duhovnikov. Vendar pa je treba poudariti, da se je položaj žensk v katoliški cerkvi v 

primerjavi s preteklostjo izboljšal. Njihove vloge so vidnejše in tudi pomembnejše. 
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8.1.1.1 VPOGLED ŽENSK V LASTEN POLOŽAJ 

Na neposredna vprašanja o enakovrednosti in zatiranosti žensk so sogovornice odgovarjale 

podobno, in sicer, da se čutijo enakovredne moškim in da sebe ne dojemajo kot podrejene. K2 

je na vprašanje o enakovrednosti žensk in moških odgovorila: Smo enakovredni. Izpostavljajo 

druge dejavnike (izkušenost, starost, odnos), in ne spol, ki vplivajo na sprejemanje 

posameznika in posameznice in njegovega dela v skupnosti (K1: Ko vidjo, da maš že ene par 

stvari za sabo takih, za župnijo. Se prav, ubistvu ne sojenje glede na spol, ampak glede na to, 

da si že neki naredu in tut tvoje mnenje je zdej relevantno … Bl majo predsodke do mlajših 

kokr pa glede na spol. Mlajši nimate kle kej iskat, kaj boš ti, sej kok si pa str… V temu smislu. 

Potem k si starejši, se mi zdi, da ni tok razlike med žensko pa moškim, vsej kukr js vidm … Ni 

razlika v spolu, razlika je čist v odnosu. Js ne vidm razlik, no, tko.). 

Ena od sogovornic je spregovorila tudi o temi zatiranosti žensk, vendar pa sebe ne vidi kot 

podrejeno. O zatiranosti žensk je K1 rekla: Tko, da js ne čutm, da bi bla js zatirana, zato k 

sm ženskega spola … Se tut ne pustim [smeh]. To pa ne … Če se ne bi počutla dobr, ne bi 

ostala. In če bi se počutla podrejeno, mi ne bi blo v interesu krkol delat. Nočem bit pač en 

suženj, zato k noben tega ne bi delu, hočem dat svoj prispevk in met proste roke … Da bi 

poudarila enakovreden položaj žensk in moških v katoliški verski skupnosti, je omenila tudi 

kvote, ki so določene pri izvolitvi v Župnijski pastoralni svet: na recimo ŽPS, to je ta 

župnijski svet k odloča o vseh stvareh v župniji ma tko k eno kvoto, kok poslancev je. Da more 

bit tok pa tok žensk, tok pa tok moških med njimi, tok pa tok mladih … ampak ne vidm pa 

razlike med ženskami in moškimi. Z vsemi se da zment na približn enakem nivoju, komunicirat 

versko in tko.  

Nadalje, intervjuvanke menijo, da Katoliška cerkev omogoča samorealizacijo in jim kot 

ženskam daje prostor za izražanje, K2 pravi: Js mislm, da [Katoliška Cerkev] spodbuja 

[ženske] … js mislm, da praviloma nej bi ženska res živela samo sebe, da ji tut cerkev daje to 

možnost, ampak mogoče je pa to splošno, tisto splošno, idealistično. Tudi K3 omenja 

spodbujanje žensk na njihovih področjih: Zdi se mi pa, da cerkev pa spodbuja ženske, da so 

močne na ženskih področjih … Men se zdi, da je katoliška cerkev ena organizacija k ma zlo 

spoštljiv odnos do žensk … Predvsem mi je pa všeč to, da se ohranja dostojanstvo žensk … 

Ker smo ženske v svojem dostojanstvu, v svojih lastnostih, v tem, v čemer smo me dobre, zelo 

sprejete in zelo  ... kako nej rečem, spodbujane. K3 o enakosti tudi pove, da: ženske danes 

hočjo enakost, iščejo enakost z moškimi na neprav način. Namest da bi gojile svoja ženska 

močna področja, probajo gojit področja, kjer so moški bolj močni. 

 

8.1.1.2 UTRJEVANJE LASTNE VLOGE ŽENSK SKOZI ZAGOVARJANJE 

BIOLOŠKEGA DETERMINIZMA 

Intervjuvanke so odpirale tudi temo razlik med ženskami in moškimi na različnih področjih in 

izpostavile razlike tako na biološki ravni, o ženskosti in moškosti, kot tudi v duhovnosti in v 

odnosih. Njihov pogled na spol je zelo biološko determiniran. Omenjajo biološke razlage o 

razlikah med ženskami in moškimi, katere trdijo, da je izvor neenakosti med spoloma v 

»naravnih predispozicijah«, ki predpostavljajo spolno delitev dela glede na reproduktivne 

značilnosti. Vzroke za razlike med spoloma gre po njihovo iskati v bioevolucijskem procesu 

in različnem hormonskem funkcioniranju  (Ličen, 2009). Biološke razlike vodijo do spolno 

pogojenih vlog in čiste praktičnosti. Za biološke razlike je mišljena fizična moč moških in 

sposobnost rojevanja žensk (Haralambos, 1999). K3 omeni genetiko kot vzrok za fizične 
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razlike med ženskami in moškimi: Dejstvo je, da mamo ženske dva X kromosoma, in da majo 

moški en X in en Y kromosom. Se prav, smo si različni. K1 omeni tudi sposobnost rojevanja, 

kot ženskam lastno značilnost: Ženske majo pač lahko otroke, mislm, rojevajo otroke, moški 

ne in tuki se ne da neki ful spremenit, in doda: Se mi zdi da tut ne morš čist enačt, zdej pa 

mormo bit čist isti ženske pa moški, ne vem, ženske ene stvari lahko delamo, moški ene stvari, 

pa…. K3 svoj pogled na enakost žensk in moških v Katoliški cerkvi izrazi takole: Moški in 

ženske znotraj katoliške cerkve nismo dojemani kot enaki in men je to ful dobr. Izpostavile so 

tudi večjo fizično moč moških (K1: Moški pač so močnejši fizično in tko pač je; K2: kšne 

stvari moški laži nardi, čist fizično, včasih pride pospravlat še kšn moški, ja kšne lojtre laži 

nosjo k ženske). Poleg fizičnih lastnosti so omenjale tudi razlike v osebnostnih lastnostih med 

ženskami in moškimi. K3 pravi: ženske smo bolj spravljive, laži se strinjamo, …, ampak če 

pogledaš na spektru spravljivosti, bo na najbolj spravljivem koncu ženska, med tem k bo na 

najbolj nespravljivem, najbolj konfliktnem koncu sigurno moški, omeni še dve razliki, saj 

pravi, da [ženske] smo manj ambiciozne in smo bolj čustvene. K2 doda: mamo ženske več 

tega, da zmoremo odpuščat in pa da širš vidmo življenje kot moški.  

Poleg bioloških razlik med ženskami in moškimi je sogovornica K3 omenila tudi razliko v 

duhovnosti med obema spoloma: da je moška pa ženska duhovnost zlo drgač… Poleg tega se 

mi zdi da itak je splošno znan, da so ženske bolj pobožne. Ni nujno da so bolj verne kt moški 

ampak bolj pobožne. Tudi glede pogostosti molitve K3 omeni razlike med moškimi in 

ženskami: Js rabm velik klepett z bogom, vsako jutro, pa še čez dan, če mam kšn moment 

zase…, On pa ne, on pa ne rab velik molitve, gojit odnosa z bogom, se slišta dvakrat na let, pa 

je dost. Izpostavi tudi racionalnost njenega moža: pač on išče racionalne razlage za stvari, in 

kot kontrast temu postavi svoj pogled k je men popolnoma lahko sprejet, da so dejansko 

nerazložljivega izvora. 

K3 omeni tudi večjo sprejetost femininosti kot maskulinosti v verski skupnosti: so moški v 

svojih lastnostih in v svojih dobrih plateh mn sprejeti in mn gor vzeti, kt ženske. Znotraj 

Katoliške cerkve in Zarad tega ker je agresivnost mn tolerirana kot čustvenost. Zarad tega ker 

je ...in agresivnost js mislm da ni vedno slaba. To ni vedno negativna ... čeprov je v zahodnem 

svetu zelo negativno tretirana. 

Stališča žensk so o spolni delitvi dela, moškosti in ženskosti tradicionalna in utrjujejo spolno 

binarno matrico, kar je posledica ustroja katoliške cerkve, ki si želi v ospredje življenja 

postaviti jedrno družino, preko katere bi uveljavljala svojo ideologijo. Katoliška cerkev je 

veliko prispevala k organiziranju vsakdanjega življenja žensk. Celoten ustroj je bil odvisen od 

produciranja razlik in prilagajanja institucionalne ureditve tem razlikam. Izvedla je totalno 

zajetje, ki je vsebovalo natančno definiranje vlog žensk od rojstva do smrti. Definirala je 

lastnosti žensk in postavila mejo med dopustnim in nedopustnim. Temeljna celica 

institucionalne ureditve je jedrna družina, ki edina osmisli življenje ženske in jo učloveči. 

Učlovečiti je ne more materinstvo ne gospodinjenje, ampak prisotnost moža kot razuma. 

Ženske brez moža so ničvredne, celo nevarne lastnim otrokom. Družina je tako potrebna, ker 

se preko nje izvajajo strategije vpliva na vsakdanje življenje ljudi (Leskošek, 2002). 

 

8.1.1.3 DOMINANTNOST DUHOVNIKOV 

Čeprav so pred tem vse tri intervjuvanke govorile o prisotnosti enakovrednega položaja žensk 

in moških in odsotnosti zatiranja v katoliški cerkvi so v nekaterih delih intervjuja omenjale 

nadvlado moških, in sicer duhovnikov. Ko gre za končne in glavne odločitve, želijo imeti 

duhovniki zadnjo besedo in jo tudi imajo. Sogovornice so izpostavljale različne primere 

dominance duhovnikov, ki so jo izražali do okolice (K2: Tega je velik, da so tisti lastniki 
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znanja pa šefi k morš delat, tko k oni rečejo. Zdej če razmišljam o teh mojih izkušnjah, ja, 

tega je blo velik … Župniki se majo včas za tko ... K da brez njih nau boga sploh v cerkvi 

[smeh] … Včasih hočejo duhovniki ne vem kaj vse sami nardit, so ljubosumni, da bo kdo drug 

… oziroma šele k oni požegnajo, zdej sm vs pa nauču, zdej pa loh sami … Oboji smo potrebni, 

kok je pa kdo sprejet je pa zmeri znova odvisno od tistih k odločajo, od šefov, od tistih k so 

glavni v župniji, ni nujno, da je glih župnik, ampak je tut mežnar). K2 je omenjala tudi, da 

imajo duhovniki pomembno besedo pri poučevanju verouka: sm želela otroke bl učit širše, ne 

lih obrazce. Pol so me pa kle patri kritiziral, da otroke nč ne naučim, da ne znajo v petem 

razredu molt, js sm jih pa v prvem pa v drugem učila, kar je ubistvu vse vkp kar nekej … Pol 

sm mu pa js rekla, če bi tisti, k so z mojga konca pršli h men, k so mel sam eno uro peš do 

mene. In je dovolu. … ampak pol je župnik spet pršu do tega, da jih itak nism nč naučila, pa 

da drug let morjo hodit k njemu. K2 pove tudi, da upoštevajo pa gotov eni duhovniki bolj 

moške. Katoliška cerkev je v Sloveniji glavna nasprotnica odpravljanja diskriminacije žensk. 

Vztrajanje Katoliške cerkve pri pronatalistični ideologiji ima svoj namen, kajti večja 

samourejevalnost, avtonomnost žensk, ki temelji na povečevanju njihove neodvisnosti, 

spravlja v nevarnost monopol cerkve, ključne v upravljanju žensk za rojevanje (Jogan, 2017). 

Dandanes so še vedno glavne in najpomembnejše odločitve v rokah duhovnikov, čeprav se je 

stanje že spremenilo in imajo ženske že več besede kot v preteklosti. Če so ženske v 

preteklosti bile le v najnižjih sferah organizacij, so danes vključene tudi pri vodenju in 

organizaciji dogodkov, vendar pa je treba poudariti, da so si to morale same izboriti z 

angažiranostjo, trudom in sposobnostjo, da so bile opažene in sčasoma pridobile zaupanje 

duhovnikov. Duhovniki so vodje in se tudi odločajo o aktivnostih, ki jih vodijo drugi, tako so 

oni tisti, ki dajo dovoljenje, da se aktivnost izpelje. K1 pravi: Ja, v cerkvi velikrat rabš 

dovoljenje, kar se tiče birmanskih skupin mi zdj že župnik zaupa, da ve, da bo uredu, če, in mi 

je čist pustu stvari, recimo so pa kkšne stvari, sploh na oratoriju, kjer mormo najprej pri 

župniku, al lahko tole, uredu, klukca, gremo v to. Rabš dovoljenje, ja. Ne morš enih stvari kr 

tko. K3 doda: kukr vem, župnik je sam požegnu in vprašu, kdaj njega rabjo za kateheze da 

pride zravn, drgač so pa vse zrihtal sami. K2 o tem pravi: Prvi pa drugi sm mela zdej zadnja 

leta. Ja, ja. Župnik mi je dovolu, da sm mela po svoje in pol sm mela po svoje. Ženske so v 

rimskokatoliški cerkvi še vedno izključene iz najvišjih sfer delovanja organizacije (Bezjak, 

2011). Predvsem so izključene iz vodstvenih funkcij, ki jih na najvišjih ravneh, tako globalno 

kot lokalno, držijo moški, ki so duhovniki, vendar prihaja do nekaterih sprememb, saj številne 

ženske znotraj krščanstva sebi iščejo novo mesto, ki ne bo omejeno s patriarhalnim sistemom 

verske organizacije. Nov izziv je spreminjanje tradicionalne stereotipne podobe spolov in 

prehod k enakosti v različnosti (Furlan, 2006a). Te spremembe se kažejo v tem, da v nekaterih 

primerih duhovniki v veliki meri prepuščajo vodenje angažiranim posameznikom. K3 je 

na to temo rekla: Tko k sm rekla, župnik zlo prepusti. Zdej če hočeš, če maš ideje kaj bi delal, 

če daš pobudo, če pokažeš interes, bo on reku, okej, zrihti, in če prevzameš zadevo, vodš 

zadevo, loh vodš. K1 o prevzemanju odgovornosti za določene aktivnosti pove: Jst bi rekla, 

da sm teta iz ozadja, k župniku sugestiram kkšne, velik kkšnih stvari. Mogoče bi blo dobr, če 

bi to nardil ane, a lahko? Ja, če boš tut ti. Ja, bom. No, pa dej, uredu. Tko … [duhovnik] mi 

že kr zaupa, no da mu je v eno olajšanje, da nekdo drug počne to namest njega … Se mi zdi 

da, sej župnik, on se mi zdi, da me dost upošteva. Tko, krkol predlagam, je takoj za stvar, ja, 

dej zrihti, bomo šli v to … Mi tut dostkrat pove recimo župnik, lej, js nism sposobn tega, ti si, 

dej ti nared … Je ena od punc tok doug časa vztrajala, da hoče bit ministrantka, da je pol 

župnik odobril in so zdej punce lahko. 
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8.1.1.4 PROBLEMATIČEN ODNOS DUHOVNIKOV DO ŽENSK 

Poleg dominantnega položaja duhovnikov se je odpirala tudi tema problematičnega odnosa 

duhovnikov do žensk, ki bi ga lahko opisali kot diskriminatornega, žaljivega in 

nespoštljivega. Intervjuvanka K3 izpostavlja: In v naši župniji so bli dostkrat na frišn 

posvečeni duhovniki, ki so znal bit pol tut nesramni, osorni, do ns mladih punc … od 

zafrkavanja, zafrkljivega oponašanja našega hihitanja in klepetanja pred cerkvijo … do tega, 

da je enkrat en duhovnik k sm sred maše pršla ga obvestit o nečem, kar se je v cerkvi dogajal, 

pa se mi je zdel, da bi on mogu vedt, sm pršla pač mu povedat tm, k je sedel zadi za oltarjem  

... Pa me pogleda, pa reče, kaj pa ženska dela v prezbiteriju? Pa sm šla v klop sedet, pa sm se 

dejansko zjokala no, to me je pa prov prizadel. K2 problematizira tudi spolno specifično 

delitev vlog nekaterih duhovnikov: Ampak en določen župnik je reku, da berila ne bodo brale 

ženske. Ženske pa ne. Moški. Ja, čudn ane. Furlan (2006) pojasnjuje, zakaj duhovniki širijo 

negativen odnos do žensk in le-te odrinjajo na drugorazredno mesto. Razlog za to najde v 

projiciranju strahov duhovnikov, ki so zavezani celibatu.  

K3 izpostavi tudi sistemski problem pripravljanja mladih moških na duhovniški poklic, 

pri katerem se ne dotikajo primernega odnosa do žensk, ampak mlade moške pred njimi bolj 

svarijo: Zdi se mi, da je pa dejansko problem, da se duhovnike ne vzgaja v primernem vedenju 

z ženskim spolom. Nekak se mi zdi, da te ljudi k vzgajajo bodoče duhovnike je tok strah, da ne 

bi ker zablodu, da pol jih kvečjemu bolj svarijo, k da bi jih naučil spoštljivega odnosa do 

žensk. In marsikšn duhovnik pol to, da je v celibatu  ... si zarad tega razvije obrambn 

mehanizem, da je vzvišen do žensk, da drži distanco. Sploh pr kšnih mladih duhovnikih sm to 

opazla, da pol na tak način se držijo nazaj. Mislm da odprava celibata ne bi tega rešla, še 

zmeri se more vsak mlad moški naučit spoštljivga ravnanja z žensko. K2 temu pritrdi: včasih 

je velal, če je kšn župnik bil mal preveč s kšno žensko, so že ljudje grdo gledal, in so mogoče 

zato tok dal na moške … Če se je moški družu z moškim, je blo vse vredu, zdej pa še to ni več 

vredu, k pa še kej druzga sumjo. Leskošek (2002) povzema problematiko celibata in pravi, da 

celibat duhovnikov izhaja iz osnovne delitve na telo in um. Telo je treba zatirati, um pa krepiti 

z zatajevanjem želje. Duhovnik ne sme imeti ničesar telesnega, da je lahko nesporna avtoriteta 

in Božji glasnik, s čimer si Cerkev zagotovi dvoje. Prvič, duhovnike disciplinira in jih 

nadzira, ko jih zapre v samostane. Drugič, zagotovi si potrebno distanco do vsakdanjih ljudi, 

ki jim pomeni absolutno avtoriteto, če so brez mesenih strasti. Duhovniki so postavljeni kot 

nasprotje ženskosti, zaradi česar je govor o ženskih duhovnicah odvečen. 

Problematičen pa je tudi odnos Katoliške cerkve do spolnosti predvsem v preteklosti, zaradi 

česar so trpele prejšnje generacije žensk. K3 pravi: Men se zdi bl problematičen odnos cerkve 

do spolnostim  ... k se zdej tut počas, zlo počas popravla … tm, srednji vek so zlo zablodl, da 

je vse s spolnostjo povezan slabo in grdo in grešno. Se mi zdi, da je mnogo generacij naših 

babic recimo, če ne clo naših mam, zlo trpel zarad tega. Ampak to ni bil sam problem odnos 

do žensk, ampak odnos do spolnosti. V katoliški Cerkvi se je vzpostavila institucija celibata, 

ki je negativno vplivala na vrednotenje spolnosti, saj se je na novo vzpostavila vloga žensk 

kot zadržanih do spolnosti in je bilo vsakršno namigovanje na spolnost s strani žensk grešno. 

Spolna vzdržnost je postajala vse bolj cenjena, spolnost pa omejena na zakonsko zvezo. 

Dolgo je veljalo, da je spolnost dovoljena le za zaploditev potomcev. Vsaka naslada je bila 

prepovedana, saj naj bi preprečevala duhovnost in spodbujala telesno slo (Harcet, 2006). 

Poleg tega je bila spolnost omejena le na reprodukcijo človeštva in se je s tem ženska znašla v 

vlogi rojevalke potomcev, prav tako pa je bila na voljo moškemu za zadovoljevanje spolnih 

potreb, svoje užitke v spolnosti pa je morala potisniti v ozadje. 

Glede na to, da so ženske odvisne od odločitev duhovnikov, bi morda pomislili, da bi si 

zaželele opravljati duhovniški poklic in stvari vzeti v svoje roke, vendar pa vse poudarjajo, da 
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ne želijo opravljati duhovniškega poklica, pri čemer navajajo različne razloge (K2: Nč me 

ne mot, mislm, da mamo ženske dost dela tut brez tega [smeh]. Bit duhovnik  ... včasih se mi 

je zdel tko mal. Ampak uredu, vsak ma svoje vloge. Marskej lah tut ženske počnemo. K1: Ne, 

js ne bi bla [duhovnica], ampak mene bi motl, če bi ble. K3: Men se zdi, da nismo s tem, k 

katoliška cerkev nima duhovnic, nismo čist nč prikrajšanje. Clo tko bi rekla, da prov nč ne 

zavidam moškim, da so oni lahko duhovniki). Razloge, zakaj ženske ne želijo opravljati 

duhovniškega poklica oziroma prevzeti javno izpostavljene vloge, gre iskati v ukalupljeni 

predstavi žensk, da niso sposobne uspešno opravljati vodstvenih funkcij, ki je posledica 

družbeno skonstruirane vloge ženske. Skozi zgodovino se je neprestano poudarjala vloga 

ženske kot matere in žene, torej omejena na zasebni prostor, vloga moških pa kot 

preskrbovalca družine in vodje, torej omejena na javni prostor, kar so ženske ponotranjile kot 

resnico, zaradi česar se ne čutijo sposobne opravljati poklica, ki je javno izpostavljen, kot je 

duhovniški. Kar potrjujeta tudi Klingorová in Havlíček (2015), ki govorita o tem, da so danes 

v vseh svetovnih religijah na vodstvenih položajih moški, čeprav je žensk, ki participirajo v 

verskem življenju več, vendar je pravi status ženske, njene vloge v verski skupnosti, bolj 

zakompliciran. Med svetovnimi religijami obstaja konsenz, ki poudarja pomembno vlogo 

ženske kot dela družinskega življenja, kot matere in žene, vendar s tem ne omogočijo popolne 

enakosti moškim. 

 

8.1.1.5 POMEN ŠTEVILČNE PREVLADE ŽENSK V PARTICIPIRANJU NA 

BOGOSLUŽJU   

K2 o ženski prisotnosti v verski skupnosti reče: In men se res zdi tisto, da ženske podpirajo 

tri vogle in taki podobni pregovori mislm, da držijo. K1 tudi reče, da je večina vernic v 

cerkvah žensk: Pr maši itak so same, mislm večina vernic. Tko da tm bi blo treba moške bl 

enakopravno vklučt, če bi hotl met tko, 50–50. K3 temu pritrdi: če pogledamo, kdo hod v 

cerkev, je pomoje 70–30, če ne 80–20, ženske–moški … Kdo je aktiven v župnijskih svetih, v 

pevskih zborih, pr pucanju cerkve, pri pevskih vajah  ... Pri čemer koli je odstotek žensk proti 

moškim neverjeten. Pr vsem. K1 še doda: Čeprov ubistvu bi nam prej moški manjkal no, sej 

pravm. Velik več se mi zdi, da je pripravljenosti na ženski strani delat, kokr pa na moški … 

Tut na ŽPS-ju k smo, k ns je tistih 12, al še župnik, 13, je tko, da dva moška sta taka, k sta zlo 

glasna, ostalo pa ženske govorimo. K3 poudari moč, ki jo ženske imajo zaradi svoje 

prisotnosti v Katoliški cerkvi: Seprav ubistvu celo katoliško gor ubistvu držijo ženske. Vse po 

župnijah bl k ne zrihtamo ženske. In če tko pogledaš, to je ful moč. Me mamo ful moč v 

Katoliški cerkvi … pač [moški sorodnik] je v župnijskem svetu, pa je eden od redkih moških 

poleg župnika tm. Aktivno članstvo v verskih skupnostih Zahoda je žensko in v večjem številu 

participirajo, prejemajo zakramente, romajo, delujejo na področju dobrodelnosti in se versko 

izobražujejo (Keinänen, 2016). 

Ko govorimo o večji participaciji žensk pri bogoslužju v katoliški cerkvi, lahko obenem 

govorimo o večji religioznosti žensk. Flere (2005, v Jogan, 2005) meni, da je treba razloge za 

večjo religioznost žensk iskati v kompleksnem produciranju osebnostne identitete, 

družbenega položaja in vloge žensk z vključenimi specifičnimi prefinjenimi prijemi cerkve v 

duhovnem in moralnem oblikovanju ter nadzorovanju žensk. Jogan (2005) nadaljuje, da je 

imela večina žensk v preteklosti in sedanjosti slabši položaj, in da so takšen položaj 

sprejemale kot smiseln, je bilo potrebno duhovno predelovanje njihovih lastnih zaznav in 

razlaganje negativnih izkušenj na način, da je prikrajšanost postala prednost in dejavnik 

samoponosa. Vcepljanje takšnih pomenov je bilo mogoče pod strogim in vodenim nadzorom 

nad ženskami. Ključni elementi, ki so prispevali k večji participaciji žensk v cerkvi, so 

prepričanje, da so ženske »producentke« božjega občestva in da brez rojevanja, nege in 
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vzgoje ne bi bilo občestva. Ker ta vloga žensk ni lahka in je izčrpavajoča v primerjavi z 

drugimi dejavnostmi, omejuje svobodo žensk. Zaradi izključenosti žensk iz pomembnih 

področij življenja so svojo potrebo po družbenosti izražale v cerkvi. S tem je bila zadovoljena 

njihova individualna potreba, obenem pa so bile duhovno in moralno oblikovane po meri 

cerkve. 

Čeprav ženske prevladujejo v prisotnosti na bogoslužju, pa obstajajo primeri, ko moški 

prispevajo svojo udeležbo. K3 pove, da moški najdejo svojo nišo pri fizičnih opravilih: Lani 

se je pa začela obnova župnijske cerkve in so začel moški pomagat in je velik moških pršlo v 

cerkev, k drgač sploh ne pridejo v cerkev. Sicer ne k maš, ampak so pomagal udarniško delat. 

Seprav js bi prej rekla, da se je zdej zarad tega, ker so našl neko področje, kjer so se pa oni 

čutl da loh oni pomagajo, da je zdej v zadnjih dveh letih, zadn let, da moški več prispevajo. V 

primerjavi s prej. S tem fizičnim delom. 

     Večjo participacijo žensk na katoliškem bogoslužju sva opazili tudi sami, ko sva prisostvovali 

kot opazovalki na eni od maš v ljubljanski stolnici. Opazili sva, da je med prisotnimi več 

žensk kakor moških, saj je bilo 29 žensk in 17 moških. Opaženo razliko med participacijo po 

spolu potrjuje tudi Yuval-Davis (2009), ki trdi, da je na Zahodu večja aktivacija žensk v 

verskih organizacijah, tako krščanskih kot muslimanskih. Na bogoslužju je bilo mogoče 

opaziti tudi, da je več žensk sedelo na levi strani ladje, več moških pa na desni, čeprav se 

sedežnega reda ne držijo več tako strogo kot v preteklosti. K3 je prav tako omenila delitev 

sedežev na moške in ženske v kakšni vaški župniji (… v neko vaško župnijo, kjer še zmer 

sedijo moški, ženske). Celotno obredje so vodili v večini moški, tako s časovnega vidika kot 

tudi opravljanja nalog. Edina ženska, ki je sodelovala pri poteku maše, je bila bralka berila. 

Duhovnik, ki je bil moški, je vodil bogoslužje, njegov del branja evangelija, vodenja molitev 

in celotnega obreda je obsegal 54 minut, ženska, ki je brala berili, alelujo in prošnje, pa je bila 

na bralnem podiumu 6 minut. Med potekom obreda je v pušico prispevke pobiral frančiškan, 

ravno tako moški. Publika je imela vlogo sodelovanja, odgovarjanja. Na celotnem obredju je 

bila opazna prevlada moških, ki so glavni nosilci poteka maše. Jogan (2017) meni, da učinkov 

dolgotrajnega monopolnega in družbeno strukturno podprtega vplivanja Katoliške cerkve na 

oblikovanje identitete žensk in njihove družbene vloge ni mogoče odpraviti v kratkem času, 

ker se ohranja večja religioznost žensk kljub sekularizacijskem procesu. 

 

8.1.1.6 IZBOLJŠEVANJE POLOŽAJA ŽENSK V KATOLIŠKI CERKVI 

Ženske so v zadnjem času vedno bolj izpostavljene in skozi naloge, ki jih opravljajo, 

postanejo vidne (K1: Js sm dost izpostavljen lik v naši cerkvi mam občutek. K sm vedno gor 

pred oltarjem, al berem, al pobiram denar, al pač neki počnem), sodelujejo in pripravljajo 

dogodke (K3: večinoma, da so ženske vključene v razne te aktivnosti, pomoč, sodelovanje, 

pripravljanje dogodkov, peciva za vse te dogodke in te zadeve). Svoje mesto najdejo tudi v 

vodstvenih funkcijah, tako na ravni župnije kot tudi na širši ravni (K1: Sam tut js mam sebe 

na nek način za voditla skupnosti. Sm na nek način. Mislm, predvsem pr mlajših … Ampak ja, 

se mi zdi da tut že se mal spreminja, da tut kšne pomembne funkcije, recimo v Vatikanu pa na 

škofiji, da prevzemajo ženske … Pa glavna pr slovenskih pastoralih je prov ženska. In to 

poročena mama. K3: In sej se ista hierarhija vzpostav pr animatorjih za Stično. Eni so bli bl 

glavni. Sploh ni nujno, da so bli pr vrhu tipi, bi clo večkrat rekla, da so ble na vrhu hierarhije 

v kšnih takih skupinah ženske). Sogovornice tako izpostavijo tudi aktivno sodelovanje pri 

kreiranju poti, po kateri njihova verska skupnost gre, saj se vključujejo v pastoralno delo, 

poučujejo, organizirajo, so del župnijskih svetov, se na ta način tudi približajo vodstvenim 

funkcijam v verski organizaciji, čeprav so najvišje in najbolj vidne nedosegljive. 
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Sogovornici K1 in K2 poudarjata pomembnost postavljanja zase in uporabe svojega glasu 

pri uveljavljanju v Katoliški cerkvi, poudarita, da je od posameznice odvisno, kakšen prostor 

si pridobi, kar potrdi znano geslo, da so ženske pravice vedno pridobljene skozi boj. Tudi 

ženskam v katoliški cerkvi ni bilo nič podarjeno in so si tako vidnejšo vlogo morale izboriti z 

lastnim izpostavljanjem, uporabo glasu, postavljanjem zase (K1: a, okej, da ti nekdo namigne, 

tukej pa mogoče ne bi to pa to, uredu, se pogovorimo o tem, povem, kaj js mislm, on pove kaj 

misl, ne pa tko, da bi bli sam eni ukazi, to, pa to, pa to … Tega pa ne dovolim … Ne pustim, 

nočem bit podrejena. Po moje je od posameznic to odvisno, kok si pustijo, da jim nekdo soli 

pamet, ker si pač ženska, ne smeš tega pa tega … Če so one take, da si izborijo, so si pač 

izborile. Majo čist moč, majo čist besedo. K2: Uglavnem podiram mostove … Pa do tega, da 

bi tm kimala, mi ni. K sm povedala nekej, je takratni župnik zafarbal, pol je pa pokazal očitno 

jezo name [smeh]. K sm ga neki neprijetnega vprašala, k mi prej ni odgovoru, sm ga pa na 

ŽPS-ju). Pomembna je tudi samoiniciativnost, da se ženske lahko sploh povzpnejo višje po 

lestvici pozicij (K1: Ponavad nism ful hitr zadovolna s stvarmi in pol predlagam kej in noben 

tega ne bi počel in morm pol vedt, d bom to pol jst počela). K1 pa poudari tudi, da se v svojih 

vlogah in nalogah počuti osamljeno in bi potrebovala še enega človeka, ki bi hotel več vložiti 

v aktivnosti verske skupnosti (K1: Tu se pa počutm osamljeno v tem, bi rada še kkšnga, k bi 

bil pripravljen vložit mal več časa v kkšno stvar. Ampak ja, sj so ljudje, sam včasih pa mal 

pogrešam koga). 

 

8.1.1.7 ZASTOPANOST ŽENSKIH SVETOPISEMSKIH LIKOV V 

KATOLIŠKI CERKVI 

Intervjuvanki K2 in K3 sta omenili tudi ženske like, ki so pomembni v Katoliški cerkvi in 

so prepoznane kot pomembne posameznice z različnimi lastnostmi (K3: Marija je zlo 

pomemben lik, takoj za božjim sinom najpomembnejši. Potem en kup svetnic, in to ne sam 

nun, ki so ble deviške. Ampak neporočenih žensk, k so ble carice, in žensk, k so ble matere in 

vse to … Recimo mati Terezija je tipičen primer, njo ceu svet časti, ne sam verni … pa Ivana 

Orleanska je recimo čist iz drugega vsebinskega spektra … Potem je Katarina Sienska, ki je 

clo cerkvena učitelica, kar pomen, da so njena spoznanja tudi pomagala oblikovat katoliško 

vero … Da ne govorim o tem, da je v zadnjem času za blažene blo razglašenih ceu kup žensk, 

ki so si zaslužile svetništvo kot žene in mame), tu K2 omeni tudi njej pomembno žensko 

svetnico (Ena k mi je zlo blizu v zadnjih letih. To je Marjeta Kasijska. Ponekod je Rita, sveta 

Rita Kasijska). Čeprav je iz pripovedi slišati, da so ženske pomembni liki v verskih besedilih 

pa Franzmann (2007) trdi, da so ženske najpogosteje prikazane kot problematične figure, 

nemoralni liki, žrtve moškega nasilja ali tihi liki. V verskih besedilih prevladuje govor moških 

likov. Ženske so največkrat omenjene, da osvetlijo moški lik ali določen del moškega 

doživetja. 

 

8.1.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

Položaj muslimanke je močno odvisen od kulture, v kateri živi, tako imajo ženske vernice v 

Sloveniji veliko več pravic, kakor pa tiste, ki živijo v državah bližnjega vzhoda. Enake 

pravice jim omogoča slovenska zakonodaja, ki jim omogoča pravico do izobraževanja, 

pravico do zaposlitve, dedovanja, avtonomnosti in svobodnega gibanja. Vloga in položaj 

ženske v islamski skupnosti je posledično ponekod zelo omejena in odvisna od moške oblasti. 

Verske norme v islamu so podrejene družbenemu okolju (Furlan, 2006). 
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Preden preidemo na odgovore intervjuvank o njihovem položaju v islamski skupnosti, je treba 

poudariti razliko med muslimanskim verskim izročilom in interpretacijo verskega izročila, ki 

ga še naprej reproducira muslimanska družba, o čemer govori tudi Furlan (2003), ki meni, da 

je odnos med verskim izročilom in muslimansko družbo protisloven. Prihaja do velikih razlik 

med dejanskim in hotenim stanjem v družbi, ker je muslimanski verski zakon odvisen od 

kulturnega izročila. Na podlagi tega prihaja do protislovij med verskimi in družbenimi 

normami. Dejansko stanje ženske v muslimanskem svetu je, da je njena vloga odvisna od 

moške oblasti. Ženske so ekonomsko odvisne od moških in deležne slabe izobrazbe.  

 

8.1.2.1 VPOGLED ŽENSK V LASTEN POLOŽAJ 

Intervjuvanke se razlike med dejanskim in hotenim položajem ne zavedajo, saj svoj 

enakovreden položaj razlagajo na podlagi verskega izročila, svojega dejanskega položaja v 

islamski skupnosti pa se ne zavedajo in menijo, da so enakovredne moškim. Enakovreden 

položaj žensk in moških znotraj islamske verske skupnosti se po njihovo kaže na različne 

načine, in sicer v zakonski zvezi, v stilu oblačenja, obnašanju in govoru (I1: Ženske so 

popolnoma enakovredne moškim. Imata enake verske obveze, dolžnosti in odgovornosti … V 

zakonu sta si mož in žena enaka partnerja. Skupaj se posvetujeta, sprejemata odločitve, delita 

obveznosti in sta zgled otrokom … Moški in ženske se morajo oblačit skromno in ne smejo 

privlačit nasprotnega spola z razkazovanjem svojega telesa. Ravno tko sta pomembna 

obnašanje in govor… V islamu veljajo pravila, ki veljajo za vse. Ne glede na spol. Torej če je 

moškemu prepovedana zunajzakonska zveza, je prepovedano to tudi ženi. Ravno tako uživanje 

svinjine, alkohol. Se pravi v islamu so pravila za muslimane, ne pravila za ženske ter pravila 

za moške). Intervjuvanka I1 je enakovrednost žensk in moških utemeljila na podlagi verskega 

izročila, ki poudarja enakost žensk in moških pred Bogom. Že sama beseda Alah ima žensko 

končnico, čeprav je slovnično moškega spola, kar nakazuje, da Bog presega ženski in moški 

princip. Tako je predanost Alahu univerzalna in ni odvisna od spola, rase ali statusnega 

položaja. Po sunitskem pravu sta žena in mož po duhovni in intelektualni plati enaka. 

Temeljni namen muslimanskega zakona je zagovarjanje enakopravnosti vsakega posameznika 

in posameznice, s čimer se izraža enakost vseh pred Bogom. (Furlan, 2003). Šeriatsko pravo 

je odvisno od kulturnega okolja, kar povzroča velike razlike med deklariranim in dejanskim 

stanjem v posamezni družbi, posledica tega pa so protislovja med verskimi in družbenimi 

normami (Furlan, 2006). Tako versko izročilo islama narekuje enakovreden položaj žensk in 

moških, ki pa se v praksi, kot bomo videli kasneje, mnogokrat pokaže za neenakega.  

Enakovreden položaj ženske sogovornice zagovarjajo tudi z zakonodajo na državni ravni 

Republike Slovenija, ki ženskam omogoča zaposlitev in enakovredno participacijo v družbi. 

I2 tako pravi, da se enakovreden položaj odraža tudi v zaposlenosti obeh, ženske in moškega: 

v biti mislim, da je enakovredno … če hočeš pač preživeti, pa da lepo in normalno živiš, 

morata pač oba delati a ne, se pravi v tem primeru si že nekak enak, pa pol tut verjetno u 

kakih drugih stvareh. Polega tega pa opaža enakovrednost spolov, tudi v svoji okolici (Recimo 

tisti, k se mi družimo, pa tko sta bolj enakovredni, a ne. Tut recimo pri mojih starših se kažejo 

znaki pač, enakovrednosti). I3 pa je izpostavljala enak položaj žensk in moških, ki ga 

omogoča državna zakonodaja na sistemski ravni (Gre za popolnoma enake možnosti, za enako 

obravnavo, za enake možnosti, za podporo pri razvijanju ambicij, ki jih neka ženska tudi 

izrazi…izven muslimanskega okolja, veliko lažje uveljavljat enako možnost in enako 

obravnavo, kot pa v nekih muslimanskih državah. To pa zato, ker je tako že zakonsko urejeno, 

zakon ne dovoljuje diskriminacije oziroma neenakega obravnavanja … obstajajo stvari, ki so 

odprte za vse, ali gre to za politična udejstvovanja ali gre zgolj za neko socialno, družbeno 



74 

inkluzijo, ampak so prisotni vsepovsod, tako ženske, kot moški, tudi pri pomembnih 

odločitvah, to pa je zahvaljujoč sistemu).  

 

8.1.2.2 PROSTORSKA ZAPOSTAVLJENOST ŽENSK V DŽAMIJI 

Razlike, ki so jih med drugim izpostavljale sogovornice so se nanašale na versko bogoslužje 

in verske navade. Ženskam je v džamiji odrejen prostor v ozadju, medtem ko so moški 

spredaj. Biološki determinizem zagovarja, da moški zavzamejo več prostora, ženske pa manj, 

čemur družbeni konstruktivizem nasprotuje in poudarja vlogo družbenega učenja. S tem se je 

oblikoval predsodek, da moški potrebujejo več prostora, ženske pa so »po naravi« nagnjene k 

skromnosti in posledično potrebujejo manj prostora (Furlan, 2007b). I1 izpostavi postavitev 

muslimank in muslimanov v džamiji: V kolikor so pri molitvi prisotne tudi ženske, so vedno 

za moškimi. Res ne bi bilo primerno, da smo ženske spredaj, se pripogibamo pred moškimi v 

času molitve. Meni osebno kot ženski bi bilo zelo neugodno. V tem primeru je logično, da so 

fantje spredaj. I2 o postavitvi žensk in moških v džamiji podobno pove: Moški izvajajo u 

džamijah recimo v spodnjem delu prostora, ženske so v zgornjem delu pač. Nadalje I1 

omenja: Ženi ni potrebno opravljati molitve v času menstruacije ali po porodu (40 dni). O 

tem govori tudi I2: ženske itak ne smejo postiti niti moliti, ko imajo menstruacijo takrat pač 

ne, ostale dneve pač pa postimo. V krščanstvu in islamu so ideje o ženski nečistosti prikazane 

skozi popularno kulturo. Ženskam ni dovoljeno, da se udeležijo obreda v cerkvi ali mošeji v 

času menstruacije, kar vpliva na javno sodelovanje žensk v veri (Radford Ruether, 2007). 

Razlika med ženskami in moškimi, ki se pojavlja, se nanaša na molitev (I3: Moški morajo 

hodit na skupno molitev, ki je ob petkih, tj. Džuma namaz, ženskam ni treba). Mesto, ki ga 

ženska zaseda v mošeji simbolizira njeno dejansko stanje v islamu. Moški molijo v glavnem 

prostoru mošeje, ženske pa za možmi, v ozadju mošeje. Tradicionalni muslimani menijo, da 

ženske lahko molijo izključno v družbi drugih žensk, v odsotnosti moških (Furlan, 2003). 

Na opazovanju islamskega bogoslužja sva opazili, da je bila v dvorani približno enaka 

zastopanost obeh spolov. Ženske in moški so bili prostorsko ločeni. Obredje je vodil hodža, ki 

je moški, zraven njega pa je bil še en moški, ki je imel funkcijo pomočnika hodže. Pred hodžo 

so bili razporejeni moški verniki, v ozadju dvorane pa so bile ženske vernice. Jasne razlike se 

kažejo v dodelitvi prostora ženskam. Verniki in vernice so ločeni na svetih krajih, tako da so 

moški bližje ritualni akciji, prostori za ženske so umaknjeni v ozadju, na balkon ali za zaveso 

(Franzmann, 2007). Starejše ženske in starejši moški so lahko sedeli na stolih, mlajši pa so 

bili posedeni na tleh. Ženske so se morale pokriti pred vstopom v dvorano, četudi morda v 

javnosti niso, moški pa so imeli odkrite dele telesa. Večina moških je bila oblečena v kratke 

hlače in kratko majico, medtem ko so imele ženske popolnoma pokrito telo, razen obraza. Na 

podlagi prostorske pozicioniranosti žensk in moških, razlike v pokritosti delov telesa obeh 

spolov ter vodenja obredja s strani moških, lahko trdiva, da obstajajo velike razlike med 

ženskami in moškimi v islamski skupnosti. Razporejenost žensk v ozadju nakazuje na 

podrejen položaj žensk, prav tako vodenje obredja s strani moških, saj ženske pri obredju 

nimajo sploh nobene funkcije. Zapovedanost kodeksa oblačenja velja samo za ženske, 

medtem ko so moški oblečeni poljubno in po lastni volji. Treba je predstaviti zahodni pogled 

na pokrivanje žensk in pogled muslimank, ki prakticirajo zakrivanje. Carvalho (2013) 

povzame zahodni model razmišljanja, ki pravi, da mnoge sodobne družbe povezujejo uporabo 

tančice s poniževanjem žensk in zatiranjem njihove ženskosti. Droogsma (2007) pa predstavi 

pogled muslimanskih žensk, ki pravijo, da jim hijab koristi, ker jim daje nadzor nad lastnim 

telesom v družbi, ki poskuša ženske sproducirati na spolne objekte. Hijab jim pomaga pri 

upiranju proti patriarhalniemu nadzoru nad njihovimi telesi. Frank (2014) je kritična do 

zahodnega feminizma, ki se je osredotočil na osvobajanje muslimank od pokrivanja, ker je za 
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zahod ruta predstavljala simbol zatiranja žensk. Pravi, da je v obzir treba vzeti tudi islamski 

feminizem, ki v ospredje postavlja glas muslimank, ki pokrivanje dojemajo kot upor 

modernizaciji in pozahodnjenju, ki zavrača zahodni tip moderne ženske. Islamske feministke 

pokrivanje vidijo tudi kot iskanje islamskega načina modernosti, tranzicijo od ruralnega k 

urbanemu, zaščito pred nadlegovanjem, da se odrešijo seksualnih konotacij, saj želijo biti 

razumljene kot individuumi in ne kot seksualni telesni objekti.   

 

8.1.2.3 UTRJEVANJE LASTNE VLOGE ŽENSK SKOZI ZAGOVARJANJE 

SPOLNE BINARNE MATRICE 

Intervjuvanke govorijo o spolni specifičnosti na različnih področjih. Postavljene imajo jasne 

ločnice med ženskim in moškim principom, torej kaj pritiče ženski in kaj moškemu. Po 

njihovem mnenju obstajajo lastnosti, opravila in oblačenje, ki je značilno samo za ženske ali 

samo za moške. K takšni binarni miselnosti gotovo pripomore spolno specifična vzgoja, pri 

čemer jo podpira tudi verski nauk. I1 spregovori o tradicionalno ženskih lastnostih (Mislim, 

ja skromnost, nežnost, vljudnost, prijaznost, občutek za sočloveka), o tradicionalno moških 

opravilih (Js sem iskreno prepričana, da so neka dela bolj za moške… Popravek avta, ne 

vem, neka gradbena dela. Že samo zato, ker so fizično močnejši od nas) in o spolno 

specifičnem oblačenju (Ženske si pokrivamo glavo, roke in noge. Fantje pa morajo imet 

pokrit predel od popka do kolen – razen pred svojimi ženami). Sogovornice omenjajo tudi 

odgovornost moških (I3: Ene take vsakodnevne, vseživljenjske situacije, v katerih morajo oni 

prevzet ta del življenjske odgovornosti, medtem ko smo me nekako prikrajšane za to… Ena 

izmed temeljnih odgovornosti je ta, da mora skrbeti za svojo družino. Ženski to ni potrebno, to 

je njena osebna odločitev). Šeriatsko pravo vsebuje načelo komplementarnosti, ki temelji na 

predpostavki, da je Bog žensko in moškega ustvaril različna. Na podlagi tega imata pripisane 

različne dolžnosti. Ne gre za vrednostno sodbo, ampak dejstvo, da sta si različna in skupaj 

tvorita popolno celoto. Položaj ženske in moškega je določen glede na biološke naloge, in 

sicer moški kot zaščitnik in vzdrževalec družine, ženska pa kot mati in žena (Haverić, v Kuhar 

2007).   

 

8.1.2.4 PATRIARHALNA ORGANIZACIJA ISLAMSKE SKUPNOSTI 

Vodilne vloge v islamski verski skupnosti prevzemajo moški. Vloge, ki so podeljene enemu 

ali drugemu spolu, nekateri muslimani razumejo kot odgovornost, ki jo imata oba, le da so 

podeljene tako, da so bolj primerne značilnostim, ki naj bi označevale posamezen spol – na 

primer, moški so fizično močnejši, ženske pa so bolj čustveno močne, ženska je tako tudi bolj 

v vlogi svetovalke, višje vodstvene funkcije pa je bog namenil moškim. Kako posameznica 

gleda na položaj ženske v islamu in kakšen naj bi ta bil (na primer pri vodenju družine – 

moški ali ženska) je sicer precej odvisno od tega, kje posameznik živi, tako je pogled žensk in 

moških drugačen, če bivajo v kateri od držav Zahoda ali kje drugje (Roald, 2001). Ženske se 

niso pripravljene izpostaviti in prevzeti kakšne od vodilnih vlog, četudi bi jim bila ta 

ponujena, saj jim predstavlja preveliko odgovornost in obveznost. Za tem vsem se skriva tudi 

naučena vloga žensk, da so venomer nekje skrite v ozadju in nevidne javnosti. Naučenemu so 

začele verjeti in se zato ne čutijo niti sposobne prevzemati pomembnejših funkcij v verski 

skupnosti. Družbena (moška) miselnost jih je prepričala o lastni nezmožnosti in jim dala 

pomembnost v vlogi matere in žene, s čimer naj bi se lahko vsaj nekje počutile pomembne. 

Intervjuvanke so na več mestih govorile o vodilnih vlogah moških v verski skupnosti. I3 

takole v intervjuju orisuje položaj moških (Moški je mufti, ki je nek duhovni vodja vseh 
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Muslimanov v Republiki Sloveniji… potem je generalni sekretar [moški]…). I1 dodaja: Mufti, 

tajnik, svetovalec za ekonomska in administrativna vprašanja, projektni vodja, imami 

nekaterih mest v Sloveniji in drugi uslužbenci (muezini, mualimi, mualime, in ostali). Tu so še 

prostovoljci, ki opravljajo različna fizična opravila, kot so vzdrževanje nepremičnin Islamske 

skupnosti v Sloveniji  ... Mufti. Je zakonit zastopnik Islamske skupnosti. Na vprašanje o 

opravljanju vlog so odgovarjale, da ne želijo opravljati nalog, ki so v domeni moških (I1: 

Ne, mislim, da je prav tako kot je  ... Čudno bi bilo  ... Ne vem, da bi ženska predavala v 

džamiji moškim in ženskam oziroma bila na mestu ''hodže''. Tako pač je od nekdaj. I2: Jst 

mislim da, mislim jst osebno ne bi bila. I3: Jst si nikoli ne bi želela bit muslimanski moški, ker 

ma zelo veliko obveznosti, zelo veliko odgovornosti, ki si jih jst nikako ne bi želela prevzet. 

  

8.1.2.5 ODNOS MOŠKIH DO ŽENSK 

Položaj ženske je tako močno odvisen od kulture, v kateri biva ženska. Čeprav slovenski 

prostor velja za zahodnega in liberalnega, kar pomeni, da obstaja razmeroma visoka stopnja 

enakosti med ženskami in moškimi v primerjavi z vzhodnimi kulturami, je še zmeraj prisotna 

nespoštljivost moških do žensk, ki jo omenja tudi sogovornica. I2 spregovori o odnosu 

moških do žensk, kjer poudarja, da so nekateri moški nespoštljivi do žensk: Ja iz mojih 

izkušenj priznam, da obstajajo tudi taki primeri, v katerih se moški imajo za nekoga nad 

ženskami. I2 nadalje poudarja, da je spoštljiv odnos do žensk odvisen v veliki meri od vzgoje 

in kulture bivanja: Če je mislim naučen moški, da spoštuje ženske, da ima to neko moralno in 

kulturno odliko, vidiš in začutiš, da pač te spoštuje. Ravno prej omenjene razlike v položaju 

žensk glede na kulturo bivanja omenjajo tudi intervjuvanke, ki izpostavljajo večjo 

diskriminacijo žensk v muslimanskih družbah na Bližnjem vzhodu. Intervjuvanke so na 

vprašanje o zatiranosti žensk odgovarjale različno. Dve sogovornici sta govorili o zatiranosti 

in diskriminaciji žensk v večinsko muslimanskih državah (I2: Pa zakoni so bili taki 

recimo, za moje pojme rigorozni, kjer žene ne smejo recimo vozit, pa ne smejo pač iti u 

službo. I3: Muslimanski svet je poln diskriminacije, poln je teh neenakih možnosti in tam je to 

veliko bolj očitno. Ena sogovornica pa je menila, da mediji pretirano in neresnično 

predstavljajo zatiranost žensk muslimank. (I1: Mediji zelo radi predstavijo javnosti, kako 

je ženska v Islamu uboga, potlačena, manj pomembna, brez pravic… kar ne drži ... Tudi ena 

stvar, ki je v današnjem času zelo promovirana s strani medijev in je popolnoma lažna … 

Deklic po islamskih pravilih starši ne poročajo! Lahko ji predlagajo ženina, sama pa se 

odloči oziroma ga odkloni, če ni za. Zakon, ki je sklenjen brez njene privolitve, ni veljaven).                                                                               

 

8.1.2.6 IZBOLJŠEVANJE POLOŽAJA ŽENSK 

V zadnjem času prihaja do sprememb tudi v islamski skupnosti, kjer ženske pridobivajo 

vidnost, pomembnost in večjo enakovrednost z moškimi, o čemer govorijo tudi sogovornice. 

Položaj žensk se izboljšuje, vendar pa še vedno ni enakovreden moškemu. Pomembno je, da 

se spremembe izboljšanja položaja žensk dogajajo, saj lahko le tako pridemo do bolj 

enakovredne družbe. Sogovornice so spregovorile o vidnejšem položaju žensk na 

posameznih področjih. Dve intervjuvanki omenjata vidnost žensk znotraj organizacije v 

verski skupnosti (I2: v Sloveniji sta, recimo sem spoznala tiste ženski, ki sta na takih 

funkcijah vodje, mislim, da organizirata dost stvari glede džamije. I3: Številne druge ženske, 

ki so postale verske učiteljice, ki vodijo skupnost žensk in verski pouk za otroke). I3 poudari 

pomembnost ženske, ki s hijabom izpostavlja prisotnost islamske skupnosti v Sloveniji 

(Muslimanska ženska lahko nardi veliko večje korake in veliko večje spremembe. Ponazarja 

to vizualizacijo, hijab je izredno vidno orodje, na podlagi tega se tudi stke neka atmosfera v 
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družbi). I1 govori o povezovanju in združevanju žensk: Imamo tudi žensko združenje 

Zemzem, ki že deset let s Festivalom bosanske hrane zbirajo sredstva za izgradnjo Islamskega 

kulturnega centra v Ljubljani. Vpisale so se tudi že v knjigo rekordov in izdale kuharsko 

knjigo. 

  

8.1.3 JEHOVOVE PRIČE 

Kot že prej pripadnice islamske skupnosti in katoliške cerkve so tudi pripadnice Jehovovih 

prič prepričane v enakovreden položaj žensk in moških, vendar pa se enako kot že pri 

prejšnjima verskima skupnostma pokaže, da se pri ženskah pojavljajo slepe pege, saj na 

zavestni ravni trdijo, da so enakovredne moškim, medtem ko pri kasnejših odgovorih 

ugotovimo, da neenakost med ženskami in moškimi vendarle obstaja, ki se je ženske ne 

zavedajo. Joe Luft in Harry Ingham sta avtorja koncepta Joe-Harryjevo okno. Teorija opisuje 

naše vedenje, ki je lahko: znano nam in drugim (javno vedenje), znano nam in nepoznano 

drugim (skrito vedenje), nepoznano nam, ampak še kako poznano drugim (slepo vedenje ali 

slepa pega), neznano nam in drugim (slepo in skrito, nezavedno vedenje) (Brajša, 1993). Pri 

sogovornicah gre za slepe pege pri zavedanju o lastnem položaju. Poudarile so enakovrednost 

položaja žensk in moških v verski skupnosti in se pri tem obračale na Sveto pismo, ki naj bi 

obema spoloma dajalo enakovredno mesto. 

  

8.1.3.1 VPOGLED ŽENSK V LASTEN POLOŽAJ 

Ženske dojemajo lasten položaj kot enakovreden moškemu, pri čemer so se obračale na Sveto 

pismo, ki naj bi obema spoloma dajalo enakovredno mesto. (J3: v Svetem pismu sta moški in 

ženska enakovredna. Kar pomen, da je Jehova in moškega in žensko ustvaru po svoji podobi 

in kar pomen, da ni en mnvredn zarad svojga spola. J1: Po Svetem pismu smo ženske čist 

enakopravne moškim in tut js se tko počutm … pravice mamo enake … Ampak ženske smo 

vedno polnopravne članice te skupnosti … Se nikol ne čutm odrinjena kot ženska … nimam 

občutka, da sm zatirana, kar lahko vidm pri ženskah, ki misljo, da so emancipirane). 

Poudarjajo tudi dostopnost moških, ki so voditelji skupnosti, in imajo občutek sodelovanja v 

enakovrednosti in se ne počutijo zatirane (J3: Tut v občini te bratje k so postavljeni kot 

starešine ... se noben ne počut zatiranga al pa mnvrednga al pa, da zdj ne bi smel določenih 

stvari delat … Res ful so dostopni te ljudje, nimaš občutka, da se majo za neki več, ampak res 

s tabo delajo kot z enakovrednimi … Enakost ja v tem smislu, da nekdo nima neke prednosti, 

da bi se z nekom lepš ravnal zarad tega, ker je moški, kokr z nekom k je ženska, v tem je 

definitivno enako. J1: lepo en z drugim sodelujemo, se dopolnjujemo. Moški in ženske … Ja, 

sodelovanje. Dopolnjevanje. J2: Da se dopolnjujeta). J2 je na vprašanje, ali meni, da je 

enakopravnost med moškim in ženskim spolom v skupnosti, tudi pritrdilno odgovorila (Da, 

je). 

Poudarile so tudi vlogo moža in žene, ki medsebojno sodelujeta in si medsebojno pomagata 

(J1: Drgač je moja vloga tut, da sodelujem z možem, to je tut moja vloga … Da si pomagava 

pri skupnih delih, skupnih nalogah in tut pr nalogah, ki jih ima vsak posebej. Kšnih posebnih. 

J3: V zakonu nimam občutka, da bi bla mnvredna). 

Sogovornice se počutijo slišane in upoštevane od voditeljev verske skupnosti (J2: Lepo je 

tudi, da radi prisluhnejo mnenju drugega. J1: Lih tko sodelujemo … se ravna z nami 

spoštljivo … lahko predlagamo stvari … Da on lahk ma govore, se midva velik skupi 

pogovarjava, lahko mu celo kšno idejo dam, to ni prepovedan. Ampak js nism ljubosumna, da 
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bo pa tist povedu, kar sm mu js dala idejo. J3: Morm rečt da so ful dostopni ti bratje … Se 

hecaš z njim, loh mu rečeš, kar kol hočš, prjazn je, pride do tebe, te vpraša, če si v redu, če kj 

rabš). Poudarijo tudi sposobnost samoodločanja, ki jo imajo (J2: Nihče ne hodi za mano, da 

bi me preverjal, češ kaj govorim, da ne bi delala sramote. J3: Za šolo teokratično se sam 

odločiš, tut za oznanjevanje se sam odločš). J1 je z rekom poudarila tudi pomembnost žensk, 

brez katerih ni uspešnih moških (En pregovor, ki velja, ne samo pri nas, verjetno povsod. Za 

uspešnim moškim stoji uspešna ženska. To je vedno tako). 

Čeprav so vloge razdeljene in nekatere naloge lahko doletijo le moške, sogovornica K1 reče, 

da v njihovi verski skupnosti pravzaprav ni hierarhije (J1: Kot veste, pr ns ni kkšne 

hierarhije). Po drugi strani pa hierarhijo K1 omeni kot organiziranje skupine, ki mora imeti 

ljudi, ki jo vodijo (J1: Ja, tko kot v vsaki organizaciji, podjetju al karkol. Mamo skupino ljudi, 

ki vodijo, razporejajo dela, če hočte). Ženske so izjemoma lahko voditeljice, ko moških, ki 

bi izpolnjevali pogoje, v skupnosti ni (J1: Razen recimo v obdobju al pa krajih, kjer ni blo 

dovolj moških, so tut ženske lahko vodile shode. To ni blo prepovedan). Pri Jehovovih pričah 

ni običajnega modela avtoritete, ki bi razlikovala med laiki in duhovščino, saj so člani v 

skupnostih zaradi nalog, ki jih prevzemajo, ob istem času tako duhovščina kot laiki, prav tako 

pa veliko članov pride do pozicije, za katero so odgovorni ali zadolženi, saj je nalog veliko in 

tako člani lahko participirajo in dobijo občutek soodločanja (Stark in Iannaccone, 1997). 

Čeprav sogovornice zanikajo obstoj hierarhije oziroma trdijo, da ta obstaja samo kot nujen 

vidik delovanja verske skupnosti v neki državi, je ta v resnici izražena tudi skozi njihova 

pripovedovanja – vloge so razdeljene, tudi glede na pripadnost spolu, nekatere pozicije so 

ženskam praktično nedosegljive, te so predvsem vodstvene. Flere (Flere in Kerševan, 1995) 

meni, da so izrazito hierarhično urejeni, moč v organizaciji je centralizirana in prihaja iz 

enega vira, v podružničnih organizacijah pa se verski nauk, ki ga izdajajo v različnih 

publikacijah in lastnem prevodu Svetega pisma, le prevaja. Versko skupnost trenutno sicer 

vodi osem moških, ki sestavljajo vodstveni organ, oni so tisti, ki preostalim članom dajejo 

napotke in vodijo duhovni pouk (Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, 2015). 

  

8.1.3.2 UTRJEVANJE PATRIARHATA SKOZI ZAGOVARJANJE SPOLNO 

SPECIFIČNE DELITVE DELA 

Sogovornica J1 je navedla tudi razliko med ženskami in moškimi, kjer se je osredotočila na 

materinsko vlogo, ki je dana samo ženski (Smo mame, to je v naši biti). Moški pa mora skrbeti 

za svojo ženo tako v gmotnem kot tudi v duhovnem in čustvenem smislu (J3: tut mož ne sme 

bit gospodovaln. V bistvu je njegova naloga, da skrbi za tebe. Da skrbi zate v gmotnem 

pomenu, seveda to ne pomen, da ne smeš met službe, loh hodš v službo, loh maš svoj denar, ni 

problema. Pa da skrbi za tebe v duhovnem pogledu, kar pomen, da tut ti pomaga, da si trden 

v veri, da se dobr počutš, da si čustveno v redu). 

 

8.1.3.3 PATRIARHALNA ORGANIZACIJA JEHOVOVIH PRIČ 

Čeprav so ženske prej omenjale enakovreden položaj med žensko in moškim, pa spregledajo 

neenak položaj med spoloma pri organizacijski strukturi verske skupnosti. Vodilni položaj v 

verski skupnosti Jehovovih prič imajo starešine, ki so lahko le moški. Ženske verjamejo, da je 

prav, da moški zasedajo vodstvene funkcije, ker tako piše v Svetem pismu, pri čemer ne 

pomislijo, da gre za neenakost. Organizacijska struktura je pri Jehovovih pričah patriarhalno 

urejena in ta sistem močno vpliva na dostopnost vlog, ki so ženskam dosegljive in ki so jim v 

skupnosti določene. Ker Biblije ne dojemajo le kot zgodovinski dokument, ampak kot 
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navodila in vzorec, po katerem se je treba ravnati tudi danes, prenesejo njihovo interpretacijo 

bibličnih naukov na sodobno življenje. S tem tudi argumentirajo dostopnost vodstvenih vlog – 

te so namenjene samo moškim, saj naj bi se organizacija zgledovala po zgodnjih krščanskih 

skupnostih tudi v sodobnosti. Ker je Bog določil vodstvene skupnosti moškim, te v skupnosti 

tako lahko dobijo le moški (Hughes, M., 2006).   

Vodenje betela je v rokah moških, ki so po funkciji imenovani starešine. (J3: v vsaki občini so 

starešine. To so bratje, ki so zreli, odgovorni, majo že precej izkušenj v tem delu … v Svetem 

pismu, so prov pogoji, k jih more izpolnjevt vsak tak človek … da se mu nima kaj očitati, da ni 

samovoljen, da ni tak, da se rad ujezi, se opija, razgraja. Mora bit gostoljuben, razsoden, 

pravičen, se mora obvladat, se mora pri poučevanju držat Svetga pisma). Vodje te naloge 

tudi podelijo izbrani osebi (J3: Tukaj mi je bla ta dodeljena). Vodja Betela, ki je s strani 

sogovornic razumljen kot direktor, da zadosti pravnim potrebam države, kjer je skupnost 

registrirana, je tudi moški (J3: včasih rabš nekoga, k je, ne vem, predstavnik določene stvari, 

recimo, ne vem, Betela. To je tut neka pravna združba in rabš nekga kot direktorja čist s 

pravnega vidika, da neko stvar upravla). 

Sogovornice so poudarjale, da morajo biti ti voditelji zgledni in odgovorni, ustrezati pa 

morajo pogojem, ki so zapisani v Svetem pismu. Določeni moški, ki so na vodstvenih 

pozicijah, imajo različne naloge, ki so nadzorstvene narave, in koordinirajo oddelke, ki so 

v Betelu, kjer se opravljajo različne naloge za organizacijo, Stražni stolp in za funkcioniranje 

celotne zgradbe – prevajanje, sinhronizacija, pralnica … (J3: določeni bratje, k majo bl 

nadzor nad tem, kaj se rabi, a se rabi, da tm nekdo neki spuca, a se rabijo v računalniškem 

oddelku, v kuhni pomoč, v pralnci pomoč, a se rab, ne vem, na prevajalskem oddelku pomoč, 

a se rab v avdio-video oddelku pomoč… Je pa res, da določene naloge, kar se tiče tak 

organiziranja stvari, prov poučevanja, pa majo seveda bolj moški, to sm prej tut povedala, zlo 

hvaležna. J1: Ja, to so pa izkušeni, tisti, ki so že dlje časa ... Sploh Jehovove priče, tut mogoče 

da so že dolgo časa polnočasni služabniki ... Moški. Po bibliji te vloge, te funkcije, majo 

moški ponavad ja … En skrbi, na primer za celo hišo, domski oddelek se reče temu, en skrbi 

za domski oddelek … Potem drugi skrbi za prevajalski oddelek … tretji skrbi za naše 

delovanje po Sloveniji … Uglavnem trije, štirje, pet, v našem Betelu … In zato, da nekdo 

postane starešina, so pogoji v Svetem pismu, tiste pogoje more izpolnjevat, ki so v Svetem 

pismu. Jih je že apostol Pavel napisal. To so tisti pogoji, ki jih more nekdo izpolnit, da lahko 

postane starešina).  

Moški so tudi tisti, ki imajo možnost vodenja shoda, ki imajo govore na odru in znotraj 

skupnosti lahko poučujejo. (J1: Recimo, moj mož ma govore, js jih nimam. J2: Am, glede 

poučevanja, ja, duhovnega poučevanja znotraj skupnosti, to je pa zaupano moškim. Glede na 

Sveto pismo … Znotraj skupnosti je to zaupano moškim, da oni vodijo pri duhovnem pouku … 

to pomeni v dvorani majo oni govore … vodijo razprave tudi). Ti pa morajo imeti tudi pregled 

nad celotno skupnostjo, oznanjevanjem, odsotnostjo zaradi bolezni ali drugih težav (J1: Da 

vodijo shode, morjo met pregled tut nad tem, če je kdo bolan, če je komu treba pomagat, 

kakorkoli, če ma težave, kakorkol ... Pa da vodijo program, tut to oznanjevanje, tut to morjo 

oni delat, vse organizirat okol tega).  

Pri opazovanju bogoslužja Jehovovih prič se je prav tako pokazalo, da je vodenje shoda v 

domeni moških, o čemer govori tudi Furlan (2007), ki meni, da je moški način nastopanja, 

govorjenja in predavanja v praksi še vedno norma, ženski način pa velja za čustven, zmeden 

in manj racionalen kot moški. Ženska je zaznamovana kot pasivna poslušalka, kar je odraz 

preteklosti, ki jo je zapirala na področje tišine in molka. Sedežni red žensk in moških v 

dvorani je bil naključen. Na bogoslužju so prevladovale ženske, teh je bilo 42, moških pa 26, 

vseh skupaj prisotnih je bilo 68. Celotno obredje pa so vodili moški (govor, vodenje molitve 
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in branja članka), prav tako so za nemoten potek (nošenje, dvigovanje in zniževanje 

mikrofona) obredja poskrbeli moški. Ženske pri obredju niso imele nobene funkcije, razen kot 

del publike in pri odgovarjanju na vprašanja v osrednjem delu, v čemer so bile enake 

preostalim vernim navzočim v publiki. Moški so bili oblečeni v obleke s srajcami in 

kravatami, ženske pa so imele dolga krila čez kolena. Kodeks oblačenja je predpisan tako za 

ženske kot moške.  

Intervjuvanke so izrazile zavračanje želje po pozicijah, ki jih imajo moški v verski 

skupnosti. Izrazile so strah pred nastopanjem pred večjim številom ljudi (J3: in jst priznam, 

da ko mam tisto petminutno točko gor na odru, sem srečna, da jo mam vsake tri mesce al pa, 

če je še kasnej sm še bl srečna. Ker si gor pred petdesetimi ljudmi in z mikrofonom in, jst sm 

vesela, da nism moški v tem pogledu …Tko da kar se tega tiče, uh, sm ful vesela, da je tko kot 

je. J2: Za ta intervju sem že vsa prešvicana, kaj šele, da bi jst tamle. [smeh] Tam z odra 

množico poučevala, ne, hvala lepa. Res res, hvala lepa), tudi pred odgovornostjo, ki jo 

pozicija voditelja prinese, na primer odločanja o drugih ljudeh (J1: Sem prov vesela, da mi ni 

treba tega delat [smeh]. Ker vem, kaj to zajema. Ker moj mož je tuki zraven vpleten in vem, 

da ni vedno vse luštn. Da more tut kdaj kej nardit, kar sm js vesela, da mi ni treba … Da bi si 

pa želela o drugih odločat, a-a. Nikol si tega ne želim. Nimam čist nobene želje. Že zase je 

včasih težko) in organiziranja (J2: ne tko da, ne da bi jaz kaj organizirala, ne nimam želje). 

J1 je rekla tudi, da je dobro, da imajo ženske določene meje pri svojem delovanju, ker meje 

olajšajo življenje (Ampak je fajn, da mamo tut mal mej, ker pol nm je lažje). 

 

8.1.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

8.1.4.1 VPOGLED ŽENSK V LASTEN POLOŽAJ 

Kot že ženske iz prejšnjih verskih skupnosti tudi mormonke menijo, da je v mormonski verski 

skupnosti enakovreden položaj med ženskami in moškimi, ki ga vidijo v enakih delovnih 

nalogah, v enakovrednem odnosu med spoloma in enaki nalogi poznavanja verskih besedil 

(M1: Ja, men se zdi, da sta čist enakovredna ... Js osebno nikol nism občutla, da pa bi bil zdej 

en moški, ker je voditelj al kokr kol, bolj vreden od mene. Pa tut ne zdi se mi, da se dogajajo 

kakršne koli razlike. M2: Torej, vem, da moški pa ženske nismo isti, ampak smo definitivno 

enakovredni in čist vsak ma enako vrednost, pa nejsi bo to prerok, nejsi bo to moja mlajša 

sestrca  ...  Čeprov smo si enakovredni, mamo tut v družbi druge odgovornosti). V skupnosti 

nimajo občutka zatiranosti ali omejevanja (M3: v cerkvi načeloma ni to, nč, tko da bi se 

ženske kj počutle zatirano, pr vodenju cerkve kr dost pomagamo [smeh]). Intervjuvanke se 

glede na odgovore ne čutijo zatirane, vendar pa je spet treba omeniti, da se vsega preprosto ne 

zavedajo. Ko govoriva o zatiranosti, ne misliva odkritega nasilja v obliki psihičnega in 

fizičnega zlorabljanja, ampak na prefinjene načine manipulacije religioznih organizacij. 

Religiozne institucije so postale organizacije za zadovoljevanje izražanja človekove 

religioznosti, a obenem za obvladovanje in manipulacijo posameznika. Vse znane religiozne 

institucije so aparati za obvladovanje in uporabo človeka in so najbolj učinkoviti, ker se 

poslužujejeo najmočnejšega izražanja človekove transcedentnosti. Razvile so prefinjen sistem 

z vcepljanjem zavesti o izvorni grešnosti njegove narave in kompleksen sistem duhovne 

prisile v političnih, nazorskih in znanstvenih pogledih ter delovanju (Kovačič Peršin, 2008). 

M2 je veliko povedala o lastnem položaju in položaju žensk znotraj verske organizacije. 

Ženske so vpletene in vključene v skupnost (Js morm rečt, da se počutm zelo vpletena v vse, 

nejsi bo to služenje ... planiramo aktivnosti, v nedeljo k mamo sestanke, pa tko k učiš o 

lekcijah pa k spregovoriš ...), spodbujane k razvoju lastnih potencialov (včasih pol pride do 
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stereotipa, da ženske v cerkvi pa morjo ostat doma pa skrbet za dom in družino in to je to. 

Ampak mi je zlo všeč, ker se poudarja, da ja, kot ženske mamo priložnost, da smo matere in 

da smo žene, hkrati pa da mormo izkoristt vse talente in darove, katere mamo ...), deležne 

spoštovanja in dragocene (Da mormo doseč, kar si zadamo, cilj in da nosmo tko pomembno 

vlogo tko v družbi kot v družini, da si res zaslužmo spoštovanje, da mamo zlo posebno mesto v 

srcu našega nebeškega očeta ... da smo kot posameznice tok dragocene in da mamo tak 

potencial, kar je men v življenju dal spodbudo, da js hočem dosečt stvari, da js hočem čim več 

od sebe), kar pospremi s citatom iz Svetega pisma, kjer je omenjen dragocen in poseben 

položaj žensk (eden izmed mojih najljubših verzov je ubistvu iz Svetega pisma, pravi, vrlo 

ženo, kdor je najde, kajti njena vrednost je daleč nad biseri). M3 se počuti spodbujana k 

podajanju svojega mnenja (tut te bojo vprašal za mnenje), na vodstvo moških gleda kot na 

vodstvo, ki je enako za vse, tako za ženske kot za moške (Tut oni [moški] majo enga 

voditelja, k je za njih voditelj), prejetje blagoslova s strani moškega pa dojema kot blagoslov 

in privilegij (Moj mož sam seb ne more dat blagoslova, da ozdravi, če je bolan, ne more. On 

lahko samo men roke položi na glavo, svojemu otroku, nikomu drugmu). 

 

8.1.4.2 UTRJEVANJE PATRIARHALNOSTI SKOZI ZAGOVARJANJE 

BIOLOŠKEGA DETERMINIZMA 

Intervjuvanka M3 je izpostavila razlike med ženskami in moškimi. Med pogovorom se je 

osredotočala predvsem na fizične razlike, o katerih je povedala: jst mislm, da smo si različni, 

že telesno smo si različni ... moj mož je fizično močnejši od mene, normalno, da bo on ene 

stvari počel, in zakaj bi pol v duhovnem smislu bilo kj drgač, sj tut večjo skalo loh dvigne k 

jst, zato ker je večji, močnejši ... M2 omeni tudi biološko razliko sposobnost rojevanja otrok, 

ki je značilna za ženske (recmo moški ne morjo rojevat otrok). 

Sogovornica M3 utrjuje in podpira moškost pri moških in ženskost pri ženskah, s čimer 

reproducira spolna stereotipiziranja, ki še danes služijo kot argument za izključitev žensk s 

področja duhovnega. Furlan Štante (2014) meni, da so spolna stereotipiziranja o maskulinosti 

in femininosti zahrbtno vztrajna in močno zakoreninjena v kolektivnem spominu Zahodne 

kulture. Moškost je enačena s transcendenco, razumom in božanskostjo, ženskost pa z 

imanenco, telesnostjo in človeškostjo. Stereotip ženske inferiornosti je ženskam od nekdaj 

preprečeval dostop do duhovne hierarhije institucionaliziranih religij. (dec mora bit dec. In 

ženska mora bit ženska ... Sj hočš, da je dec, sj nočš še eno žensko met ob seb, mislm, loh tut, 

načeloma pa ne, jst hočm, da je moj mož mož, da je moški, dec ... in tut jst sm lažje pol 

ženska, ženskasta, taka, kot sm).  

 

8.1.4.3 PATRIARHALNA ORGANIZACIJA CERKVE JEZUSA KRISTUSA 

SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

Področja, kjer prevladujejo moški, so predvsem povezana s pozicijo in vlogo v organizaciji 

verske skupnosti. Verska skupnost je jasno hierarhično urejena, vsak del pa je odgovoren za 

določene naloge, pomemben je tudi spol, saj so pozicije spolno določene. Razdelitev je jasna, 

hierarhično urejena (McBride, 2007). Vodje glavnih funkcij v verski skupnosti so moški. 

Hierarhično si funkcije sledijo: prvo predsedstvo, kvorum dvanajstih apostolov, predsedstvo 

sedemdesetih, kvorumi sedemdesetih in škofovsko predsedstvo. M1 je poudarila, da je 

vodilna funkcija predsedstva veje podeljena moškim in opiše vlogo predsednika: To 

pomeni, da v predsedstvu veje, je lahko samo moški… predsedstvo veje je predsednik pa 
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njegova dva svetovalca in oni ubistvu vodijo cerkev ... Predsedstvo veje prejema razodetje za 

našo vejo, podeljuje poklice, konc koncev organizira aktivnosti, vodi desetino, se pravi 

finance veje in take stvari ... pa ena taka bolj osebna vloga predsednika veje, če maš kakršne 

kol probleme oziroma vprašanja, se lahko pogovoriš z njemu. Poleg področja predsedstva 

veje M1 omeni še eno vodilno funkcijo moških, ki jo opravljajo, in sicer predsedstvo 

okrožja (Okrožje je nad vejami, ampak jih ne vodi, ampak se ti predsedniki vej obračajo k 

njim po nasvete, če jih rabjo).  

Vodilna vloga v verski skupnosti se nanaša tudi na duhovništvo, ki je podeljeno izključno 

moškim. M1 o duhovništvu pove: In duhovništvo majo lahko samo moški. Ampak ... zdej, to 

se mogoče slabo sliš ampak, ženske smo lahko še vseeno deležne blagoslova od tega 

duhovništva, ampak prov nosilci so pa lahko samo moški ... je pa razlika ta, da oni lahko dajo 

blagoslov zdravljenja, oziroma lahko blagoslavljajo zakrament in te stvari, to pa ženske ne 

mormo ... Vsak moški dobi duhovništvo od enega druzga duhovništva. In potem gre ta linija 

nazaj vse do Jezusa. Se pravi duhovništvo, k ga je imel on in k ga je dal Petru in Janezu, so ga 

oni dal potem Josephu Smithu ko se je evangelij spet obnovil. Hkrati pa, ko ma moški 

duhovništvo je ... „head of a family“, ampak ne v grdem smislu, ampak voditelj družine. M3 

nadaljuje o duhovništvu in opiše naloge, ki jih opravlja duhovnik: duhovnik lahko krsti, potem 

lahko podeli dar svetega duha ... duhovnik lahko postane voditelj v cerkvi, potem lahko da 

blagoslov zdravljenja, lahko da očetovski blagoslov ... lahko da poimenovanje otroka. M2 je 

omenila, da so tudi ostale vodilne funkcije v domeni moških, in sicer vloga preroka (Tut 

prerok cerkve ne more biti ženska, ampak tko kot že v stari zavezi in v novi zavezi je prerok 

moški, k nosi duhovništvo). M3 je omenila še vlogo apostola in patriarha, ki sta prav tako 

med vodilnimi funkcijami (Ene par je takih služb, da so doživljenjske, patriarh, po mojem, 

apostol, prerok). Moški člani cerkve svetnikov iz poslednjih dni kot neprofesionalni 

duhovniki prevzemajo odgovornost za vodenje posameznih občestev (Cussans, idr. 2011). 

Dve od treh intervjuvank sta povedal, da predsedniki podeljujejo naloge članom in članicam 

verske skupnosti, in sicer na podlagi navdiha, ki ga dobijo od Boga (M2: predsednik veje po 

navdihu pokliče nekoga in potem maš ti intervju z njemu in ti on pove ubistvu, za kater poklic 

bi te nebeški oče poklical, kaj so tvoje odgovornosti in potem si ti za ta poklic oddeljen ... To 

so tko kot uradni poklici, ko te predsednik veje pokliče in ti reče, okej, to bo pa zdej tvoja 

odgovornost in vsi te podprejo).  

Do podobnih ugotovitev sva prišli tudi na podlagi opazovanja. Prevlada moških je opazna tudi 

na bogoslužjih, kjer večino obredja vodijo moški. Sedežni red žensk in moških v dvorani je 

bil naključen. Zastopanost žensk in moških v dvorani je bila približno enaka, vseh skupaj je 

bilo 35, od tega 19 žensk in 16 moških. Časovno gledano so večino obredja vodili moški, pri 

poteku obredja pa je prav tako sodelovalo več moških, in sicer 7, medtem ko so sodelovale le 

4 ženske. Koordinator bogoslužja je bil predsednik, ki je imel tudi govor. Predsednik in še en 

moški sta sedela za oltarjem, ko so drugi imeli govore. Pri celotnem obredju je izrazito vidno 

prevladovanje moških v vseh pogledih, tako časovno, saj so njihovi govori daljši, kot tudi 

organizacijsko, saj skrbijo za nemoten potek bogoslužja. Ženskam je dodeljena med drugim 

obrobna vloga pianistke in dirigentke na stranskem delu odra, medtem ko sta dva moška s 

predsednikom na čelu pozicionirana na sredino odra. Še vseeno pa imajo ženske večjo vlogo 

kot pri ostalih treh bogoslužjih, saj imajo tukaj tudi govore.    

Intervjuvanke podpirajo obstoječi položaj moških in so zadovoljne z lastno vlogo v verski 

skupnosti. Ne izražajo želje po opravljanju vodilnih funkcij. (M1: Zdej js predsednica veje 

nikol ne bi mogla bit, zarad tega, ker nimam tega duhovništva in niti slučajno ne more kr 

nekdo vodt. Nenazadnje zarad tega, ker ne bi mogla dobivat razodetij, k so potrebne za to. 

M2: Moram rečt, da se mi zdi, da mam včasih že tok odgovornosti, da ne bi hotla še tega 
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[smeh]. Da bi mela še opcijo bit predsednica veje ... ne. M3: Aja, ne, jst sm tok hvaležna, jst 

ne bi nikol hotla bit. Ne, sj to je tut odgovornost, ane. Tut to, da maš duhovništvo. Ti morš bit 

čistih rok, čistih misli. Da loh si sposobn drugmu tak blagoslov, da loh neki vodš. To ni kar 

tko, ane ... joj, še dobr, da mi enih stvari ni treba, enih odgovornosti ne nosm jst, ampak moj 

mož).  

                                                                                       

8.1.4.4 IZBOLJŠEVANJE POLOŽAJA ŽENSK ZNOTRAJ SKUPNOSTI 

Govora je bilo o vidnejšem in pomembnejšem položaju žensk na posameznih področjih 

znotraj verske organizacije. Ženske se zaradi zadanih nalog počutijo pomembne in 

upoštevane, vendar pa je treba povedati, da imajo vidnejšo vlogo pri pomožnih organizacijah 

verske skupnosti, v katerih so lahko vodje. Ženske lahko opravljajo generalno predsedstvo v 

Osnovni, društvu za pomoč in pri mladenkah. Področje, za katero so ženske zadolžene, je 

Društvo za pomoč, ki ga vodi predsednica (M1: Predsednica je lahko predsednica društva za 

pomoč, oziroma predsednica Osnovne, se pravi Osnovna so otroci, društvo za pomoč so 

odrasle ženske, in isto vedno vloga predsednika je, da vodi stvar, za katero si poklican ... 

Hkrati pa tut v organizaciji za pomoč ne more bit predsednik moški, ker so tm ženske. M2: 

trenutno mam vlogo, da sm predsednica mladenk. Torej mladenke so organizacija za punce 

od 12 do 18 let). 

 

8.1.5 SINTEZA UGOTOVITEV O POLOŽAJU ŽENSK V VERSKIH 

SKUPNOSTIH 

Položaj žensk v vseh štirih verskih skupnosti je z eno besedo podrejen. Opazna je razlika v 

položaju žensk in moških, ženske so manj vidne in manj izpostavljene kot moški. Prav tako se 

ponašajo z manjšo močjo, kar se kaže predvsem v hierarhični organiziranosti, kjer so na čelu 

vsake skupnosti moški. Gre za dejstvo, da patriarhalna ideologija še dandanes prežema javno 

in zasebno sfero družbenega delovanja. Patriarhat ženski pripisuje biološko funkcijo rojevanja 

in materinstva, moškemu pa javno, kulturno, politično, ekonomsko delovanje (Oakley, 2000).  

V katoliški cerkvi se hierarhija začne s papežem, kardinali in nadškofi, nadaljuje s škofi in 

konča z duhovniki. V islamski skupnosti so vodilni muftiji, imami in hodže. Jehovove priče 

vodijo moški v šestih odborih, posamezna okrožja pa so pod vodstvom starešin. Cerkev 

Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ima prav tako hierarhično organizacijo, sestavljeno iz 

moških, ki se začne s prerokom in apostoli, nadaljuje s kvorumi moških ter konča s 

predsedniki. Vsem ženskam je skupno, da se ne želijo udejstvovati v vodilnih vlogah in le-te 

raje prepuščajo moškim. Ob tem so prepričane, da so vodilne funkcije odgovorne in zahtevne, 

česar same ne bi zmogle. Na tem mestu se poraja vprašanje, od kod ženskam izvira 

prepričanje, da niso sposobne opravljati vodstvenih in organizacijskih nalog, medtem ko so za 

moške prepričane, da so kos takšnim nalogam. Gre za kolektivno zavest, ki se je skozi 

zgodovino generacij utrdila v zavesti ljudi in pravi, da so ženske nesposobne opravljati 

vodilne vloge. Predvsem pa gre za to, da že od nekdaj niso izpostavljene vodilnim vlogam, 

zaradi česar se v njih ne morejo niti preizkusiti, posledično pa so zaradi neizkušenosti 

prepričane, da tega niso sposobne. Spolna dominacija se je ohranjala iz generacije v 

generacijo in je razumljena kot samoumevna ter naravna. Socializirani posamezniki vedno 

znova ustvarjajo neenakost, za kar je potrebno usklajeno delovanje družbenih norm v vseh 

sferah vsakdanjega življenja (Walby, v Haralambos, 1999). 
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Neenakovreden položaj žensk in moških se odraža na bogoslužjih vseh štirih skupnosti. 

Večino obredja vodijo moški, tako s časovnega kot tudi organizacijskega vidika. Vodilni pri 

bogoslužju so moški, v katoliški cerkvi pri maši je to duhovnik, v islamski skupnosti vodi 

bogoslužje hodža, glavni govorci na shodih Jehovovih prič so starešine, na bogoslužju 

mormonske skupnosti pa ima osrednji govor predsednik. Ženske opravljajo obrobne in manj 

vidne vloge. Pri katoliški maši berejo berilo, še najvidnejšo vlogo imajo ženske pri 

mormonskem bogoslužju, saj imajo govore, medtem ko so ženske iz islamske skupnosti in 

Jehovove priče le aktivno poslušalstvo v publiki, praktično brez kakršne koli vloge pri 

bogoslužju. Pri Jehovovih pričah in mormonski skupnosti je sedežni red naključen, medtem 

ko so pri katoliški maši vidni ostanki preteklega zapovedanega sedežnega reda, ki je sicer že 

dodobra zrahljan. Včasih je bila obvezna delitev žensk in moških tako, da so ženske sedele na 

eni strani prostora, moški pa na drugi, danes pa se ta zapoved ne upošteva več tako strogo, 

tako da se pojavlja mešani sedežni red. Ponekod pa se še zmeraj ohranja ločen sedežni red, 

kar velja predvsem za ruralno okolje. Prostorska ločenost žensk in moških pa je močno 

prisotna v islamski veri. V džamiji so moški pozicionirani spredaj pred hodžo, ženske pa v 

ozadju verskega objekta. Ne samo ločenost, tudi pozicija moških v ospredju in žensk v ozadju 

kaže na odrinjenost žensk, o čemer govori tudi Furlan (2003), ki trdi, da je mesto, ki ga 

ženska zaseda v mošeji, simbolizira njeno dejansko stanje v islamu. Moški molijo v glavnem 

prostoru mošeje, ženske pa za možmi, v ozadju mošeje. Razlike se pojavljajo tudi pri številčni 

zastopanosti žensk in moških na bogoslužjih. Ženske so številčnejše pri bogoslužju katoliške 

cerkve in Jehovovih prič, medtem ko je zastopanost obeh spolov približno enaka pri 

mormonski in islamski skupnosti.     

»Spol oziroma spolna razlika je kot socialno skonstruirana razlika (gender) je vpisana v 

socialna pričakovanja, telesa in govorico vsakdanjosti« (Rener, 1991, str. 5). Spol determinira 

družbeno življenje in deli človeštvo na ženske in moške, kar velja za samoumevno zaradi 

ženske biološke funkcije rojevanja. Ženske vseh štirih verskih skupnosti zagovarjajo stališče 

biološkega determinizma, saj poudarjajo delitev na ženske in moške lastnosti glede na 

biološki spol. Po njihovem mnenju moške lastnosti pritičejo osebam, ki jim ob rojstvu 

pripišejo moški spol glede na biološke značilnosti. Za moške lastnosti so opisovale fizično 

moč, opravljanje tehničnih del, agresivnost, racionalnost. Ženske pa so sebi pripisovale 

predvsem vlogo matere, žene in gospodinje, torej so se postavile v skrbstveno in negovalno 

vlogo, obenem pa si pripisale lastnosti nežnosti in čustvenosti. Šadl (1999) meni, da so 

tradicionalne zahodne predstave ustvarile kulturni dualizem, po katerem so ženske povezovali 

s čustvi, moške pa z razumom. Predpostavka o čustveni ženski je bila vgrajena v moderno 

moralno teorijo in v praktično delovanje, ki je ženske izključevalo iz javne sfere družbenega 

življenja in jih omejevalo na zasebno sfero ter emocionalno skrb za družino. Glede na opisane 

lastnosti so se postavile v zasebno sfero, saj se vidijo predvsem v vlogi mater, žena in 

gospodinj, moške pa dejavne zunaj doma, kar jim časovno omogoča večje udejstvovanje v 

vodilnih funkcijah verske skupnosti. Štular (1998) nasprotuje razlagi o biološki 

determiniranosti spolne identitete. Glavni dejavnik konstrukcije spolne identitete vidi v 

družbenem vplivu. Psihološka konstrukcija osebnosti pa je prav tako pomemben dejavnik 

formiranja spolne identitete. V družbi so spolna identiteta, način delovanja v družbi in 

družbeni status razloženi kot »naravno dejstvo«. V procesu socializacije obstaja velika 

verjetnost internalizacije že ustaljenega obrazca spolne identitete, posledično internalizacije 

seta »primernih« spolnih vlog. Internalizacija spolne identitete in »primernih« spolnih vlog je 

pomembna za delovanje družbe v smislu »govorjenja skupnega dominantnega družbenega 

jezika«. Medkulturne raziskave so biološko determiniranost spolne identitete ovrgle in 

pokazale, da ne obstajajo absolutne razlike v karakteristikah moških in žensk. Mnoge 

karakteristike, ki jih klasificiramo kot ženske ali moške, se razlikujejo od kulture do kulture.  
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Vsaka verska skupnost pa ima tudi lastne specifike. Katoliška cerkev moškim, posvečenim 

Bogu in cerkveni organizaciji, narekuje celibat, ki je vzrok za problematičen odnos 

duhovnikov do žensk. Zaradi prepovedi zakonske zveze in spolnih odnosov z ženskami 

duhovniki pogosto vzpostavljajo distanco do žensk, ki izhaja iz strahu pred čustveno 

navezanostjo do žensk. Nekateri gredo v tem strahu tako daleč, da so nespoštljivi, žaljivi in 

nesramni do žensk, saj si s takšnim odnosom želijo zagotoviti še večjo distanco do žensk, da 

slučajno ne bi prišlo do prepovedanih bližnjih stikov ali globljih čustev. O težavnosti življenja 

v celibatu se ne govori veliko, zaradi česar so duhovniki v stiski in ne poznajo mehanizmov 

soočanja s čustvi ljubezni, naklonjenosti do žensk. V tem primeru govoriva o naklonjenosti do 

žensk, ker odpirava temo odnosa duhovnikov do žensk. S tem pa ne misliva, da ne obstaja 

tudi ljubezenski odnos med dvema moškima ali ženskama. Duhovniki so tako razvili 

obrambne mehanizme delovanja v odnosu do žensk zaradi lastnega strahu, ki pa ženske spet 

postavljajo v podrejen položaj, kar pojasnjuje tudi Furlan (2006), ki meni, da duhovniki širijo 

negativen odnos do žensk in le-te odrinjajo na drugorazredno mesto zaradi projiciranja 

strahov, ker so zavezani celibatu.  

V primerjavi z ostalimi tremi verskimi skupnostmi najvidnejše in najpomembnejše vloge 

opravljajo ženske v katoliški cerkvi. Vpete so v organizacijo verskih srečanj, dogodkov in 

slovesnosti (birmanska srečanja, verouk, mladinska srečanja, praznovanje). Patriarhalnost se 

tako še najbolj rahlja v katoliški cerkvi, saj ženske participirajo v Župnijskem pastoralnem 

svetu, kjer imajo besedo in lahko podajo svoje mnenje. Z angažiranostjo, odločnostjo in 

zagnanostjo lahko posežejo po višjih položajih in pomembnejših funkcijah, medtem ko se 

moškim za višje položaje ni treba toliko truditi, kar vodi v neenako izhodišče za povzpenjanje 

po družbeni lestvici znotraj skupnosti.   

Najbolj vidna razlika islama v primerjavi z ostalimi tremi skupnostmi je spolno specifično 

oblačenje. Ženske zakrivajo večino svojega telesa, razen obraza, ponekod razen oči, medtem 

ko imajo moški lahko odkrite dele telesa in jim ni zapovedan noben kodeks oblačenja. Opazna 

razlika je tudi naglavno pokrivalo pri ženskah. Hijab ženske tako še bolj izpostavlja kot 

moške. Treba je poudariti kompleksnost razumevanja pokrivanja, saj ne gre nujno za zatiranje 

žensk, kot prevladuje miselnost v zahodnih družbah. Ne smemo preslišati tudi pogleda 

pokritih muslimank, ki dojemajo hijab kot nadzor nad lastnim telesom v družbi, ki skuša 

ženske sproducirati na spolne objekte in upor proti patriarhalnemu nadzoru nad njihovimi 

telesi (Carvalho, 2013; Droogsma, 2007). Prevladuje prepričanje žensk, da je moški tisti, ki 

preskrbuje celo družino, medtem ko je ženska v prvi vrsti mati, žena in gospodinja. 

Pričevanje žensk Jehovovih prič in mormonk je podobno, kar se tiče njihovega lastnega 

položaja. Vse so poudarjale enakovredno vlogo, medsebojno sodelovanje ter spoštljiv in 

vljuden odnos moških do žensk. Močno so poudarjale, da v njihovi skupnosti ni hierarhije in 

da so slišane, upoštevane ter spodbujane k izražanju lastnega mnenja in potencialov. 

Mormonke se čutijo kot pomembne članice skupnosti, saj vodijo Društvo za pomoč, Osnovno 

in Mladenke, vendar pa gre lahko za zavajajoč vtis, ker gre za skupine, ki so po pomembnosti 

in moči mnogo nižje na lestvici v primerjavi z vodenjem celotne skupnosti moških, ki odloča 

in odreja smernice v skupnosti. Glede na slišano in povedano je pri Jehovovih pričah in 

mormonkah največji razkorak med vpogledom žensk v lasten položaj in dejanskim stanjem. 
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8.2 VLOGA ŽENSK V VERSKIH SKUPNOSTIH 

8.2.1 KATOLIŠKA CERKEV 

Intervjuvanke so navedle različne naloge, ki jih opravljajo v svojih verskih skupnostih, ali pa 

jih opravljajo drugi. Katoliška cerkev ima določeno hierarhično organizacijo, kjer so moški na 

vrhovnih pozicijah, o čemer govori tudi Schussler Fiorenza (2007), ki meni, da rimsko cerkev 

določajo hierarhične strukture, ki jih zastopajo moški. Hierarhične strukture se delijo v 

dvorazredni sistem posvečenih in laikov (drugorazredni člani). Katoliška cerkev je hierarhijo 

v prejšnjem stoletju zagovarjala, da je takšna ureditev (monarhija) od boga dana, v tem 

stoletju pa, da katoliška cerkev ni demokratična skupnost. Cerkev zagovarja uradni cerkveni 

nauk človekove pravice in demokratične svoboščine, a obenem vztraja, da le-te za Cerkev ne 

veljajo. Tako so ženske izključene iz polnopravnega članstva in cerkvenih služb. 

  

8.2.1.1 VLOGE NA POZICIJAH Z VEČ MOČI 

Čeprav so vodstvene pozicije rezervirane za moške, v zadnjem času prihaja do sprememb, saj 

se lahko ženske bolj aktivno vključujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi dogodkov, vendar 

pa cerkvene službe še zmeraj ostajajo v domeni moških. K1 je navedla več vodstvenih 

pozicij, ki jih ima sama v verski skupnosti (…zdej sm odgovorna za delovno skupino za 

pastoralo, kar pomen, da bomo poskušal delat mal na tem, kaj za mlade, kaj za starejše … pol 

mam čez v naši župniji birmanske skupine, to pomen usmerjanje animatorjev, sestanki z njimi, 

srečanja z njimi za pripravo na birmanske … pol so pa prov birmanske skupine z otroki vsako 

soboto… bdim nad otroškim cerkvenim zborčkom). K1 je govorila tudi o vodilni vlogi žensk 

pri delovanju Karitas skupin v verski skupnosti (Ženske so recimo tiste, k znotrej cerkve 

Karitas in te skupine najbolj vodjo). Franzmann (2007) meni, da so ženske našle svojo vlogo 

v hierarhični strukturi verskih dostojanstvenikov, s čimer naj bi se pomaknile z obrobja v 

središče, ampak se tako zdi le na prvi pogled, saj je navadno položaj žensk na hierarhični 

lestvici manjvreden v primerjavi s položajem moških ali pa je moč položaja le navidezna. 

Položaja ženskam ni težko odvzeti, ker osrednja moč pripada moškim dostojanstvenikom. 

Negativno stereotipni patriarhalni krščanski model vse manj ustreza novemu življenjskemu 

etosu, ki stremi k enakosti ljudi ne glede na spol, veroizpoved, raso … Zato ni čudno, da sta 

emancipacija žensk in kritika njihovega družbenega položaja segli tudi na področje katoliške 

cerkve. O vedno bolj pomembni vlogi ženske v katoliški cerkvi govori tudi drugi vatikanski 

koncil, ki obsoja diskriminacijo žensk (Furlan Štante, 2013). Emancipacija žensk v katoliški 

cerkvi je vidna v vključenosti žensk v delovanje Župnijskega pastoralnega sveta, dve 

sogovornici sta članici, ki omenjata tudi spodbujanje razmišljanja in reflektiranja (K2: Ne 

vem, a se je treba res tok s temi metodami ukvarjat, ampak tut na teh večjih srečanjih ŽPS-ja 

sm bla, k smo se spet neke metode učil. Men je to res čist brezveze. K1: v ŽPS-ju, to je 

Župnijski pastoralni svet, in tm jim dostkrat povem kkšno stvar, k me pč mot, recimo zadnjič 

je blo tko debata o tem, včeraj je bil praznik no, in kako ga bomo pč proslavljal, kdo bo kje v 

procesiji stal, kdo bo kkšno bandero nosu in tko naprej. In sm jim pč rekla, če bi se mogoče 

enkrat lahko osredotočl mal, ne vem, na to, da se cerkev prazni, da ni več ljudi, k bi hodil v 

cerku, ker očitno nč več zase ne dobijo. Če so nam bl pomembne stvari, na primer, kje bo kdo 

stal v procesiji, kot pa kaj ljudje zase dobijo … Jst sm ponavad tista, k usekam s kkšnim takim 

vprašanjem ven, k me pol vsi čudn gledajo, zakaj zdj to sprašuje, morm se mal brzdat učasih. 

Sploh, če so kkšni tko, mi jim rečemo tercialke, to so kkšne mame une ful stroge, in mene majo 

po moje že itak za enga ful velkega odpadnika, ker se sprašujem o stvareh, o katerih se ne bi 

smel sprašvat.  
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Omenjale so tudi raznoliko organizatorsko delo, ki ga ženske imajo v verski skupnosti, kjer 

pripravljajo oratorije, festival v Stični, praznovanje Miklavža in revije cerkvenih pevskih 

zborov (K3: Začela sm sodelvt pr pripravi festivala Stična mladih … Oratorij je vodila punca 

proti koncu faksa in karkoli je rekla, vse je bla njena pobuda in ona je predstavla, kakšn bojo 

mel program, ker dan bojo kej delal. K1: Pri Miklavževanju, tm zdj kr dost odgovorna za 

pripravo pa izvedbo… revija pevskih zborov cerkvenih … Potem v drugi župniji mam čez, 

mislm, sm del oratorija, pišem kateheze za oratorij pa igro … kontakt s sponzorji). 

Sogovornice imajo različne vloge, K1 je sodelovala tudi pri izdelavi slovenskih priročnikov 

za oratorij (nekikrat sodelovala pri pripravi oratorijskih priročnikov za Slovenijo), K3 deluje 

kot novinarka v katoliških medijih (če bom delala celo življenje novinarstvo, bom delala 

celo življenje v nekih katoliških medijih), K2 je bila vključena v biblično skupino (v bibličnem 

krožku). Ženske lahko opravljajo tudi delo cerkovnika (K3: Ni, ker mamo tut mežnarje in 

mežnarco). 

 

8.2.1.2 VLOGE NA POZICIJAH Z MANJ MOČI 

Vloge žensk v katoliški Cerkvi se dotikajo predvsem področij poučevanja, administrativnega 

dela, organizacijskega dela in animacije na oratoriju ter drugih verskih dogodkih. Vendar 

vsako delo, ki ga ženska opravlja, se meri po delu duhovnika, zato mora ženska nenehno 

opravičevati svoj obstoj v Cerkvi. Še vedno obstaja ločevanje med nalogami in vlogami, da 

dajemo nekaterim prednost pred drugimi (Furlan Štante, 2013). Delo, ki ga ženske opravljajo 

v Katoliški cerkvi, je tudi poučevanje otrok (K1: zlo rada delam z otroki in z mladimi pač na 

področju kakšne pastorale, se prav kar vključuje oratorije, birmanske skupine … Mam tut 

narjeno katehetsko in pastoralno šolo. K2: Pa uno, k sm katehetsko končala, pol sm šla na 

uno … sm pa začela verouk učit.). K1 tudi omeni, da so ženske tiste, ki velikokrat vodijo 

verouk: Ponavad so kkšne katehistinje. Poleg vodenja verskega pouka so aktivne tudi pri 

animaciji na verskih dogodkih (K1: Pa pč animacija sama. K3: …sm se pa prdružla raznim 

aktivnostim, od tega da sm postala birmanska animatorka.). 

Vloge imajo tudi pri bogoslužjih, čeprav se med posameznimi župnijami pojavljajo razlike 

glede nalog, ki jih določen spol lahko opravlja, ali pa do sprememb šele prihaja. Ženske so na 

primer lahko cerkvene bralke (K1: prej sm bla že cerkvena bralka, to je pč branje beril pa to 

… največ je bralk med ženskami.). Ena od intervjuvank je tudi omenila, da čeprav je bilo 

potrebno vztrajanje, so dekleta lahko tudi ministrantke (K1: Je ena od punc tok doug časa 

vztrajala, da hoče bit ministrantka, da je pol župnik odobril in so zdej punce lahko). K3 je 

navedla svoje sodelovanje v preteklosti kot pevka, omenila pa je tudi bratovo vlogo 

ministranta, ki jo imajo navadno fantje (K3: sm pela v pevskem zboru, brt je ministrirou). K1 

je omenila, da v njeni domači župniji lahko ministrirajo tudi dekleta, K3 pa je rekla, da to v 

njihovi župniji ni mogoče (Punce ne morjo ministrirat v naši župniji).  

Laični verniki, ki nimajo višjega položaja znotraj hierarhične organizacije, včasih opravljajo 

manj cenjena opravila. Laične vernice delajo namesto verskih dostojanstvenikov, kuhajo, 

čistijo in opravljajo administrativna dela (Franzmann, 2007). K2 in K3 sodelujeta pri čiščenju 

cerkve (K2: Sej js sam enkrat na mesc čistm, nekatere večkrat. K3: js pomagam pospravt 

cerkev, kadar je nš becerk na vrsti). Ženske večkrat skrbijo za streženje duhovnikom (K2: 

sploh pa k so radi postreženi pa tko naprej, za to pa bl ženske skrbijo). K3 je omenila tudi 

ženske, ki opravljajo tradicionalno gledano moško delo – košnja trave – po lokalni romarski 

poti (Tut recimo, k smo mel košenje romarske poti na podružnično cerkev ... in pridejo tut 

ženske tja, ene par jih je, k pridejo z laksarco kosit in je to popolnoma normalno. Noben ne 

reče, ja ne, to je pa decovsko delo, bejžte domov). Sogovornica K1 je omenjala tudi različno 
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administrativno delo, ki ga opravlja: mam čez listo župnijskih obvestil … pisanje uradnih 

stvari, poročil pa tega. 

Furlan (2006, str. 153) trdi: »V katoliški Cerkvi pa se za duhovniško službo zahteva celibat in 

je pridržana izključno moškemu spolu.« Ženske torej ne morejo biti del duhovščine (K1: 

Drgač zdi se mi, da je mesto za ns in da se da vključt… Pač ne morš bit lih duhovnik … K2: 

Ja, recimo moški so duhovniki, delijo zakramente v katoliški cerkvi), vendar imajo veliko 

drugih nalog, zaradi katerih intervjuvanka K1 reče, da več sloni na ženskah kot moških in da 

ne vidi velike razlike glede vlog posameznega spola (Pač ne morš bit lih duhovnik, ampak vse 

ostalo je pa dost na ženskih plečih. Predvsem na ženskih, ne tok na moških … Ne vem, js ne 

vidm več ene take hude razlike, da ne vem, to je pa sam za moške, al pa to je sam za ženske, al 

pa kle nimate kej iskat k ste ženske). 

  

8.2.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

8.2.2.1 VLOGE ŽENSK NA POZICIJAH Z VEČ MOČI                                      

  

Verski zakon je močno odvisen od kulture, kjer se nahaja, in do velikih razlik pride med 

verskimi normami in tistimi, ki vladajo v družbi. Položaj ženske v islamskih družbah je 

dejansko slab, velikokrat so odvisne od moških, deležne tudi slabe izobrazbe (Badawi 1994, v 

Furlan, 2003). Ena od muslimank močno izstopa po svoji vlogi v verski skupnosti, saj je zelo 

aktivna in angažirana v boju za pravice islamske skupnosti. Poslužuje se aktivizma, ker 

prepoznava diskriminacijo islamske skupnosti in žensk na različnih področjih. I3 je veliko 

govorila o aktivizmu, usmerjenem v spreminjanje zakonodaje na državni ravni 

(Načeloma sm jst članica skupnosti, moja naloga je ta, da delujem v skladu s to skupnostjo. 

Da moj angažma nekako ne omaja skupnosti kot take… Šli smo tudi v politiko, in sicer zato, 

da smo ponujali strateške rešitve, ne zgolj opozarjali na sistemske napake… Snujemo 

strategije in zakone, smo neka podaljšana roka državi, pri uveljavljanju predvsem verskih 

pravic, ki so nekako zagotovljene skozi ustavo… čutim to moralno dolžnost, da zakonsko in 

sistemsko prilagodimo delovanje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji… Mi se zdej 

borimo, da nas priznajo kot manjšino… Meni se zdi prav, da se mi politično osveščamo, in 

smo tam, kjer je moč odločanja. To »v našem imenu brez nas« se mi zdi nepoštena igra).  

Med drugim se I3 posveča tudi aktivizmu, usmerjenem v javno izpostavljanje 

problematike položaja islamske skupnosti (Sodelujem na številnih konferencah, kjer 

govorimo o uspehih in neuspehih socialne integracije muslimanskih skupnosti v več versko 

Evropo… Tudi ljudje nam nekako sporočajo, da so potrebne korekcije in potem s skupnimi 

močmi te pobude tudi predajamo naprej… Mi z različnimi projekti skušamo poslat močna, 

kratka in jedrnata sporočila. Tu smo, smo del družbe in si želimo biti njen del, ji prispevati 

skozi svoj originalen način in skozi svojo lastno kreativnost), aktivizmu v osnovnih šolah, 

kjer so skušali premagovati predsodke mladih do islamske skupnosti (Potem smo mi ravno 

tam, kjer sm jst imela te negativne izkušnje, začeli delovat. To so osnovne šole, kjer smo prišli 

s svojimi lastnimi kurikulumi o vzgoji in izobraževanju v drugih kulturah, kjer je otrok 

dejansko lahko skozi lastno izkušnjo, skozi pogovor z osebo, ki skozi ta način življenja tudi 

živi, prišel do svojih lastnih zaključkov).  

Poleg zgoraj omenjenega aktivizma je I3 zelo dejavna tudi pri aktivizmu na trgu dela 

(Potem smo šli tudi na trg dela, kjer smo skušali približati priseljensko populacijo), 

medkulturnemu dialogu (Naše življenje je skratka v celoti posvečeno dialogu, posvečeno 

promociji tistega načina življenja, ki ga mi dejansko živimo… To so stvari, ki jih je v slovenski 
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prostor potrebno umestiti, kajti kjer ni dialoga, se zgodi konflikt, mi pa si tega nikakor ne 

želimo… načeloma svetujem in sugeriram pri pomembnih odločitvah, predvsem na tem 

krščansko-islamskem dialogu) in odpravljanju diskriminacije, predsodkov in stereotipov 

(Ampak se mi zdi, da je tko tudi prav, da smo tu, kjer smo, in da rušimo vse predsodke, 

stereotipe in stvari postavljamo na pravo mesto… pa tej neki socialni koheziji in enakim 

možnostim, da se odpravljajo krivice, da se odpravijo diskriminatorni postopki, da se uredijo 

sistemske napake, ki jih je kr nekaj). 

 

8.2.2.2 VLOGE ŽENSK NA POZICIJAH Z MANJ MOČI 

Sogovornica I2 pravi, da nima vloge v verski skupnosti (ne vem, kako bi rekla, zdaj vloga, da 

bi jst neki zdaj počela, bolj ne), medtem ko sta ostali dve sogovornici našteli veliko vlog, ki 

jih opravljajo ženske. I1 je postavljala v ospredje vlogo ženske zunaj verske skupnosti, in 

sicer kot matere, žene, sestre in hčere (Ženska ima zelo pomembno vlogo v družini: kot 

mama, žena, sestra, hči. Tej funkciji se lahko tudi popolnoma posveti brez drugih obveznosti 

… Kot mama –vzgoja otrok, kot žena, kot sestra, kot hči, kot prijateljica, že kot sam član 

skupnosti … Verjetno še najbolj pr vzgoji otrok). I1 razloži, da je vloga ženske kot matere 

omenjena v Koranu kot zelo spoštovana. (Ženska je tudi zelo spoštovana kot mati. Na kar 

kaže znan hadis preroka Mohammeda: trikrat mama šele potem oče … Človek je vprašal 

Božjega preroka Mohammeda, kdo si zasluži največ njegove ljubezni/pozornosti … Prerok mu 

je odgovoril, da je to njegova mama, in ko je človek uprašal, kdo po tem, je Prerok ponovno 

odgovoril tvoja mama. Človek je ponovil uprašanje, in še tretjič je dobil isti odgovor. Ko je 

četrtič uprašal, kdo po tem, je prerok odgovoril, da njegov oče). Zakon in dom sta središče 

družbene in verske funkcije ženske, vendar pa je dom manj pomemben kot sakralni objekt, ki 

je pod nadzorom moških verskih dostojanstvenikov (Franzmann, 2007).  

I1 je poleg vloge matere izpostavila še pomoč drugim. (Če je kdo žalosten, v neki stiski, kaj 

potrebuje, je dovolj, da si že tam, pokažeš, da ti ni vseeno. Skupaj poskušata rešiti problem… 

Več ko prebereš, se naučiš, prideš v situacijo, da kakšna prijateljica, znanka potrebuje 

pomoč, nasvet glede česa in ji po svojih zmožnostih pomagaš… Tud neznanki na ulici bi z 

veseljem pomagala. Če kdo rabi pomoč, ne glede na to, kdo je, z veseljem. Če le dovoli). 

Delo, ki ga večinoma v celoti opravljajo ženske znotraj verske skupnosti, je poučevanje 

otrok in mladine (I1: Verouk na primer izvajajo mualime ... vodijo verska predavanja za 

žene, otroke… [ženske] učijo nas arabskih črk. Pri branju nas spremljajo, popravljajo. I3: 

Bla sm v vlogi učiteljice verskega pouka nekaj časa, potem sm to zadevo opustila). 

  

8.2.3 JEHOVOVE PRIČE 

8.2.3.1 VLOGE ŽENSK NA POZICIJAH Z MANJ MOČI  

Dejavnost, po kateri je znana verska skupnost, je oznanjevanje, ki ga opravljajo tako 

ženske kot moški člani skupnosti (J1: Jaz sem, kot rečemo, oznanjevalka, kot vsi. In to je 

provzaprov tut taka častna naloga. J2: Oznanjujem. To je zlo, je velik izziv, morem rečt, mi je 

velik izziv oznanjevanje, ampak tudi zelo lep … Mogoče nas boste kdaj videli, kako v Ljubljani 

stojimo z vozički, na katerih so naše publikacije. J3: vsak pr ns je oznanjevalec, to je ubistvu 

glavna dejavnost, s katero se ukvarjamo, kar pomen, da greš do ljudi pa jim poveš o tej dobri 

novici, o kateri govori Sveto pismo). J2 tudi reče, da zaradi enakosti med spoloma pri 

oznanjevanju, sta tudi spola v skupnosti enakopravna (J2: A, torej, oba sta enakopravna, ker 
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oba oznanjujeta. Jst na primer grem tudi s kšnim bratom na oznanjevanje, zakaj pa ne, pa 

oba, ne, poučujeva zunaj skupnosti tkole). 

Sogovornica J1 ženskam in moškim pripiše različne vloge, ženski vlogo sodelovanja in 

dopolnjevanja, trdi pa tudi, da razdelitev vlog mora obstajati, tako kot so vloge razdeljene v 

različnih organizacijah. Omeni pa tudi, da so različne dolžnosti, ki zadevajo moškega ali 

žensko (J1: Sodelovanje, dopolnjevanje. To je vloga ženske. In če to vlogo izpolnjuje, js 

mislm, da je najbolj srečna. Ker taka je bla ženski namenjena … Mamo pa različne vloge… v 

vsaki organizaciji more bit nekdo, ki odloča o stvareh, more bit pa nekdo, ki pa stoji za tem pa 

pomaga izpolnjevat in lahko daje tut predloge / .../ dolžnosti pa različne). J2 tudi govori o 

ženskah, ki opravljajo različne vloge in jih ima družba lahko za uspešne, vendar so v svoji 

zasebnosti nesrečne, ker so razdeljene na preveliko število različnih vlog (J2: In potem 

mogoče so uspešne v družbi, doma pa mogoče nesrečne ... ker ne morjo vsega. To je problem. 

Ne morjo vseh vlog izpolnit … Ker če mislmo, da lahko vsepovsod delamo, na vseh frontah, se 

borimo, nm moči zmanjka). 

Tako ženske kot tudi moški prihajajo na srečanja verske skupnosti, ta srečanja poimenujejo 

kot shode (J2: aktivno sodelujem na shodih. J1: Moje naloge so na primer, da lahko 

sodelujem na teh shodih). Sogovornice sodelujejo tudi pri komentiranju vsebin na shodih, 

torej na njih aktivno sodelujejo (J1: Sodelujem lahko s komentarji, to je moja naloga, moja 

vloga. J2: Na shodu se lahko z dvigom roke prijavimo h komentiranju in povemo, kaj smo pri 

branju odkrili. Tko da aktivno sodeluješ, no, da ne sam si pasiven poslušalec, ampak da 

aktivno sodeluješ). Obiskujejo tudi teokratične šole, kjer se učijo pristopanja k ljudem na 

oznanjevanjih, na teh srečanjih pa imajo tudi ženske prikaze, krajše dramske prizore, kjer 

drugim v dvorani pokažejo primere pogovora, ki se lahko zgodi na oznanjevanju (J2: 

Ponavadi imamo tri kratke nastope, imenovane prikazi ... In prav lepo sva odigrali 3-minutni 

prikaz. J3: Vsak četrtek mamo neki, čemur mi rečemo teokratična šola … Ja v bistvu, se učimo 

poučvt ljudi o svetem pismu. Ker če ti greš do nekoga, pa mu želiš povedat, kaj Sveto pismo 

uči, potem morš mu znat na nek logičn način to povedat ne, če boš ti pršou tja pa mu boš 

prebrau en stavek, pa mu niti ne boš znau razložit … Da se učimo in kako poučvt in, ne vem, 

uporaba gest, premorov, vprašanj, ponazoritve, kako jih, am, sestavš, ne vem, kako pokažš 

zanimanje za človeka). 

Sogovornice delajo kot prevajalke na prevajalskem oddelku v slovenskem Betelu, kjer 

prevajajo literaturo, ki jo prejmejo, iz angleščine v slovenščino (J3: Potem tukej sm na 

prevajalskem oddelku, kar pomen, da vso gradivo, k ga mamo v slovenščini, je originalno 

napisano v angleščini, v Ameriki, in pač se more tuki prevest. J2: Delam v timu, delam na 

prevajalskem oddelku. J1: Delam v prevajalskem oddelku), to pa delajo polnočasno – torej 

svoj delovni čas v svoji celoti dajo za versko organizacijo (J3: mi temu rečemo, da si 

polnočasni služabnik, oziroma polni delovnik delaš za to. J1: To, da sm polnočasni služabnik. 

Da sem član tega reda, polnočasnih služabnikov, to je zame kar ... Si štejem v čast, da lahko 

to delam. To je zame v bistvu največja naloga oziroma vloga).  

Ena od intervjuvank je imela tudi vlogo poučevanja slovenskega jezika tujcem, saj je 

poznala jezik prišlekov (J2: In seveda, kdo bo to skupino učil slovenščino? Js sm pa iz [kraj 

na Primorskem], tako da poznam Italijanščino, ker sem se je učila že od malega in tako da 

smo organizirali tečaj slovenskega jezika… Ko pa sem prišla v Betel, so mi zaupali učenje 

slovenščine – nalogo, ki naj bi jo opravljal učitelj. Poučevati razred, v katerem je 20 odraslih, 

je kar odgovorna naloga. Poučevala sem tri leta zapored). J1 pa je imela tudi vlogo 

kuhinjske pomočnice v Betelu (J1: takrat ko sem js s pršla, najprej sem delala v kuhinji, ker 

so rabl pomoč v kuhinji). 
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Ženske pogosto niso naklonjene rušenju klasičnega patriarhalnega reda, ker to pomeni 

negotovost. Boljša je kakršna koli varnost kot pa nevarnost. Nemalokrat se zgodi, da ko 

zapade klasični model patriarhalne družbene ureditve v krizo, ženske še naprej moške 

spodbujajo k ohranjanju enakega vedenja in ne podvomijo o obstoječih strukturah, razen v 

izjemnih okoliščinah. Raje so zaščitene, čeprav za ceno podrejenosti (Harcet, 2006). 

Sogovornice so zadovoljne s svojo vlogo, ki jo imajo, delo jih tudi izpolnjuje in občutijo 

zadovoljstvo z vlogo, ki jo imajo in jo označijo tudi kot odgovorno delo (J2: Zame je vloga k 

jo mam, sm čist zadovoljna z njo. Mi daje možnost, da sm ustvarjalna, da tut izpolnjujem 

svoje želje, pač tiste k jih lahko, sej noben ne more vseh. Js se počutm čist izpolnjeno … Velik 

del tega, kar izpolnjuje moje življenje, je delo tukaj. Ne bi čist nč spreminjala J1: Pa vseeno 

kr, mislim, je odgovorno, to ni mislim vseeno, če se ti nekaj zaupa, da maš to za prevajat, z 

enim odgovornim pristopom se tega lotiš in rečeš, bom jst to tko naredu. J3: mi je delo tle ful 

fajn. Si res ne bi mogla želet bolš). 

 

8.2.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

8.2.4.1 VLOGE ŽENSK NA POZICIJAH Z MANJ MOČI 

Že v prejšnjem poglavju o položaju žensk so intervjuvanke povedale, da so vloge jasno 

porazdeljene. Moški prevzemajo odgovornost za posamezna občestva kot neprofesionalni 

duhovniki. Voditelj cerkve ima naziv predsednik in velja za »preroka«, jasnovidca in tistega, 

ki razodeva (Cussans idr. 2011). Moški so predsedniki vej, predsedniki okrožij, preroki, 

apostoli in duhovniki, ženske pa predsednice Društva za pomoč in predsednice Osnovne. 

Moške funkcije imajo večjo odgovornost in moč v primerjavi z ženskimi. (M1: Mamo 

različne poklice, nekje lahko ženske služijo, moški pač ne, in obratno, ampak drugačnih razlik 

pa niti slučajno ni. M2: Zato ker 3. ura [bogoslužja], kokr sta opazle je ločena, moški se 

dobijo posebi, ženske se dobijo posebi, glih zato, da lahko Evangelij bl prilagodimo nm, kot 

ženskam, in našim vlogam  ... k zlo lepo pove nekak vloge moških in žensk, specifično tuki v 

družini).  

Poleg omenjenih pa ženske opravljajo tudi še nekatere druge vloge. Dvema je dodeljena vloga 

poučevanja (M1: Potem učim otroke drugo uro, to je … učim evangelijski nauk ubistvu ... 

Potem tretjo uro sm pa tut z otroci v Osnovni, se pravi sm prva svetovalka v Osnovni, kar 

trenutno pomeni, da spet skrbim za glasbo, skrbim za aktivnosti ... Potem pa učim še inštitut, 

kar je pa isto kokr evangelijski nauk, ampak letos smo preučeval mormonovo knjigo, vsako 

leto je druga ... Tko da ja, js sm letos učila po internetu, ker to ni blo ob nedeljah, ampak je 

blo letos ob četrtkih za celo Slovenijo, za vse mlade. M3: sem svetovalka predsednici, skupi pč 

probava poučvt vse ostale predsednice, k so po vejah po Sloveniji  ... Velik gre pa za 

poučevanje. Aja, pa učim seminarje za mlade, program za mlade, k majo vsakodnevno 

preučevanje Svetih spisov in letos smo vključeni v en tak online program ...).  

Ženske se udejstvujejo tudi na glasbenem področju (M1: sm ubistvu voditeljica glasbe v naši 

veji… K sm bla stara ene 13 let, sm dobila moj pru poklic, in to je bil igranje klavirja, k ga 

mam še danes. M3: Vsako nedeljo tut klavir igram, k pojemo hvalnice, pa pomagam 

misionarjem pr misionarskem delu). Ženske so omejene na poučevanje, udejstvovanje na 

glasbenem področju, administrativno delo in čiščenje verskih prostorov. Razen predsedovanja 

Društvu za pomoč in Osnovni gre za vloge, ki so nevidne in nevplivne. Intervjuvanke so z 

vlogami zadovoljne in jih z veseljem opravljajo. Kljub zavedanju, da so voditelji moški, si ne 

želijo izstopati in prevzeti vodenja verske skupnosti, pri čemer gre za zakoreninjeno miselnost 

o lastni nezmožnosti in nesposobnosti, ki se je čez stoletja vcepljala v ženski um. 
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M1 opravlja administrativno delo (potem skrbim za te table, k so okrašene na vhodu, lih zdej 

prpravljam) in čisti skupaj z družino verske prostore (na primer čistmo cerkev, mislm da na 

vsake 4 tedne, z mojo družino). M3 je članica Društva za pomoč (Trenutno mam poklic za 

Društvo za pomoč, Društvo za pomoč je ženska organizacija v cerkvi), pripravlja govore 

(zakramentni sestanki pč zgledajo tko, da mi vsi prpravlamo govore, rečemo, da mamo govor, 

pač dobiš neko temo, jo preučiš, jo podaš drugim, se prav se morš učit) in izvaja aktivnosti 

(sem prpravlala kšne konference za njih, kšne aktivnosti). Za konec so o vlogah žensk 

intervjuvanke povedale. M1 je spregovorila o določenih vlogah, ki so namenjene tako 

ženskam kot moškim (So pa tut poklici, k jih lahko vsi opravljajo, recimo učitelj drugo uro, 

tajnik ... pouhn enih stvari je pa oboje. M2 vidi vlogo žensk tudi v medsebojni pomoči (Tko 

da najdemo načine, kako lahko druga drugi služmo, če kšna zboli, da pridejo sestre na obisk, 

da se komu pomaga, da lahko res se povežemo). M3 je izrazila hvaležnost za njej dano vlogo 

(hvaležna sem za ta poklic, ker jst precej več loh preučujem, kot bi sicer, in se velik naučim). 

 

8.2.5 SINTEZA UGOTOVITEV O VLOGAH ŽENSK V VERSKIH 

SKUPNOSTIH 

Religija se ne kaže več kot orodje prisile, ampak kot orodje mistifikacije. Od ženske se ne 

zahteva, da sprejme svojo podrejenost, ampak da se prepriča, da je enaka moškemu in še to po 

njegovi zaslugi. S takšno dozdevno odstranitvijo krivičnosti je odpravljena sama skušnjava 

upora (Beauvoir, 2000), kar se kaže v zadovoljstvu žensk z lastno vlogo, ki jo opravljajo in je 

ne bi spreminjale. Večinoma si vloge ne izbirajo same in so jim dodeljene s strani vodstva 

skupnosti, torej moških. Najbolj izstopajoče dodeljevanje vlog ženskam je bilo prisotno pri 

Jehovovih pričah in mormonkah, česar same ne dojemajo kot nesvobodno izbiro, ampak dar 

in blagoslov, ki jim je podeljen od vodilnih moških, ki so navdih po njihovem prepričanju 

dobili od Boga. Vsako nalogo sprejmejo z globokim spoštovanjem, čeprav trdijo, da imajo 

možnost zavrnitve, vendar pa se v nobenem od intervjuvanih primerov to ni zgodilo. Svojo 

vlogo jemljejo nadvse resno in odgovorno, opravljanje le-te pa je zanje prvovrstna čast. 

Katoličanke in muslimanke so si lastne vloge izbrale po izbiri, pri čemer jih je vodil predvsem 

lasten interes. Pri opravljanju vlog jih žene entuziazem, angažiranost in veselje do dela.  

Družbeno zaželene in pričakovane spolno opredeljene vloge, vrednote in načini obnašanja so 

trdno zasidrani v celotni družbeni konstrukciji in identiteti človeka ter usodno determinirajo 

položaj žensk in moških (Verša, 1996). Moškim je dodeljena javna sfera, hierarhično višje 

mesto in nadrejen položaj, ne le v javni, ampak tudi v zasebni sferi. Družbeno nujne 

dejavnosti za obstoj posameznika so bile določene kot ženska dela in nižje vrednotene v 

primerjavi z moškimi (Jogan, 2001). Vloge žensk v primerjavi z vlogami moških so manj 

vidne, manj pomembne in manj vplivne. Moški so na vodilnih položajih, kjer je moč 

odločanja, medtem ko so ženske potisnjene v ozadje, vendar pa so nepogrešljiv člen v vsaki 

skupnosti, saj brez njih skupnost ne bi delovala. Kot so se izrazile katoličanke v intervjujih, 

podpirajo »3 vogale hiše« in brez njih skupnosti ne bi bilo. Svojo moč vidijo predvsem v 

številčnosti, saj število žensk prevladuje pri udeležbi na bogoslužju. Brez žensk ne bi bilo 

funkcionalnih skupnosti zaradi vsega nevidnega dela, ki ga opravijo, vendar pa ne bi bilo tudi 

vodstva moških, saj ne bi imeli množice žensk, ki bi jim poveljevali. Tako ženske z lastno 

prisotnostjo in opravljanjem obrobnih vlog vede ali ne vede prispevajo k ohranjanju 

patriarhalne hierarhije v verskih skupnostih. Velikokrat gre v takih primerih za prikriti 

seksizem, ki se ga ženske sploh ne zavedajo in tako utrjujejo utečene patriarhalne vzorce. 

Benokraitis (1997) pojasni prikriti seksizem kot prikrito, namerno celo zlonamerno 

neenakopravno škodljivo obravnavo žensk. Večinoma se nanaša na zavestno in namerno 
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zagotavljanje neuspeha žensk, katerega namen je ženske obdržati na »mestih, ki jim 

pripadajo«. 

Prevladujoča vloga, ki jo ženske opravljajo v vseh štirih verskih skupnostih, je versko 

poučevanje otrok in mladih. Pogosto pa se znajdejo tudi v delu administrativne narave ter 

pripravi in izvedbi dejavnosti v okviru dogodkov, ki jih pripravlja skupnost. Katoličanke v 

primerjavi z ostalimi posegajo po najvišjih pozicijah, saj participirajo v Župnijskem 

pastoralnem svetu, kjer se načrtuje in odloča o poteku dela v skupnosti. S svojim članstvom 

prispevajo mnenje, nestrinjanje in predloge, s čimer spodbujajo prisotne k razmisleku. Dve sta 

se znašli v vlogi organiziranja dogodkov in dejavnosti za verouk, birmanske skupine in 

mladinske skupine, tretja pa opravlja novinarsko delo za katoliške časopise in s tem vpliva na 

bralno publiko. Še zmeraj pa se znajdejo v manj cenjenih vlogah, kot so strežba duhovnikom 

in čiščenje verskih prostorov. Ena od intervjuvank je izrazila osamljenost v lastni 

angažiranosti za skupnost in željo po sodelovanju z drugimi. Druga pa je prenehala opravljati 

vlogo poučevanja verouka, saj je prišla navzkriž z duhovnikom, ki se ni strinjal z njenim 

pedagoškim pristopom, kar priča o tem, da ko se ženska upre vodstvu, jo le-to hitro odstrani.  

Pri islamu je močno izstopala ženska, ki je dejavna na družbeni ravni, saj sodeluje v mnogih 

projektih, ki se zavzemajo za večje pravice islamske manjšine in spreminjane zakonodaje na 

državni ravni. Poleg tega javno poudarja problematiko položaja islamske skupnosti v 

Sloveniji in je aktivna s somišljeniki z delavnicami na osnovnih šolah ter se zavzema za 

odpravo diskriminacije, stereotipov in predsodkov na trgu dela ter v vseh ostalih družbenih 

sferah. Od vseh intervjuvanih žensk je bila muslimanka najbolj izstopajoča z aktivizmom in 

dejavnim udejstvovanjem v sferah moči in je po poziciji dosegla najvišji položaj. Ostali dve 

sta manj aktivni pri opravljanju vlog v verski skupnosti, zato pa sta toliko bolj poudarjali 

vlogo v zakonskem in družinskem življenju, ki je mati, žena in gospodinja.   

Ženske še naprej moške spodbujajo k ohranjanju enakega vedenja in ne podvomijo o 

obstoječih strukturah, razen v izjemnih okoliščinah. Raje so zaščitene, pa čeprav za ceno 

podrejenosti (Harcet, 2006). Kot sva že omenili Jehovove priče in mormonke opravljajo 

najbolj obrobne naloge. Pri vseh treh Jehovovih pričah so bile vloge enake, kar priča o 

natančno določeni strukturi in hierarhiji same verske organizacije. Vse si v veliko čast štejejo, 

da lahko opravljajo vlogo oznanjevalke, ki se jo lotevajo z veliko odgovornostjo. Prav tako 

vse sodelujejo na shodih z aktivnim poslušanjem in komentiranjem na vprašanja govorca. Kot 

članice teokratične šole pa sodelujejo tudi v prikazih, kar pomeni, da pripravijo kratko igro 

vlog, ki simbolizira primer oznanjevanja, ki se lahko zgodi v praksi. Najvišje pozicionirana 

vloga, ki jo lahko ženska opravlja v skupnosti Jehovovih prič, pa je prevajalka verskih tekstov 

iz angleščine v slovenščino. Mormonke po izrazih funkcij sodeč opravljajo mnogo bolj 

pomembne vloge, saj so lahko predsednice veje, svetovalke predsednici, predsednice Društva 

za pomoč, Osnovne in Mladenk. Vendar pa je izraz predsednica lahko zavajajoč, ker ne 

pomeni predsedovanja v samem vrhu organizacije, ampak gre za vodenje skupin v nižjih 

sferah moči. Navkljub temu pa se lahko preizkusijo v vlogi vodenja, česar ženske pri 

Jehovovih pričah ne morejo. Mormonke so zadolžene tudi za glasbeno področje in 

administracijo. Vse vloge so jasno razdeljene in podeljene s strani predsednika, ki prejme 

navdih od Boga.     

Zakonodajalci, duhovniki, filozofi, pisatelji in učenjaki so zagrizeno dokazovali podrejen 

položaj ženske kot koristen zanje same in zapovedan na nebu. Takšna volja po nadvladi se 

odraža v verah, ki so jo osnovali moški. Svoje stališče so zagovarjali z zgodbami o Evi, 

Pandori itn. Tako so filozofijo in teologijo priredili svojim interesom (Beauvoir, 1999).   
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8.3 PREDNOSTI VPETOSTI V VERSKO SKUPNOST 

Osnovno zanimanje magistrskega dela je položaj in vloga žensk v verskih skupnostih, vendar 

pa je za širše razumevanje članstva žensk v verskih skupnostih navkljub slabšemu položaju v 

primerjavi z moškimi, treba raziskati tudi prednosti, ki jih prinaša vpetost v versko skupnost. 

Poraja se vprašanje, če imajo ženske slabši položaj kot moški, kaj so tiste silnice in dejavniki, 

ki jih prepričajo, da so sploh članice verskih skupnosti, konec koncev pa še številčnejše 

pripadnice verskih skupnosti kot moški. Zatorej sledi poglavje o prednostih vpetosti v versko 

skupnost, o katerih so spregovorile ženske vseh štirih obravnavanih verskih skupnostih. 

Neujemanje družbeno konservativnih pogledov religije in sekularnih prepričanj glede enakosti 

med spoloma se ne more večno ignorirati, vendar se ženske poslužujejo kognitivnih strategij, 

da zmanjšajo frustracijo, ki jo čutijo ob neujemanju dveh nasprotnih idej, katerih del so. Tako 

je zaznati, da ženske iz tega, da so vključene v skupnost, čeprav je ta konservativna in ženske 

iz vodstvenih sfer izključuje, vseeno pridobijo več zase, kot pa izgubijo, saj poudarjajo 

povezanost in skupnost, ki jo čutijo (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Nekatere ženske pa 

ostajajo v restriktivnih religijah prav zaradi pravil in navodil glede življenja in v konservativni 

religiji najdejo trdnost, ki je ni v individualistični in sekularni družbi, v takšni verski 

skupnosti celo najdejo tolažbo, uteho in dobijo občutek opolnomočenja (Yuval-Davis, 2009). 

 

8.3.1 KATOLIŠKA CERKEV 

8.3.1.1 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA NOTRANJI SVET ŽENSKE 

James (2008) meni, da imajo religiozni občutki pozitivne učinke na človekovo psihofizično 

stanje, saj lahko vera negativno-pesimistične občutke ranjenosti, potrtosti, začasnosti in strahu 

ob priznavanju večnega življenja spremeni v sproščenost in srečno stanje duha. Sogovornice 

so omenjale različne pozitivne učinke, ki jih ima vera v njihovem življenju. Omenjale so vero 

kot oporo v življenju (K2: Ja, recimo, da laži preživiš, da lažje prideš skoz kšne stvari … In 

pol vera ti je lahko v oporo, da je treba potrpet, da greš naprej, da pač moliš in upaš, da bo 

dobr … Imam tudi izkušnjo, kako molitev dejansko pomaga priti skozi grozno težke stvari. K3: 

men velik laži, da mam nekoga k se lahko 100 procentno zanesem na to, da bo vodu stvari, tko 

da bojo uredu … sm vedno bolj čutla tut, da je vera ena pomembna stvar v mojem življenju, 

na katero se lahko opiram in ki mi pomaga pr določenih stvareh. K1: Laži sprejmeš, da greš 

skozi težke trenutke, zato ker verjameš, da nisi sam in tko. Tko da, sigurn pomaga), pri 

sprejemanju smrti bližnjih (K1: js s tem, ko verjamem, verjamem tut v posmrtno življenje in 

to, in lažje sprejemam smrt kšnega bližnjega, kokr mogoče kdo, k ni veren. Je težko, ampak 

lažje ozavestš te stvari pa laži jih sprejmeš), poveča jim tudi vztrajnost in upanje, da bo v 

prihodnosti vse dobro (K1: Se mi zdi, da če ne bi bla js verna in če ne bi verjela v to, da nism 

sama v tem času k sm bla brezposelna, da bi bil moj konc to lahko, ampak tko pa ne vem… 

Vztrajaš, pa se boriš. Js sm kr en tak mal borc pomoje. K3: Ne, da bo zmeri vse lahko, pa da 

bo zmeri vse prov, ampak da mam to temeljno zaupanje, da bo vse vredu. Da sej bo šlo in vse 

bo v redu in da ne bom dobila na krožnik več, kokr zmorem nost).  

Ženskam vera daje občutek varnosti (K3: Daje mi nek občutek varnosti v življenju. Občutek, 

da sm na varnem. Ni mi treba za vse skrbet sama) in notranjega miru (K3: In se mi zdi, da je 

moje življenje dost bl  ... kako nej rečem, umirjeno in bogato, odkr to redno počnem). K1 kot 

pozitiven vpliv omenja tudi molitev in uresničenje želje (da ful časa prosš pa molš za eno 

stvar in pol se uresnič, al pa se na drugačn način uresnič, k nisi prčakvou in si sam tko… 

Uou, kaj je blo pa to zdele). K3 je omenjala tudi boljše odnose z ljudmi, s katerimi sicer težko 
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shaja, vendar ji molitev pri tem pomaga: Pa tut tko sm ugotovila ja, da če molm za te ljudi, 

recimo k mi je težko z njimi, mi je mogoče že sam zarad tega laži. Ni nujno, da je nek „divine 

intervention“ al pa karkoli, ampak men je že sam zarad tega laži, mogoče zato, k molm za 

njih jim želim dobr, čeprov mi grejo na živce. Vera pripadnicam katoliške cerkve prinaša 

mnoge pozitivne vidike, ki blagodejno vplivajo na njihovo življenje. Pozitivne učinke bi 

lahko razdelili na dve sferi, in sicer na sfero, ki je vezana na intimen in notranji svet 

posameznice ter na sfero, ki je vezana na zunanji svet. Vera notranjemu svetu posameznice 

prinaša oporo v življenju, sprejemanje smrti, vztrajnost, upanje, občutek varnosti in notranji 

mir. Učinek, ki ga ima vera na zunanji svet, pa se navezuje na občutek pripadnosti in 

sprejetosti v verski skupnosti, v kateri dobi podporo in zaupanje sovernikov in sovernic. S 

pripadnostjo verski skupnosti posameznica zadovoljuje potrebe, ki so vezane nanjo kot 

individuum in družbeno bitje. 

  

8.3.1.2 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA ZUNANJI SVET ŽENSKE 

Socialna opora v svojih različnih oblikah pomeni dejavnik zdravja. Vera ima za intervjuvanke 

dobre strani tudi v skupnosti, v odnosih z drugimi ljudmi in zaradi vključenosti v skupnosti. 

Naštevale so občutke pripadnosti in sprejetosti (K1: js ful čutm v teh mini skupinah, kot so 

animatorji, pa te prjatli s katerimi se dobivamo skupi pa s katerimi se pogovarjamo tut o 

verskih stvareh pa o življenskih pa o vseh teh stvareh … Js nism še spoznala ljudi, tko zunej, k 

bi bli tok prpravljeni zame narest, kt te ljudje. In to je sigurno uno, skupnost, k te podpira, k 

veš da si sprejet, k lahko rasteš v tej skupnosti), podpore in zaupanja (K1: Da maš ljudi, k 

razmišljajo podobno k ti, in te spodbujajo k ti je težko, so zraven tebe, ti pomagajo … Zdj mi 

je dobr, k smo ena skupina tko prjatlov, in se vsake tok dobimo tko vsj enkrat na let zdj k majo 

večinoma družine. In mamo prov tko molitveno srečanje z njimi, to mi je dobr, ker je zlo na 

takem osebnem nivoju in res dost velka taka stopnja zaupanja med to molitvijo in to mi je po 

moje res najboljš od vsega), ki jih v skupnosti dobijo, zabavno družbo (K3: vključla sm se tja, 

k je blo fajn, pa k je blo zabavn, pa k je bla družba) in prijatelje.  

Omenjeno je bilo tudi učenje verskih vsebin skozi druženje in pogovor s soverniki ter 

sovernicami (K1: …pa kraj, kjer se zbira mladinska skupina, tm pa to, da so tm dejansko 

ljudje, s katerimi se da pogovarjat o vsem, in k živijo to, kr govorijo, in ki jim ni samo 

tradicija, k si upajo postavt tut kakšna vprašanja tko, tabu … se dobivamo skupi, pa s 

katerimi se pogovarjamo tut o verskih stvareh pa o življenskih pa o vseh teh stvareh). Po 

mnenju Durkheima je bistvo religije v tem, da integrira družbo, obenem pa je najpomembnejši 

dejavnik družbene kohezije. Religija udejanja integracijsko funkcijo z brzdanjem človeka, ki 

je nagnjen k egoizmu (Flere in Kerševan, 1995). 

Intervjuvanka K3 je kot pozitivni vidik Katoliške cerkve navedla tudi obredje, ki je za to 

versko skupnost značilna, ki ga je primerjala z obredjem nekaterih drugih ver, in ji je najbolj 

všeč katoliško, kjer se tudi počuti doma (Potem, všeč mi je katoliško obredje. Sm bla pr 

pravoslavnih mašah, sm bla pr muslimanskem obredju, sm bla pr protestantskem bogoslužju. 

Pa mi nč ni tok všeč kokr velikonočna vigilija, pa prnesejo notr svečo pa zapojejo kristusovo 

luč pa pol pokadijo s kadilom, pa se oglasijo orgle prvič po dveh dneh, pa  ... všeč mi je. Všeč 

mi je in se čutm tukej doma). 
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8.3.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

8.3.2.1 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA NOTRANJI SVET ŽENSKE 

Intervjuvanke so omenjale pozitivne učinke vere, ki jih ima na njihovo življenje. Omenjale so 

notranji mir (I2: Mislim, da mi kar pomeni, manj se sekiram, manj se obremenjujem… ja tko, 

da sem bolj, umirjena, sproščena, manj živčna, manj se nerviram. I1: Ima tudi učinek 

sprostitve… Pripomore k lepšemu, bolj umirjenemu življenju. Enostavno boljšemu), oporo v 

težkih trenutkih (I1: Pomoje gre usak posameznik vsaj enkrat v življenju čez neke njemu 

težke trenutke, ne glede na vero, ne glede na karkoli. Je pa res, da je vera ta, ki ti pomaga v 

takih trenutkih. I3: Verska identiteta je lahko zelo pomembna tudi pri premagovanju različnih 

ovir, ki se pojavijo v življenju), osebno rast, osebno identiteto, samopotrditev, dobro 

samopodobo in svobodo odločanja (Ja, vera je dejansko samopotrditev, daje osebno 

identiteto… In da skozi ta vidik in ta princip dejansko nadgradiš sebe… Da ostaneš dosleden 

sam sebi, da se zavedaš svojih korenin, da jih gradiš, nagrajuješ in neguješ in ohranjaš ta 

svoj ponosni jaz, da ne dovoliš, da katerakoli struja oziroma vir oziroma proces, karkoli, 

omaja tvojo samopodobo… tko nekak si razložim, da vez z Bogom je dejansko nekaj, kar ti 

omogoča biti človek… Dobro je to, da še vedno obstaja ta manevrski prostor, da lahko živiš, 

tako kot želiš, da ohranjaš sebe, da si sposoben prevzet tudi odgovornost za svoje odločitve). 

  

8.3.3 JEHOVOVE PRIČE 

8.3.3.1 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA NOTRANJI SVET ŽENSKE 

Pripadnost verski skupnosti J2 prinaša občutek notranjega miru, ki ga je deležna skozi 

molitev, pogovor z Bogom (J2: Ko sem se z njim o tem pogovarjala, sem občutila mir ... Ob 

vsem tem čutiš mir J3: mam mir, zarad tega, ker vem, da živim tko, kokr je prov). Sogovornice 

omenjajo še različne dobre strani vpetosti v versko skupnost. Vera jim je opora, tudi ob 

težkih življenjskih trenutkih (J2: Poleg tega imam rada Jehova, ki mi je kakor skala v 

življenju. J1: Ko mi je str ata umrl. Mogoče bi kdo reku, sej je bil samo str ata bil. Ampak js 

sm ga mela zlo rada. In bil je prvi, ki mi je umrl od bližnjih. Men je blo zelo hudo, zelo hudo. 

Ampak, ker sem bla tko žalostna  ... Sem vseeno šla tako k ljudem, oznanjevat ... In kot 

zanalašč, so takrat ljudje me sprašval, dva, al celo trije, kako lahko mi verjamemo v vstajenje 

mrtvih. Kot zanalašč. In sem rekla, no, zanimivo ... In sem to potem morala razlagat. In s tem, 

ko sem to razlagala njim, sem ubistvu sebe mal tolažla tut. Takrt sm res vidla, kok men moja 

vera velik pomen. J2: Lepo mi je, ko se skupaj spodbujamo).  

Vera jim daje tudi upanje, gotovost v prihodnost, varnost, moč, veselje in smisel (J1: Me 

izpolnjuje … sem vesela … mam upanje … vem, kaj lahko pričakujem v prihodnosti. J3: In, če 

ti, se zanašaš na boga, ti bog da tako moč, da delaš tisto, kar on želi … mam smisel v življenju 

… vem, kašna prihodnost nas čaka  ... mam neko upanje … ampak Bog ti dejansko ogromno 

pomaga. J2: Ob svetopisemskem nauku se počutim varno in zato ga tudi zagovarjam … 

Mogoče bi lahko rekli tudi kot sidro. Kot sidro, ko eno sidro da, da še posebej, ko mi je težko, 

da ne zbezljam, da, da). Zaradi vere in posledično branja Svetega pisma dobijo tudi vodila, ko 

jih v življenju potrebujejo, so deležne pravih besed ob pravem času (J3: Vidš v življenju, 

nekak, se včasih stvari speljejo pa dobiš, ne vem, v tistem trenutku prave besede, da jih poveš, 

to se men še posebi zgodi na oznanjevanju … al pa ko si pred kkšno odločitvijo in potem 

mogoče lih prebereš ta pravo stvar v eni publikaciji. J2: Dobro vodstvo v duhovnem smislu, 

da veš, kako živeti).  
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Intervjuvanka J3 je poudarila tudi vero kot dejavno silo, ki spreminja ljudi na bolje, jim 

pomaga premagati težave in jim izboljša življenja (J3: Pr ns v organizaciji so ljudje, k so bli 

včasih, ne vem, ful nasilni, so bli pjanci, so grdo ravnal z ljudmi, so se pretepal, so se 

drogeral. Jst poznam dva človeka, k sta bla tok globoko v drogah, da jima je zdravnik reku pč 

'za vaju ni pomoči.' Ampak sta na podlagi spoznanja iz Svetega pisma, na podlagi tega, kar 

sta se naučila, sta se ful trudla, sta molila k bogu, onadva sta zdj taka človeka, da za njiju ne 

bi nikol reku, da sta mela kar kol probleme s tem … Vera bi mogla dejavno vplivat na 

človeka, da postaneš boljši … Tko kokr sm rekla, spreminja ljudi, življenja na boljš). Ena od 

poti k odrešitvi vodi skozi ritualne dejavnosti in ceremonije kultov znotraj religijskega 

čaščenja in v vsakdanjem življenju. Cilj je osvoboditev od krivde in pridobitev zakramentalne 

milosti. Etika dobrih del vodi do dveh poti odrešitve. Prva pot vodi k odrešitvi skozi dobra 

dela posameznika, pri čemer je usoda odvisna od razmerja med dobrimi in slabimi dejanji. 

Druga pot se osredotoča na etično celovito osebnost posameznika, ki je posledica božjega 

daru ali urjenja v dobroti, ki zahteva podreditev celotnega življenja posameznika (Weber, 

1993). 

Vpetost v to versko skupnost prinaša tudi boljše odnose med posamezniki, v zakonu in 

družini (J1: Da ne govorimo pa o tem, da mnogi so bli veseli, ko so spoznal Sveto pismo in 

potem uredil svoje življenje. In potem mogoče lepo živel z možem al pa ženo, k se prej niso 

razumel recimo, kot družina. J3: Men, js vam to definitivno povem, mi koristi v zakonu. J2: In 

tako upam, da mi vera pomaga pri medčloveških odnosih). 

Vera J1 tudi pomaga pri izogibanju slabim dejanjem in jo na ta način omejuje, kar označi 

kot pozitiven vidik vpetosti (J1: Vera omejuje samo v tem smislu, da ne nardimo neki, kar bi 

nm lahk škodoval. Kar je pa pozitivno. Js ne vidm, da bi ns omejeval tako, da bi bli zarad tega 

nesrečni… Je tko kot ograja, če je prepad pol dol. Nikol ne bomo rekl, ta ograja me pa 

omejuje. Ampak smo veseli, da je tm ta ograja, da ne pademo dol … ampak nam sam omejuje 

tolk, da lohka mi živimo srečno, da si ne nakopljemo stvari pa delamo neumnosti, pa tut da 

drugim ne kratimo njihove svobode. Isto je za ženske in moške, tko bi js rekla). Pomagala ji je 

tudi v otroštvu (J1: In tut če bi kdaj ušpičla, predno bi, sem pomisnla ne, ne bom, k bo 

žalosten. Pa moj oče bo žalosten, pa Jehova bo žalosten). 

 

8.3.3.2 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA ZUNANJI SVET ŽENSKE 

Ženske z vpetostjo v versko skupnost občutijo pripadnost in povezanost s preostalimi 

soverniki in sovernicami. Preostale člane in članice dojemajo kot družino, s katero občutijo 

veliko stopnjo sinhronosti in uglasitve zaradi skupnih vrednot in meril. Religija pomaga pri 

konstrukciji trdne osebne in skupinske identitete, s čimer izvaja pomembno integracijsko 

funkcijo za družbo. Vendar integracijska funkcija vsebuje tudi drugo stran. S tem ko religija 

povezuje religiozno občestvo v neko skupnost z identiteto in smislom, hkrati iz nje izključi 

vse druge. Skupinska identiteta se izoblikuje v relaciji z nepripadniki in nepripadnicami te 

skupnosti (Črnič, 2008). Čeprav sogovornice opisujejo le pozitiven vidik integracijske 

funkcije religije, pa je treba v obzir vzeti tudi negativno plat le-te, saj gre za versko skupnost z 

visoko stopnjo organiziranosti, reda in pravil, ki se močno razlikuje od preostalih skupnosti, 

kar prinaša tudi izoliranost od zunanjega sveta.   

Intervjuvanka J2 je poudarila občutke pripadnosti in povezanosti, ki jih dobi v skupnosti. 

Verniki skupnosti so zanjo kot družina in je z njimi v tesnih, zanjo prijetnih stikih, če gre v 

tujino in se nastani pri drugih Jehovovih pričah, pa je vedno deležna tople dobrodošlice in 

odprtih vrat (J2: Smo kot razširjena družina … Lepo in toplo mi je pri srcu. Te ljudi imam res 

rada. Že Sveto pismo in njegov nauk imam rada … Ta organizacija mi je res kot družina … 
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Mislim, jaz se počutim kot v družini tukaj, res… Ni zaprtih vrat, vrata so odprta … A si lahko 

mislite, kako je, ko se ti na vratih pojavijo totalni neznanci s kovčki, čez nekaj minut pa je, kot 

da se poznamo že celo življenje, in to samo zato, ker imamo nekaj skupnega … Am, toplo pri 

srcu mi je tukaj. Res. In se mi zdi, da če bi bla zunaj, da bi mi blo hladno. Ne, resno. J1: K ni 

samo delo, ki ga opravljaš, je tut to, da živiš, si v družbi s temi ljudmi). Sogovornica J2 kot 

pozitiven vidik izpostavi odlične prijatelje (J2: Prinaša dobre, pravzaprav odlične prijatelje).  

V skupnosti poudarjajo tudi zaupanje, ki vlada med verniki po vsem svetu, J2 omenja 

skupne vrednote in merila, ki jih združujejo (J2: Že to, da imaš ne vem koliko milijonov 

bratov pa sester po svetu … Na Manhattnu nas je na primer gostilo neko dekle. Ta je bila čez 

dan v službi. Že zjutraj, ko smo vstajale, je ni bilo več, zato nam je pustila ključe … Čeprav 

smo bili čisti neznanci, nikoli prej se nismo videli, pa imamo enake vrednote, merila in si 

zaupamo … Vsem so skupna enaka merila in načela). Tudi sogovornica J3 je omenjala enake 

vrednote vseh članov skupnosti kot pozitiven vidik vključenosti v versko skupnost (J3: Kot 

sem rekla, da majo enake vrednote kot jst), zaradi razširjenosti te verske organizacije po vsem 

svetu pa se lahko med sabo tudi obiskujejo (J2: Da lahko greš na počitnice k njim), učni 

program pa je po vsem svetu v tej verski skupnosti enak, kar omogoča, da se lahko 

pogovarjajo o enakih temah, ki jih združujejo in poglabljajo (J2: Povsod po svetu poteka v 

biblijskih šolah enak učni program, zato se lahko pogovarjamo o tem, kako so bile npr. 

izvedene točke na shodu, katere zanimive misli smo našli v poglavjih Svetega pisma, ki smo 

jih imeli na razporedu za branje ipd. Pogovarjamo se tudi o oznanjevanju in skupaj gremo do 

drugih ljudi in jim govorimo o sporočilu iz Svetega pisma). Z vernimi prijatelji se tudi lahko 

pogovarjajo o temah, ki jih družijo, kar še posebej izpostavi J2: Js se rada z drugimi 

pogovarjam, tko s prjatli ja. Ker je fajn, da vidim, kako tudi drugi razmišljajo. Js temu rečem, 

pomagaj mi razumet, razmišljati. To js rada vidim, da mi ljudje pomagajo razmišljati  ... Tko 

da ja, js se rada o tem pogovarjam. Ravno zaradi tega ja, da mi pomagajo razmišljati. Za 

delo v Betelu dobijo tudi nekaj žepnine, ki jo lahko porabijo zase, sicer pa za veliko stvari 

poskrbi skupnost sama (J1: Ker mamo žepnino manjšo, tisto žepnino loh porabmo za osebne 

stvari, ki jih rabmo). 

Od vseh verskih skupnosti se ženske priče počutijo najbolj pripadne svoji verski skupnosti. 

Čutijo močno povezanost s skupnostjo in povezanost s soverniki in sovernicami. K močni 

povezanosti in pripadnosti prispeva dejstvo, da gre za visoko organizirano skupnost z jasno 

določenimi pravili in normami, kar omogoča sinhrono delovanje vseh članov in članic. 

Pravila in norme zajemajo vsa področja življenja, zaradi česar so življenja Jehovovih prič 

podobna. Na podlagi podobnega načina življenja in življenjskega nazora se pripadnice in 

pripadniki čutijo močno povezani. Skupine so sprožilo človekovega socialnega življenja in za 

razvoj eksistenčnega pomena (Kobolt, 2009). Benson (1987 v Adjuković 1997 v Kobolt 

2009) našteje ključne funkcije skupin. Skupinsko izkustvo je temeljno človekovo izkustvo in 

obenem večdimenzionalno izkustvo. Človeku skupina daje predvidljivost in stabilnost. 

Skupine omogočajo zadovoljevanje osnovnih potreb. Skupina človeku omogoča preverjanje 

samega sebe in vsakokratne življenjske stvarnosti. 

 

8.3.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

8.3.4.1 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA NOTRANJI SVET ŽENSKE 

Prednosti, ki jih prinaša vpetost v versko skupnost, se nanašajo na notranje doživljanje 

posameznice in na zunanje doživljanje sveta. Če začneva s prednostmi, ki so vezane na 

notranji svet posameznice, ugotoviva, da vsem trem vera prinaša usmeritev in vodstvo v 

življenju (M1: In v življenju sm res zlo močno občutla to vodstvo od svetega duha in tolažbo 
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kadarkol sm bla žalostna, jezna, kokr kol, sm se res obrnila na boga, sm vedno čutila to 

tolažbo  ... Obkrožajo me dobri ljudje, k so mi dober zgled. K so mi lahko tut neka motivacija 

za moje življenje  ... Ampak hkrati je pa vera tut neko vodilo v življenju. M2: Da mam, če se 

trudm, konstantno vodstvo svetega duha. M3: Vodstvo, velik vodstva, se mi zdi, za življenje ... 

pč ti kaže pot, in greš in samo slediš tej poti, ane, in je pol laži, ane, ker se ne rabš sprašvt 

skos, kam nj grem zdj, kam nj grem zdj, ane, ja, tle tle, sej maš že narisan, ane, tko, se mi zdi 

no, da sem na varnejši strani ... Veš kako ravnat, ko pridejo kakšne težavne situacije ... sm 

začela to živet, sm vidla, da funkcionira v mojem življenju in enostavno ne vržem stran neki, 

kar deluje, ane).  

Nadalje, vera ženskam prinaša spodbudo za delo na sebi in posledično osebno rast (M1: zdej 

k pogledam nazaj, vidm da je blo ubistvu to tko „myself growth“ ... da sm js zrastla kot oseba 

... vidm, da sm zarad tega postala močnejša oseba, bolj samozavestna in bolj verjamem vase 

in sm se naučila, da morm bit zvesta sama seb, ne pa se prlagajat samo zato, da bi mela 

prjatle. M2: da je to tisto, kar me dan za dnem ... da me oblikuje v boljšo osebo in da mi res 

pomaga ... Mogoče včasih k maš slb dan, pa k maš ful za narest, si loh rečeš, o zdej mam pa 

še eno stvar več za narest, k kokr sm rekla, maš odgovornosti v cerkvi. In to bi js lahko vzela 

kot slabost, ampak js vem, da je to zame osebno prložnost, da se naučim novih stvari, da 

spoznam nove ljudi, da ugotovim, mogoče sm dobra v organizaciji. M3: ampak jst k sm začela 

žvet evangelij na ta način, je moja samozavest zrasla, ker jst sm začela rada met sebe, k se 

prej mogoče nism mela ... Tut to, da maš sebe rajš, ane, tut odnosi do sebe so drugačni ... ful 

boljšo samopodobo k sm jo mela ... jst nism iskala, da bi se spreobrnila, da bi rabla vero, ni 

se mi zdel, da bi bla to rešitev zame, ampak kasnej se je izkazal, da je ... jst mislm, da mi ni 

škodoval in, ker res probam za dobro delat, sej jst nobenmu ne škodujem, če jst hočem bit bl 

pravična).  

Vera jim daje tudi oporo v težkih trenutkih, tolažbo, spodbudo (M1: potem sm pa v 

življenju šla skozi trenutke k so bli težki, razne prelomnce so se zgodile in v tistih trenutkih sm 

dejansko vidla, da tist, kar se učimo, je res, ker mi je pomagal v mojem življenju ... In v 

življenju sm res zlo močno občutla to vodstvo od svetega duha in tolažbo kadarkol sm bla 

žalostna, jezna, kokr kol, sm se res obrnila na boga, sm vedno čutila to tolažbo. M2: Zame 

osebno je vera tko ... js bi rekla kt ena opora. Ne sam opora, kt temelj ... velikokrat res 

spodbuda, k jo potrebujem v življenju, k se mi zdi, okej, men se ne da nč, čist sm na podnu ... 

in pol tisto preberem in mi je tko ... čist ti spremeni pogled na svet in samo nase ... M3: ta 

vera ti da neki, mislm, k ti razviješ močno vero, pol te take stvari ne iztirijo tok zlahka, pa tut 

če te, loh hitr nazaj se utirš, ane ... ja a sem prej kdaj jokala, ja sem, a me je prej kdaj bolel, 

ja me je, a sem bla prej kdaj prizadeta, ja sem bla, kaj pa zdej, a sem še kdaj, ja sem, in kaj je 

razlika, ja hitrej je dobr ...). 

Poleg tega je prednost tudi ta, da dobijo z vero smisel v življenju in upanje (M1: nauki od 

evangelija mi dajejo dejansko smisel tega življenja, ker kaj je pa sploh smisel, da se rodimo, 

pa da umremo, pol je pa konec ... zakaj sm sploh tuki na Zemlji, kaj je moj namen tuki. In 

pouhn enih takih vprašanj mi odgovarja, tko da mi velik, velik pomen. M2: Tko da men vera 

predstavlja podporo, pa upanje bi rekla. Da se lahko spremenim. M3: pač pomagal mi je, to 

da vem, kdo sem, kam grem, da mam smisu ... jst vem, da stvari, k jih delamo na Zemlji, so z 

razlogom, jst vem, da nismo za brezveze tuki ... v bistvu je vera to upanje, da ni konc ob smrti, 

am, da se pč nadaljuje naše bivanje nekje drugje, na drug način, ampak se nadaljuje ... velik 

ene utehe mi to daje, enga upanja, pa, kr vem, da bom. In zdj in za pol, za vnaprej). Religija 

človeku zagotavlja smisel v življenju, o čemer je pisal tudi Berger (1990), ki loči svet na kaos 

in sveti kozmos. Sveti kozmos je realnost, ki postavlja življenje človeka v smiseln red in ga 

varuje pred nesmislom, ki izhaja iz kaosa. Smiseln red človeku predstavlja smiselno realnost, 

v kateri je razumljen, kar mu zagotavlja smisel v različnih in vseh bolečih aspektih. 
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Pozitiven vpliv vere je tudi občutek varnosti (M1: se mi zdi, da vera mi predstavlja neko 

varnost, da se mam lahko lepo in fajn v življenju, da lahko doživljam izkušnje. M3: Neki 

zapovedi v mojem življenju, k jih jst živim, vidm, da prinašajo res varnost… zapoved 

plačujemo desetino ... zapoved, da mamo letne zaloge… to je za našo varnost, za našo dobro, 

ko zmanjka hrane, ne rabm takoj tečt v trgovino ... In velka svoboda pride iz tega, da se ti 

nečesa držiš, enih zapovedi. Enih omejitev… Ne vem, neka skromnost, pa držanje zapovedi, 

ne, to je v bistvu, živet na ta varni strani ... Jst sam mislm, da vera v resnic, al pa to življenje 

po zapovedih ... na prvi pogled zgleda, da če maš ti več zapovedi, da si bl omejen, sam v 

resnic si pa sam bl varen ... po moje prinaša srečo in to varnost in to da v bistvu veš, kdo si, 

veš, po kateri poti morš it, veš, katerih načel se držiš in se pol ne sprašuješ o tem).  

Poleg občutka varnosti čutijo tudi občutek svobode (M3: A si ti res svoboden, če nimaš 

nobene omejitve? Ja, si do te mere, da se boš uniču slej ko prej ... jst mislm, da če ti hočš res 

bit svoboden, je dobr se držat enih stvari in naučit se samoobvladanja. Da je to ključ do tega, 

da si svoboden, ane ... In velka svoboda pride iz tega, da se ti nečesa držiš, enih zapovedi. 

Enih omejitev. To je bit na varni strani ... Tko da jst vidm življenje po zapovedih prej, kot da 

te omejuje, da ti v bistvu prinaša velko svobodo, ane. Na dolgi rok, in velko varnost) in 

občutek sreče (M1: Skratka, se mi zdi, da zarad tega, kar živim, ker živim po evangeliju… se 

mi zdi moje življenje res srečno, vesela sm). 

Vera pripomore tudi k izogibanju slabim dejanjem (M1: bi potem recimo skor vsak vikend 

bla po klubih, bla pijana. Recimo primer ... in zarad tega, ker js vem, da to ni dobr zame, za 

moje telo, za mojga duha, mi na tak način daje varnost, da se ne blendam z okolico, ampak da 

ostanem zvesta sama sebi. M3: k nazaj pogledam, na nek način obvarovana mnogih stvari ... 

je tut sam seb lahko dostkrat škod in v bistvu neke vrste omejitev te v bistvu loh obvaruje). M1 

vpetost v versko skupnost še prinaša ohranjanje dostojanstva (karkol pač se mi dogaja v 

življenju na način, k je še vseen tko, ohranja moj ...“dignity“) in pomirjenost s smrtjo 

(Hkrati me pa tut ni strah smrti, ker vem, da to ni konec. In takrat, k pride moj čs, je moj čs). 

Dodatni pozitivni učinek, ki ga vera prinaša, je tudi notranji mir (M2: če sm glede česa 

frustrirana, se pomirim al pa pomislm, ubistvu bi blo to možn na drug način narest ... lih 

zarad moje vere čutm, da to ni konc, čutm tist mir, ker vem, da bom vse lahko še enkrat vidla) 

in za konec pove: zakaj res probam vsak dan neki krepit, k vidm, kako vpliva na vse pozitivno 

... mislm, sej maš slb dan, maš slb tedn, ampak konc koncev je teh pozitivnih rezultatov velik 

več, kokr pa negativnih. 

Prednosti, ki jih vera za M3 prinaša pa so izboljšanje odnosov z ljudmi (Tko, odnosi 

definitivno, mislm, tko pomislš dvakrat kaj nardiš in kaj rečš… pa če se zmotš, tut pomislš, da 

mogoče bi blo dobr popravt ... tut drugač jih gledam, kot bi jih sicer… tut bi drgačne odnose 

mela [smeh], um, mogoče bi si prvošla več slabih odnosov, če ne bi bla verna ... da me vera 

sama tut uči, da morm met pošlihtane odnose ... tem lažje bivanje, lažje sobivanje z ljudmi, 

sama s sabo, z ljudmi), duhovna moč (daje mi eno moč notranjo ... Ampak jst vidm, da če 

živiš, da deluje in da je dobr zame in da mi daje moč, no, da vztrajam, da vidm pot, po kateri 

morm it, in da se ne rabm sekirat za velik stvari, k bi sicer se .... ), duhovna pomoč (ker gre 

res za neko duhovno pomoč, k jo loh dobiš res sam, če jih res odpreš, sej če ne probaš, ne 

veš), varna spolnost (Mislm, zakaj bi se jst sekirala s tem, a sm noseča, a sm, pa neporočena, 

a sm, a ne vem, a mam kšno bolezen, al ne vem kaj sm staknla, če se pa držim zakona čistosti) 

in zvestoba v zakonski zvezi (A me more skrbet, a me je mož prevaru, a ma lubico al ne vem 

kaj. Ja ne, a ne, če on živi zakon čistosti, a ni to dobr, zame in zanga). 
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8.3.4.2 PREDNOSTI, KI SO VEZANE NA ZUNANJI SVET ŽENSKE 

Pri mormonkah so prevladovale prednosti, vezane na notranji in intimen svet posameznice, 

vendar pa so naštele tudi nekaj pozitivnih učinkov, ki so vezani na skupnost samo in zunanji 

svet. Ena takšnih prednosti je občutek povezanosti s soverniki in sovernicami ter z Bogom 

(M2: Vsi, k so v cerkvi so mi res k bratje in sestre ... mislm, v cerkvi je dost tko, da si zelo 

povezan z vsemi, tko da tut z ostalimi, recmo brati, sestrami, ostalimi člani cerkve si dokaj 

povezan ... Tko da eden od blagoslovov je sigurno to, da se res počutm del družine ... Da se 

zmerom počutm, da čeprov nism nikol vildla nebeškega očeta al pa nikol nism vidla Jezusa, 

mam to povezavo z njim preko svetega duha. M3: to je pa tko k en moj dom, zdej, dobr sm se 

počutla). M1 je omenila tudi obkroženost z dobrimi ljudmi (Prvič, obkrožajo me res dobri 

ljudje, niso popolni, niti slučajno, ampak vem, da se vsaj trudjo bit najboljš, kar so lahko). 

M2 pa vidi dodatne pozitivne učinke vere še v podpori sovernikov in sovernic (Ena izmed 

tko ... najbolj opaznih stvari je dejstvo, da vem, da mam podporo ogromn ljudi ... Ampak na 

splošno, ne glede na to, kakšni so ljudje, ali kdo je v cerkvi, vem, da mam podporo vseh). 

 

8.3.5 SINTEZA UGOTOVITEV O PREDNOSTIH VPETOSTI V 

VERSKO SKUPNOST 

Ženske se v večjem številu zatekajo k veri kot moški in le-ta jim prinaša tudi mnoge 

prednosti. Hinde (1999, v Pargament 1997) razlaga, da ženske začutijo potrebo po zatekanju k 

svoji veri, ko se čutijo nemočne. Predpostavil je tudi, da je ženskost bolj nagnjena k 

vzpostavljanju odnosov z drugimi ljudmi. Obe nagnjenji pa ženske lahko udejanjajo v 

institucionalizirani veri. Večja navezanost žensk na religijo kot moških ima posledično večje 

koristi za ženske in bolj, ko je ženski vera osebno pomembna, lažje se spopadajo z 

vsakodnevnimi izzivi v življenju.  

Roberts in Davidson (1984) sta že dolgo nazaj v raziskavi ugotovila razloge za vključitev 

ljudi v religiozne institucije, in sicer osebni pomenski sistem (kako nekdo osmisli svet) in 

socialne vezi z drugimi člani verske skupnosti. Prednosti, ki so jih ženske naštevale, so bile 

predvsem duhovne narave in bi jih lahko razdelili na prednosti, ki se nanašajo na intimno, 

zasebno in individualno plat posameznice ter na prednosti, ki se nanašajo na družbeno 

komponento, ki zajema posameznico in ljudi okoli nje. Najprej bova povzeli prednosti 

duhovne narave, ki se nanašajo na notranjo in intimno plat človeka. Vsem skupna je bila ta, da 

jim vera prinaša notranji mir. Vse so veliko bolj pomirjene, če molijo in se pogovarjajo z 

Bogom, manj se obremenjujejo s težavami in imajo večje upanje v gotovo in boljšo 

prihodnost. Vera jim prinaša oporo v težkih trenutkih, kot je lažje spoprijemanje s smrtjo 

bližnjih. Življenje po verskih načelih in moralnem kodeksu jim prinaša občutek varnosti, 

svobode in izogibanje slabim dejanjem. Skozi leta so osebnostno zrasle in se trudijo biti vsak 

dan boljši človek, prav tako jim je vera v pomoč pri ohranjanju dobrih odnosov ali izboljšanju 

le-teh. Kar se tiče prednosti, ki so povezane s skupnostjo, pa so predvsem opisovale občutek 

sprejetosti in povezanosti s člani skupnosti, kjer so mnoge od njih povedale, da skupnost 

čutijo kot družino. V sovernikih in sovernicah dobijo veliko podpore ter kakovostnih in 

zaupnih pogovorov, kar izredno cenijo. 

Nekaj specifičnih prednosti pa se je pojavljalo pri vsaki od verskih skupnosti. Katoličanka je 

poudarila svoje občudovanje nad katoliškim obredjem, ki ji je v primerjavi z ostalimi 

religijami najlepši in najbolj domač. Muslimanki vera prinaša samopotrditev, izgrajevanje 

osebne identitete in boljše samopodobe ter svobodo odločanja. Jehovove priče kot materialno 

prednost navedejo žepnino, ki jo prejemajo od skupnosti vsak mesec. Njim in mormonkam so 
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vera, Bog usmeritev in vodstvo v življenju tisto, zaradi česar se počutijo varne. Mormonka pa 

je navedla, da ji upoštevanje verskih načel prinaša varno spolnost in zvestobo v zakonu. 

Največ prednosti so naštele Jehovove priče in mormonke, ki so tudi najbolj izrazito opisovale 

duhovne prednosti. Sklepava, da sta obe skupnosti prežeti z vero v vsakodnevnem življenju, 

zato se vernice tudi bolj pogosto srečujejo z molitvijo in pogovorom z Bogom, kar pa jim 

očitno prinaša mnogo pozitivnih učinkov.  

Navkljub podrejenemu položaju žensk v verskih skupnostih pa ženskam vera sama na sebi 

podaja toliko pozitivnih učinkov, da vztrajajo v vpetosti in vključenosti v skupnosti. Poleg 

tega je neenak položaj žensk v družbi še zmeraj za mnoge ženske neviden, patriarhalni sistem 

pa edini možen in pravilen, zato se ženske podrejenega položaja niti ne zavedajo in ne 

zavzemajo za enakovrednost. V ospredju tako ni njihov položaj, ampak vera sama in 

prednosti, ki jih prinaša. Tako je zaznati, da se ženske kljub vključitvi v skupnost, čeprav je ta 

konservativna, izključuje iz vodstvenih sfer, vseeno pridobijo več zase, kot pa izgubijo, saj 

poudarjajo povezanost in skupnost, ki jo čutijo (Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

  

8.4 SLABOSTI VPETOSTI V VERSKO SKUPNOST IN ODZIVI 

DOMINANTNE KULTURE 

Slabosti vpetosti v versko skupnost so povezane z odzivi dominantne kulture, saj so odzivi 

dominantne kulture nad pripadnicami verskih skupnosti velikokrat negativni, kar priča o 

mentaliteti dominantne kulture na slovenskem prostoru in o slovenskem narodu. Ko je govora 

o narodih, pa je treba omeniti Andersonov pogled na narod in nacijo. Anderson (2003) narod 

interpretira kot zamišljeno skupnost. »Narod je zamišljena skupnost, saj niti pripadniki 

najmanjšega naroda nikoli ne spoznajo vseh svojih sočlanov, ne slišijo zanje – in vendar vsak 

izmed njih v mislih nosi predstavo o povezanosti v skupnost (str. 14).« Nacija je pojmovana 

primordialistično, kar pomeni, da se esenca slovenskega naroda skozi vso zgodovino naj ne bi 

spremenila. Slovenski narod izhaja iz domnevnega skupnega slovenskega prednika, ki je 

vzniknil na slovenski zemlji že pred tisočletji. Državljani se delijo na avtohtone in 

neavtohtone. O Slovencih se razmišlja s pomočjo biologije, kar za seboj prinaša kulturni 

rasizem. Slovenski narod določajo geni in kri, ki naj bi izhajali iz skupnih prednikov. Na 

podlagi primordialističnega pojmovanja nacije državljanstvo ne more zagotavljati 

državljanskih pravic vsem državljanom (Kalčić, 2007). Na podlagi takšnega zamišljanja 

slovenskega naroda prihaja do kulturnega rasizma, ki se kaže s sovražnim govorom, 

diskriminacijo, etiketiranjem, stereotipnimi predstavami, predsodki itn. Vsi odzivi 

dominantne kulture pa niso negativni. Nekateri primeri iz intervjujev pokažejo, da so odzivi 

dominantne kulture lahko tudi pozitivni, kar je okolica pokazala z radovednostjo, 

zanimanjem, prijateljevanjem, spraševanjem in tudi s premostitvijo začetnih predsodkov do 

verskih skupnostih.  

 

8.4.1 KATOLIŠKA CERKEV 

8.4.1.1 SLABOSTI ZUNAJ VERSKE SKUPNOSTI 

Vključenost v versko skupnosti prinese tudi različne slabosti, ki jih prinese verska skupnost 

sama, pa tudi okolica. Sogovornice so kot negativno stran omenili etiketiranje, ki so ga 

deležne od zunanje družbe, ki jih označi za nazadnjaške, konservativne ali neumne (K3: Če si 

pa pripadnik katoliške cerkve je pa dostkrat tko, da si nazadnjaški ... pripadnik neke klike, 
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neumn, zaveden … Se mi zdi, da je zlo negativna stigma na katoličanih … Če si pa katoličan, 

si pa samo starokopiten pa konservativen. K1: Slabo pa je še najbol tko, da velikrat dobiš 

kšno nalepko, k se ti zdi nepravična … To, da te majo kšni za primitivca … Se mi zdi, da 

predvsem to, da si napaden, kok si primitiven, da pač verjameš). V procesu stigmatizacije 

veliko vlogo igrajo moč, družbeni vpliv in socialna kontrola. Na eni strani so stigmatizirani 

ljudje, na drugi pa nestigmatizirani, ki so medsebojno povezani v odnosu superiornost – 

inferiornost. Nestigmatizirani ljudje posredujejo občutek inferiornosti stigmatiziranim ljudem 

s socialnim zavračanjem ali socialno izolacijo in z zmanjšanimi pričakovanji. Veliko vlogo pri 

samoohranjanju stigmatizacije igrajo tudi iracionalni strahovi (Goffman, 2008). 

Zaradi članstva v katoliški verski skupnosti imajo tudi občutek, da jih okolica obsoja (K1: Js 

se počutm velikrat obsojena s strani drugih, v smislu, a smo u pamtiveku al smo u 

prazgodovini, da še zmer take pravljice verjameš), diskriminira (K1: da mogoče tvojga 

mnenja ne jemljejo kot relevantnega, ker si kristjan al pa ker si vern, tko), zasmehuje (K3: V 

osnovni šoli, grozn. Pa je recimo pol razreda hodil k verouku, šlo tut pol k birmi. Ampak js k 

sm dejansko tm 7., 8. razred tut že osebno čutla in doživljala, sm bla predmet ful 

posmehovanja … V osnovni šoli je blo zlo velik zafrkavanja glede tega, ja. Tut tisti so me 

zafrkaval, k so šli potem k birmi … Enkrat je prjatlca, pr kateri sm se igrala, poklicala dedka 

pa babico, vpričo mene, pa jima začela posmehljivo razlagat, da „aveš, da je ona rekla, da je 

Jezus res živel“. Sm se kr obrnla pa sm šla domov) in provocira (K1: Js sm mela v srednji 

šoli enga sošolca, k me je striktno napadu z verskimi vprašanji … v eni fazi se je men zgodil, d 

sm bla tko jst, obdana z osmimi ljudmi, k so me vsi provoceral z vprašanji o veri. Men je blo 

tko, okej, kdo smo zdj mi tle, prjatli, bivši, zdej še al, je blo res težko).  

K3 je omenila tudi posploševanje enega napačnega dejanja vernika na celotno versko 

skupnost: Potem je negativno to, da vsakič k nekdo, k je katoličan, nardi neki narobe, pade 

grd madež na celo katoliško cerkev. Al v Sloveniji al pa v tujini. Zasmehovanje za K3 je 

izginilo v srednji šoli (V srednji šoli sm bla mal višje po hierarhični lestvici v razredu, ker sm 

bla tut med najbl inteligentnimi, to ni zdej ... To je dejstvo ... Ker sm bla na srednji šoli brez 

omejitve in so hodil gor tut taki k so končal osnovno šolo z dobrim al pa clo zadostnim 

uspehom. Tko da tm zafrkavanja glede tega ni blo) in na fakulteti (v eni fazi se je men zgodil 

... js recimo na faksu, na FDV-ju, sm spoznala par ljudi k so bli prpravljeni se pogovarjat pa 

jih je dejansko iskreno zanimal, kako js gledam na stvari, kako jst vidm stvari, da jih je 

zanimal kako doživljajo verniki). Intervjuvanke so bile deležne diskriminacije in posledičnega 

zasmehovanja, obsojanja in provociranja. Pri eni od intervjuvank se je zasmehovanje 

prenehalo, ko je začela obiskovati srednjo šolo. Vse pa so bile deležne vprašanj v povezavi z 

veroizpovedjo skozi ton posmehovanja in provociranja. Čeprav je katoliška vera prevladujoča 

religija v Sloveniji, se vseeno pojavlja diskriminacija, kar gre pripisati upadu privrženosti 

katoliški veri, ki v zadnjih letih izgublja svoj monopol in vpliv v vsakdanjih življenjih ljudi. 

Ker se s procesom sekularizacije slovenske družbe povečuje delež nekatoliškega prebivalstva, 

postajajo katoličanke in katoličani izstopajoča manjšinska skupnost, ki je deležna 

diskriminacije. Diskriminacija je najpogosteje razumljena kot neprimerno ločevanje, v 

pravilneje pa kot neprimerno razlikovanje. Posledice diskriminacije so praviloma negativne, 

zato gre pri diskriminaciji za prakso neenakosti. Diskriminacija poteka na osnovi kategorij ali 

pripadnosti posameznim družbenim skupinam (Kuhar, 2009). 

 

8.4.1.2 SLABOSTI ZNOTRAJ VERSKE SKUPNOSTI 

K1 je omenila tudi odsotnost občutka pripadnosti v cerkvi, kamor zahaja, kar pogreša: In 

čist od skupnosti na splošno, kar bi mogl bit, pa ni, je un filing pripadnosti, da nekam prideš, 

pa si sprejet. Tega v cerkvi lih ne čutš. Veliko število nalog, ki jih posameznik ali 
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posameznica lahko ima in si jih naloži, pripelje tudi do utrujenosti, delo pa je velikokrat 

neopaženo in skrito, kar izpostavi K1: včasih sem utrujena, ampak um se mi zdi na dolgi rok 

tko uredu, ker se mi zdi, da sej je ful takih stvari, k jih noben ne opaz, pa sm včasih mau 

žalostna, pa si pol rečm, da ne smejo vse stvari bit tko, ne smem iskat lih svoje pozornosti pr 

vseh stvareh. 

K1 in K2 sta omenili tudi negativne vidike verskih pravil, predpisov in tudi rigidnost verske 

skupnosti same. K1 se je pri tej kritiki osredotočila na rigidnost bogoslužja in njegovega 

protokola ter ljudi, ki ne želijo sprememb, ampak vztrajajo v utečenih, a rigidnih, praksah: 

Men je problem sam to, da more bit nujno eno uro dolgo, tut če bi se dal skrajšat, more bit 

nujno eno uro, zato da zadostimo vsem klukcam … Otežujejo mi moje versko življenje ljudje, k 

želijo met klukce povsod. Verska pravila pa tudi lahko pripeljejo do negativnih vidikov 

vključenosti, kar je posebej izpostavila K2: Ja, lahko prnaša slabga. Pač vera, kt predpisi, kt 

to pa to moraš nardit, prnaša slabo. K2 na ta pravila naveže tudi etiketiranje posameznikov 

ali posameznic, ki verska pravila kršijo, s strani verske skupnosti, kar lahko v posamezniku ali 

posameznici sproži neprijetne občutke (…ampak lahko pa preveč pretrpiš, tut zato, ker je pač 

zakon nekaj neločljivga, ne morš kr it, ker si se poroču za zmerej in boš ožigosan v cerkvenih 

skupnostih, pa tut mogoče sam pr seb maš občutk, da si za zmeri zaznamvan). 

  

8.4.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

8.4.2.1 SLABOSTI ZUNAJ VERSKE SKUPNOSTI 

Poleg prednosti vpetost v versko skupnost prinaša tudi slabosti in negativne odzive 

dominantne kulture. Skupni imenovalec diskriminacije, sovražnega govora, stigmatiziranja, 

žalitev, stereotipnih predstav dominantne kulture je nestrpnost. Kovačič (2005) meni, da smo 

lahko nestrpni do človeških dejanj, mišljenj, prepričanj, navad, ki so predmet racionalnega 

presojanja in utemeljevanja. Za sovražnost do posameznika ali posameznice pa gre, ko ima 

nestrpnost iracionalno jedro. Kovačič (2006) nadaljuje, da se v Sloveniji Neslovenci 

večinoma soočajo z asimilacijo, marginalnostjo ali celo represijo. Muslimanski priseljenci se 

od domačega prebivalstva razlikujejo po več dejavnikih, in sicer jeziku, tradicijah in načinu 

življenja. I1 je najprej na vprašanje o slabostih, ki jih prinaša vključenost v islamsko skupnost, 

odgovorila: Islam prinaša samo dobro. Kasneje pa omenja žalitve, ki jih je bila deležna s 

strani ženske in moškega: Enkrat mi je v trgovini starejši gospod na blagajni rekel, naj dam 

to pizdarijo dol z glave, naj se vrnem, od koder sem prišla ... drugič me je gospa uprašala, če 

so že maškare. Ženske in njihova telesa so objekt reprezentacij in diskurzov. Islam je na 

Zahodu obravnavan kot »druga« religija, pokrivanje žensk v njem pa je dojemamo kot znak 

zatiranja in represije žensk. Po zahodnih merilih naj bi bila emancipirana in svobodna ženska 

»odkrita« (Frank, 2013). 

Intervjuvanka I3 je naštela različne negativne odzive dominantne kulture (Teh neprijetnih 

izkušenj je blo kr nekaj, izhajale so iz neznanja, iz strahu, kar seveda ni opravičjivo ... Ljudje 

so res prestrašeni, mene ta strah moti). Govori o diskriminaciji na trgu dela (ko ti nekdo 

odkloni tvojo ponudbo za delovno mesto, zgolj na podlagi tega, ker nosiš hijab ... Jst sm bla 

po končani fakulteti na uradu uvrščena v kategorijo težko zaposljivih oseb. Imela sm diplomo, 

stara sem bla mislm, da 22 let, ampak hijab je bil tisti, ki mi je onemogočal kakršnokoli 

poslovno aktivacijo) in diskriminaciji v osnovni šoli (Zlo veliko je blo diskriminacij, 

predvsm v osnovni šoli, kjer si dejansko ranljiv in niti ne znaš odreagirat in se branit).  

Omeni, da si ljudje ustvarjajo predsodke na podlagi hijaba in imajo stereotipne predstave o 

ženskah islamske veroizpovedi, o čemer govori najprej na splošno, potem pa povzame tudi s 
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primeri: In pa predsodki večinskega naroda, dominantne kulture ... Na podlagi hijaba si 

ljudje ustvarijo mnenja, predsodke, ki pa so največji ubijalec današnjega časa ... Z neko 

pokončno držo greš pred vse te predsodke in ovire, ki pa niso zgolj za šankom in na ulici, tega 

je ogromno v samem sistemu. Javna uprava, šolstvo, sociala, zlo velik ... Slabo je predvsm to, 

da ljudje v tebi ne vidijo človeka, ki je duhoven, ki je bogat, ki je našel neko simbiozo med 

dušo in telesom, ki je pogumen toliko, da niti ne skriva teh svojih stališč ... kok je muslimank, 

pokritih v javni upravi. Nič. Zato, ker ima javna uprava nek kodeks oblačenja, skozi katerega 

ne smejo izražat verskega prepričanja ... moja prijateljica pri 18. letih naredila vozniški izpit, 

potem pa ji ga niso dali, ker je nosila naglavno ruto ... moji učiteljici v osnovni šoli, ki je 

rekla, da bom jst prva v razredu imela otroka, ker sm pač Muslimanka. Ule (1997) razloži 

termina predsodki in stereotipi ter njuno psihologijo. Stereotipi so sodbe, ki temeljijo na 

kognitivni komponenti in so predstopnja predsodkov. Poudarijo tipične in za nas pomembne 

poteze objektov. Predsodki pa so skupek stališč in prepričanj o članih neke socialne skupine, 

pri čemer gre za izražanje čustev in načinov vedenja do članov določene skupine. Predsodki 

kot prepričanja in stališča niso upravičeni, preverjeni ali argumentirani. Osnovni mehanizem, 

ki vpliva na oblikovanje predsodkov, je kategorizacija objektov. Predsodki so lahko usmerjeni 

na spolno pripadnost, spolno usmerjenost, religijo, raso, narodnost. Socialna skupina 

muslimank v Sloveniji je deležna večkratnih predsodkov, ki so usmerjeni tako v njihovo 

narodnostno pripadnost, vero in spolno pripadnost. 

Sogovornica I3 govori tudi o selektivnem sprejemanju islamske skupnosti s strani 

dominantne kulture (Dokler je folklora super, kulinarika, ma top. Ampak tuki se to konča. V 

tem cirkusu. Vi plešete, mi ploskamo, vi skuhate, mi pojemo ... Ja, folklora in kulinarika. Kdo 

bo reku, da kebab ni dobr. Kebab je top. Tist piščančji, masten. Ampak do tuki gremo lahko, 

kakšen kečap in majoneza za zraven tut. Kej več pa ne) in stigmi (Skratka, zlo velik je tega 

stigmatiziranja in izolacije. Ravno v tem, ker si ta večinska družba ne želi Muslimanov ... To 

pomeni, da je hijab lahko predmet tvoje socialne stigmatizacije, tvoje socialne izključenosti, 

lahko pa je to nenazadnje vzrok tudi za tvojo eksistenco). 

I3 je spregovorila tudi o sovražnem govoru in nasilju dominantne kulture (Vse ženske, ki 

nosimo hijab, smo lahko tarča sovražnega govora, fizičnega, psihičnega, verbalega nasilja, 

tudi ekonomskega ... Meni tut grozijo, dobim vsak dan maile: »Streljal bi nate s petih metrov, 

takoj bi te zadel. Žal mi je, da te v življenju še nikoli nism srečal.« »En seks z ruto bi mi zelo 

pasal.« Jst to dobivam vsak dan, ni več smešno ... Ves ta sovražni govor in to, seveda da se 

bomo branili, normalno ... Muslimanski moški na žalost nima teh nalog, te odgovornosti, zato 

ker v večini primerov niti ni žrtev česarkoli, niti diskriminacije niti sovražnega govora, o 

muslimanskih moških se ne govori). Sogovornica je s strani dominantne kulture deležna tako 

stigmatizacije kot tudi sovražnega govora. Pripadnice islamske verske skupnosti so najbolj 

izpostavljene od vseh verskih skupnosti. Pokritost glave in telesa je tisti vidni zunanji znak, ki 

jih dela vidne in izpostavljene v javnosti, zaradi česar so lahko prej tarče diskriminacije kot 

ostale ženske. Ravno zaradi tega se večina muslimank v slovenskem prostoru ne odloči za 

pokrivanje v javnosti. Sovražni govor po definiciji Varuha človekovih pravic v Republiki 

Sloveniji je: »O sovražnem govoru govorimo takrat, ko gre za izražanje mnenj in idej, ki so 

po svoji naravi ksenofobični, diskriminatorni, rasistični in naperjeni predvsem zoper razne 

manjšine (etnične, verske, kulturne) in zajema tako govorno, pisno kot nebesedno (paradi, 

insignije, simboli) komunikacijo.« (Definicija sovražnega govora in njegovo omejevanje v 

ustavi, zakonih in konvencijah, 2006). Sovražni govor ustvarja realnost, ki oblikuje sovražne 

mentalitete in ustvarja podlago za vse druge oblike sovražnosti. Jezik ustvarja realnost. 

Besede poniževanja, razčlovečenja, odvzemanja dostojanstva, postavljanja v podrejen 

položaj, prikazovanja nekoga kot nečloveka, tretjerazrednega neciviliziranega bitja vplivajo 
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na položaj posameznika ali posameznice v družbi. Beseda učinkuje na vsakdanje življenje 

konkretnega človeka (Leskošek, 2005).    

  

8.4.2.2 SLABOSTI ZNOTRAJ VERSKE SKUPNOSTI 

Kot slabosti je I3 izpostavila tudi neosveščenost islamske skupnosti o uspešnosti in 

naprednosti islamske civilizacije v preteklosti (Slabo je tudi to, da smo tut mi kot islamska 

civilizacija mogoče zelo zanemarili, da smo bili nekoč tako zelo uspešni, vplivni, napredni. 

Nenazadnje je islamska civilizacija zlo vplivala na razvoj zahodne civilizacije, to področje 

smo mi zanemarili) in politično neaktivnost islamske skupnosti, kar ima posledico v tem, da 

se pišejo zakoni brez njihovega glasu (Slabo je tut to, da smo se nekako prepustil toku 

dogajanj, da se v našem imenu pišejo zakoni, strategije in se jih prizna. In ko se zjutri zbudiš, 

prebereš, da je prepovedano nosit burko. Da nismo sebe zgradili tako zelo politično aktivno, 

da nismo tam, kjer je ta politična moč odločanja). 

Podobno je odgovorila I2: Če se zdaj ne spomnem, mislim, verjetno da nisem imela nikoli 

[slabih izkušenj]. Kasneje pa doda, da je edino, kar lahko izpostavi izkrivljena prezentacija 

islama s strani medijev: kar pač lahko omenimo medije, pa kako mediji to use predstavljajo, 

a ne, pa pol te ne vem, sprašujejo, ne vem, o teroristih, mogoče, da je to neka slaba ta ne vem, 

k te takoj, mislim ne da te dajejo u ta koš, ampak te nekako sprašujejo zakaj pride do tega. 

  

8.4.3 JEHOVOVE PRIČE 

8.4.3.1 NEGATIVNI ODZIVI DOMINANTNE KULTURE 

Za razliko od katoliške cerkve in islamske skupnosti so ženske priče navajale le slabosti, ki so 

prihajale iz zunanjega sveta, medtem ko so katoličanke in muslimanke omenjale tudi slabosti, 

ki so prisotne znotraj skupnosti. To veliko pove o tem, da se priče želijo predstaviti v čim 

lepši luči ali pa ne vidijo slabosti znotraj skupnosti. Po njihovem mnenju, če že obstajajo 

slabosti, vse prihajajo od zunaj, znotraj skupnosti pa ni nobenih negativnih plati. Za razliko od 

zgornjih dveh skupnosti ženske priče omenjajo tudi pozitivne odzive dominantne kulture. 

Sogovornice so omenjale, da se negativne stvari, ki izvirajo iz njihove pripadnosti verski 

skupnosti Jehovovih prič, pojavljajo pri stikih z njihovo okolico, kjer nastanejo konflikti med 

različnima stranema. Črnič (2012) meni, da negativen odnos okolice do novih religijskih 

gibanj, kamor spadajo tudi Jehovove priče, ni nič nenavadnega, ker so bile skozi celotno 

zgodovino nove religije preganjane, kar je temeljilo na stereotipih. J1 je izpostavila 

nasprotovanje oblasti do njihovega verovanja v drugih deželah in tudi v preteklosti v 

Sloveniji (J1: Negativne so pa to, da včasih prideš navzkriž zarad svojega verovanja lahko tut 

z oblastjo, v nekaterih deželah, pri ns je blo tut v preteklosti tako, moj mož je bil zaprt) ter tudi 

zahteve šolskega sistema, ki so prišle v konflikt z njenim prepričanjem (J1: Učitelji 

zahtevajo kšne stvari, ki jih ... ampak ko sm bla v šoli, vem da, kdaj česa nisem želela delat, 

čeprov so učitelji to takrat zahteval. Zdej nč več, zdej druge stvari zahtevajo).  

J1 je omenila tudi konflikt z običaji, ki so sprejeti v okolici, vendar pri Jehovovih pričah 

pridejo v navzkrižje s prepričanjem. Prav tako omeni odnos do državnih simbolov, ki jih ne 

častijo (J1: Teh običajev mislim, kar se tega tiče. K sm prej rekla, da so običaji, k jih mi po 

svetem pismu, zato ker vemo, da po svetem pismu ni prov, ne delamo in potem pride včasih 

navzkriž to, s tem kar pričakuje kdorkoli …Bolj povezan z državnimi simboli, z državno ... Pol 

te lahko takoj narobe razumejo. Ti samo ne želiš častit teh simbolov. Jih pa spoštuješ. Ampak 

zarad tega ne boš padal pred njih pa ne vem kaj počel. Tut js mislim tako. To so tiste 
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negativne stvari, k lahko pridejo zraven). V svojem življenju je tudi J2 prišla do konflikta v 

šolskem sistemu, kjer je morala opraviti obrambni predmet, tudi streljanje, česar ni hotela (J2: 

Ampak zaradi takratnega sistema, bil je en tak predmet v šoli, ko je bla Obramba in zaščita, 

neki tazga. In vem, da takrat je dosti tudi učilo streljanje. In sm s tem mela probleme že v 

osnovni šoli… Ampak, če nisi imel narjenega tistega predmeta oziroma vseh pogojev narjenih 

v tistem predmetu ... ampak meni vest ne dovoli, da bi se, da bi se učila streljat. Am, imam v 

glavi, da če nisi mel tega narjenega, da tudi pač nisi naredu predmeta in nisi mogu jit naprej, 

nisi mel narejenga letnika).  

Intervjuvanke so bile deležne tudi nenavadnih, negativnih reakcij, ko so oznanjevale od vrat 

do vrat in iz okolice, nekaterim ni všeč že to, da jim nekdo na vratih pozvoni ali to, da 

govorijo o veri, ki je za marsikoga zasebna stvar (J3: ponavad majo ljudje velik predsodkov … 

da včasih pridem h kšnemu na vrata in čudno reagira. J1: Zarad različnih stvari jih to moti, 

lahko jih moti že samo zato, ker pozvonimo, sej večina ljudi pozvoni, k prideš … potem 

mogoče jih že samo to moti, da govorimo o teh stvareh, ker eni pravjo, da je vera zasebna 

stvar). Posamezni ljudje so do njih nezaupljivi, deležni so posmeha (J2: In je normalno, da 

potem so ljudje nezaupljivi, ko ti prideš, ne /…/ Mogoče to, da se ti ljudje, ki niso Priče, kdaj 

posmehujejo). Med oznanjevanjem srečajo tudi ljudi, ki cenijo stavke, ki jih preberejo iz 

Svetega pisma (J2: imamo take lepe pogovore, pa ljudje, ljudi zanima, to pa potem vidiš, kako 

cenijo misli, ko jim poveš iz Svetega pisma). J2 je omenila tudi sovražno nastrojenost in 

nasprotovanje sosedov, ko so gradili Betel (J2: En primer, se spomnim, ko smo gradili ta 

Betel, ne, tudi tuki sosedje na začetku so bli zlo nasprotni, zlo zlo nasprotni, in, mogoče 

sovražno nastrojeni). Sogovornica J3 je omenila tudi neodobravanje sorodnikov, predvsem 

njene babice, ki je nasprotovala menjavi religije (J3: od očija mami je bla ful proti temu … je 

tut ona ful nasprotvala, jo je to kr jezil takrt). 

Intervjuvanke previdno govorijo o negativnih odzivih okolice. Omenjajo sovražno 

nastrojenost, predsodke, stereotipe in nasprotovanje okolice, ampak konkretnih primerov ne 

podajajo v primerjavi s pripadnicami preostalih treh verskih skupnosti. V skladu z literaturo je 

veliko primerov negativnih odzivov okolice do Jehovovih prič, še posebej pri oznanjevanju, 

vendar pa iz povedanega intervjuvank lahko sklepava, da same ne želijo govoriti o tem na 

glas, ker želijo omiliti in ukrojiti resnico na način, da se javnosti predstavijo v čim lepši luči, 

kot verska skupnost, ki ni vsiljiva ljudem, je sprejeta in dobrodošla v okolju. V tem primeru 

ne gre za slepo pego, saj o tem spregovorijo, vendar nekonkretno. Pri vsaki pripovedi o 

nasprotovanju okolice pa so poudarile, da so ljudje imeli le strah pred neznanim, ki so ga 

premagali in jih sprejeli medse.  

Tako intervjuvanke menijo, da se predsodki, stereotipi in nezaupanje ljudi, ko so 
nekaj časa v stiku s Pričami, ko se z njimi pogovarjajo, tudi razblinjajo (J2: No, po 

tolkih letih lahko rečem, da mamo zlo čudovite sosede, res, en sosed, ki je dosti dosti 

nasprotoval, ker se je bal, kako bo s temi parkirišči tukaj, da oni bodo zgubili parkirišča in 

tko naprej, a, potem ko je šel na počitnice, nam je poslal kartico /…/ ki te potem spoznajo, 

rečejo, »oh, saj niti ni tako hudo,« ne, za Jehovove priče, »saj niso niti tako hudi«, ne, in te 

sprejemejo, in potem tista sovražnost se razblini /…/ Sam spoznat moraš, da ni tiste 

nevednosti, tistega, mislim, česar ne poznaš, tistega se bojiš, no. J3: marsikdo spremeni svoja 

stališča pa če ti pusti do besede, da neki poveš, loh vidš, da tut uspeš razbit te predsodke, 

zarad tega, ker so sam predsodki, ni neki, kar bi blo res /…/ Na začetku je bla zlo tko, mene to 

nč ne zanima, potem sva se pogovarjale mislm da 10 al 15 minut. In na konc je rekla: 

»večkrat vas gledam skoz okno, ko greste tle po cesti pa ko greste v različne bloke pa 

oznanjujete, in se vedno tko lepo obnašate, lepo ste oblečeni, vid ste, da ste veseli, pa prav vid 

se, da ste dobri ljudje« /…/ ponavad majo ljudje velik predsodkov /…/ da včasih pridem h 
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kšnemu na vrata in čudno reagira /…/. J2: Morda se ljudje na začetku resda odzovejo z 

nezaupanjem, ko pa jim enkrat približaš Sveto pismo, je lažje. Ni več tiste sovražnosti /…/ In 

to se mi zdi, da majo nekateri predsodke /…/ In je normalno, da potem so ljudje nezaupljivi, 

ko ti prideš, ne /…/ Neverjetno je, kako so nekateri lušni, ko se radi odprejo, pa se pogovarja 

s tabo, mogoče tudi tu in tam, kaj jih teži ane).  

J1 pravi, da je strah pred neznanim tisti, ki je problem v Sloveniji, a tudi ona poudari, da se 

predsodki in neznanje s stikom razblinijo (J1: Nekateri nas pa pohvaljo, da to, kar delamo, 

delamo dobro delo /…/ Ja, mnogi pa rečejo, da delamo dobro delo /…/ Al pa tut to, k pridem, 

pa mi reče, gospa, moram vas pohvalt, dobro delo delate /…/ Ampak če pa te spoznajo, pa 

vidjo, da si čist normaln človk /…/ Ampak pol k te spoznajo, ko vidjo, da ni nč hudga, da je 

čist vse vredu, pol pa počas začnejo se pogovarjat, te pozdravljat in tko naprej./…/ Dokler 

človeka ne poznajo, pa samo rečeš, sem Jehovova priča, je to nek bav bav … Sploh mislm, da 

tuki v Sloveniji je en ta strah pred tujim prisoten al pa neznanim ... No, ne bom rekla lih tujim, 

ampak neznanim, nepoznanim … To je bolj problem. Stereotipi so bolj problem). Stereotipi so 

tipizirane sodbe, kar pomeni, da ne upoštevajo individualnih razlik med posamezniki ali 

posameznicami, ampak le-te razvrščajo v posamezne skupine na osnovi delnih in površinskih 

sodb, posploševanja, pomanjkljivih dejstev, generaliziranih informacij ali celo dezinformacij. 

Predsodki so nasledek stereotipov, saj so pri predsodkih prisotna še čustva, kognicija pa ni 

več v ospredju (Kuhar, 2009). 

Sogovornica J3 je kot pozitivno stran te verske skupnosti poudarila njihovo zavračanje 

služenja v vojski v 2. svetovni vojni, zaradi česar so bili tudi preganjani in zaprti v taborišča. 

Čeprav bi glede na odzive dominantne kulture tovrstno izkušnjo bolj uvrstili med negativne 

posledice pripadnosti verski skupnosti kakor pa med pozitivne. (J3: Kot recimo, Jehovove 

priče nismo šli v 2. svetovni vojni v vojsko, to je stvar, na katero sm ful ponosna… moške in 

ženske so zapiral v koncentracijska taborišča, ker niso hotl prijet za orožje, ker so vedl, da 

nimaš ti nobene pravice enga druzga človeka ubit). Jehovove priče nasprotujejo nasilju, zato 

nasprotujejo služenju vojaške obveznosti, kar sproža številne spore v družbah, kjer niso 

urejeni alternativni načini opravljanja obveznosti. Zaradi nasprotovanja so bili mnogi člani 

skupnosti obsojeni na zaporno kazen (Črnič, 2012). 

 

8.4.3.2 POZITIVNI ODZIVI DOMINANTNE KULTURE 

Dobre odnose s sodelavci takrat, ko še ni delala v Betelu, je omenjala J1 (J1: Tut v službi, k 

sm v službo neki časa hodila v [kraj], sem delala na banki in sem se z vsemi razumela, 

sodelavci). 

J1 je omenila tudi pozitivno izkušnjo z njenega oznanjevanja, ko ji je gospa, ki ji je odprla 

vrata, povedala, da je ravno nameravala narediti samomor (J1: Ko sem prišla k eni ženski in 

mi je potem kasneje povedala, da je ravno takrt hotela nardit samomor, ko sem js pršla k njej. 

Recimo da sem rešla življenje takrt. Ne vem, kaj je blo kasneje z njo, ker js sem potem šla 

drugam, ampak takrt ga ni nardila). Pozitivno izkušnjo z oznanjevanja poudarja tudi J3, saj je 

bila od gospe, s katero je prišla v stik, deležna pohvale njihovega dela in urejenega izgleda 

(J3: In na konc je rekla, 'večkrat vas gledam skoz okno, ko greste tle po cesti pa ko greste v 

različne bloke pa oznanjujete, in se vedno tko lepo obnašate, lepo ste oblečeni, vid ste, da ste 

veseli,' pa prav 'vid se, da ste dobri ljudje'). Tudi J2 je omenila dobre izkušnje s stiki z 

ljudmi izven verske skupnosti, ki so se ji odprli v težkih trenutkih ali so izrazili zanimanje 

(J2:  ...imamo take lepe pogovore, pa ljudje, ljudi zanima, to pa potem vidiš, kako cenijo misli, 

ko jim poveš iz Svetega pisma … Neverjetno je, kako so nekateri lušni, ko se radi odprejo, pa 

se pogovarja s tabo, mogoče tudi tu in tam, kaj jih teži, ane). 
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Kljub negativnim vidikom, na katere je J2 naletela v času svojega šolanja, ima lepe spomine 

na šolo, da je bila sprejeta, v šoli pa so imeli tudi debate, ki jih je ona odprla skozi referate o 

biblijskih temah (J2: Nekateri v šoli so pokazali zanimanje, si jo sposodili ali pa izpisali 

kakšno misel, ki jim je bila všeč /…/ Toda osebno imam iz srednje šole lepe spomine na to, 

kako so me sprejeli kot Jehovovo pričo /…/ Imela sem tudi referate o določenih biblijskih 

temah in razvile so se razredne debate), dobrih odnosov v šoli pa se spominja tudi J1 (J1: js 

sm se vedno razumela z vsemi sošolci, tut z učitelji). 

  

8.4.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

8.4.4.1 NEGATIVNI ODZIVI DOMINANTNE KULTURE 

Prav tako kot Jehovove priče tudi mormonke niso omenjale slabosti, ki bi se nanašale na 

skupnost samo, ampak so bile slabosti povezane le z odzivi dominantne kulture, ki pa še ti 

niso bili vsi negativni, ampak so opisovale prav tako kot priče tudi pozitivne izkušnje z 

okolico. Odzivi dominantne kulture se večinoma povezujejo s slabostmi vpetosti v versko 

skupnost, zato bosta ti dve kategoriji združeni. Pogost odziv dominantne kulture je bil 

nesprejemanje veroizpovedi (M1: moje bližje sorodstvo, razen res moja starša, so vedno zlo 

negativno vplival, zarad tega, ker ns nikol niso prov podpiral, niso bli pa zdej tko ... joj, da 

nam lih narobe rekla ... Tko niso podpiral, niso bli pa nikol nesramni. So pa mal špikal, tko, 

na tak način ... In to zavzema tut alkohol kokr sm rekla, in kadar smo bli na družinskih 

zabavah, so vedno ponujal. Če si reku ne, pol niso vsiljeval, ampak vedno pa so, čeprov vejo, 

da ne pijemo. M3: Moji starši niso bli za, seveda da ne, ker to je neki druzga, se prekini 

tradicija ... Se spomnm, k sm živela s stricem, z mamo, ko sem prišla domov s krsta, niso hotli 

pridt na krst ... to, da sm pa jst se krstila v eno drugo cerku, to ga je pa motil, ane ... ko sm 

pršla domov, je reku stric »zdj bomo pa vsi črne ovce zarad tebe«, ane  ...tut mama ni bla 

prov navdušena ... jst bi pa rada živela po zapovedih [smeh], bojo pa rekl, ane, da se mi je 

zmešal in da v bistvu bodo zdj oni črne ovce, zarad mene, ane ... Ja, mislm, največ težav sm jst 

mela po moje v lastni družini). 

Pripadnost verski skupnosti prinaša stigmo verujočim. Goffman (2008) stigmo razloži kot 

življenjski pogled, skupek osebnih in družbenih konstruktov, skupek socialnih zvez in 

socialnih odnosov, odliko družbene realnosti. Stigma odraža lastnost, proces, obliko socialne 

kategorizacije in emocionalno stanje. Stigme delno odražajo vrednostne sodbe dominantne 

kulture. Stigmatizacija je povezana s socialnim kontekstom in veljavnimi normami v določeni 

kulturi. Norme narekujejo, katere lastnosti so zaželene in katere ne. Stigmatizirani 

posamezniki in posameznice izgubijo svoje mesto v družbeni hierarhiji. Stigma privede do 

negativnih odzivov okolice, ki so jih intervjuvanke občutile na lastni koži. Med negativne 

odzive okolice je M1 umestila provociranje (Edin enkrat v šoli sm pa doživela, da je nekdo 

spraševou vprašanja, ampak ni dejansko hotu odgovorov, ker takoj k sm js neki odgovorila je 

neki ... oziroma vedno je zatrl moj odgovor pa neki druzga vprašal) in čudenje (Ampak pač 

zdel se jim je čudn, določene stvari, k jih verjamem al kokr kol), M3 pa posmehovanje (Am, 

ne vem, zakon čistosti se mi zdi ena taka stvar, k dons se ti posmehujejo, če to živiš) in nadzor 

okolice (ko, ljudje te bl opazujejo, kaj počneš, al bo prov odreagirala al ne). 

M3 je govorila o majhnosti verske skupnosti kot slabosti (Ja, slabost je biti mejhn, ker ane. 

Kaj pa jst vem, mislm, mene ne mot, jst sm loh edina, pa če vem, zakaj sem, bom še naprej, 

ampak kako pa to otroku razložit, ane. Lažje je it z množico, ane. Laži. Če pa bl prov, pa ni 

nujno, ane ... Jah, mene kar me mal, tko je, edin, da me skrbi za otroke, ane. Kako bi jim to 

znala zdj razložit pa objasnt, želela bi, da zaobjamejo to, pa da vidjo, da deluje, ane. Pol me 

včasih skrbi, ker smo tko v manjšini, ane, v Sloveniji, je velik vpliv drugih ... Tko da, to je 
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moja skrb, edin, ja, ker smo pač tko mejhni ane), saj posledično izstopajo (Mi že na vem ene 

stvari delamo drugač, ane, ne pijemo alkohola pa ene take stvari, k se že na vn vid, ane, pa 

kave pa tko, ane ... tut poučit jih morš, da bojo nekje nekoč vn štrlel, ane, k bojo rekl, »jst ne 

pijm« »zakaj pa ne pijš«, »ne pijm, mislm, ane zdj, zarad prepričanja«). 

 

8.4.4.2 POZITIVNI ODZIVI DOMINANTNE KULTURE 

Vsi odzivi dominantne kulture pa niso bili samo negativni. M1 je spregovorila o pozitivnih 

odzivih, kot je postopna premostitev predsodkov in postopno sprejemanje s strani njene 

družine (Zdej, kokr sm rekla, moja družina ns zdej velik bolj podpira kokr ns je, ampak so 

rabil čs, da so rekl, aha, ni to sam ena stvar, k so si jo zmisll, pa bojo 3 leta ja ... včasih še kr 

mal nagajajo, ampak so počas začel bolj spoštovat ... Recimo glede preklinjanja nikol niso ... 

bom rekla vsiljeval grdih besed, ampak so se pa potem sčasoma navadl in so se potem 

opravičl recimo, če so preklinjal pred nami ... predvsem moj stric, k je bil včasih res zlo proti, 

zdej pač velik bolj sprejema). M1 nadaljuje, da je doživela tudi zanimanje za njeno vero s 

strani prijateljev (Moji prjatli ponavad so vsi vredu sprejel, pa nobenga ni nč kej dost 

zanimal, če jih je kej zanimal, so vprašal pa sm odgovorila), o čemer spregovori tudi M2 

(ampak večinoma je samo presenečenje pa zanimanje, radovednost ... radovednost, potem pa 

vod v kšno debato pa kšna vprašanja in potem, a lahk še js pridem pogledat v cerkev, da vidm, 

kako je to) in doda, da je kot odziv okolice doživela tudi presenečenost (mogoče kšno 

presenečenje, recimo uau, vi ne pijete pa kadite, pa res vsako nedeljo hodš v cerku). 

M2 je celo zanikala, da bi vpetost v versko skupnost prinašala kakršne koli slabosti (Js osebno 

morm rečt, da ne vidm slabosti ... Morm rečt da tuki, doma, v šoli in v službi, da ni blo 

negativnih odzivov). 

 

8.4.5 SINTEZA UGOTOVITEV O SLABOSTIH VPETOSTI V VERSKO 

SKUPNOST IN ODZIVIH DOMINANTNE KULTURE 

Če vpetost v versko skupnost prinaša prednosti, obenem prinaša tudi slabosti, ki so največkrat 

povezane z odzivi dominantne kulture. Vsem ženskam je skupno stigmatiziranje, etiketiranje, 

predsodkarstvo in stereotipiziranje s strani dominantne kulture. Negativno odzivanje okolice 

je do ene od najinih intervjuvank, muslimanke, šlo tako daleč, da je bila deležna sovražnega 

govora in psihičnega nasilja, ki pa že resno napada osebno integriteto, dostojanstvo in 

osebnost človeka. V takšnih napadih okolice se vprašava, kaj je tisto, kar jih privede do tako 

skrajnih reakcij. In eden od odgovorov, ki se nama ponuja, je nepoznavanje drugih religij in 

strah pred nepoznanim. Iz česar pa izhajajo tudi predsodki in stereotipi. O tem so spregovorile 

tudi Jehovove priče in mormonke, ki so imele kljub slabi začetni izkušnji z okolico, ki jih je 

obsojala in napadala, na koncu pozitivno izkušnjo, saj so nekateri spoznali, da jim ne 

predstavljajo ničesar nevarnega in so se njihovi predsodki razblinili. Do tega pa je prišlo šele 

ob stiku verske skupnosti z okolico in ko je okolica sprevidela, da se to le ljudje. Allport in 

drugi (v Nastran Ule, 1999) navajajo hipotezo stika, ki govori o tem, da je najboljši možni 

način zmanjševanja napetosti in sovražnosti med dvema skupinama, da sta v stiku ena z 

drugo. Kar pa vedno ni dovolj, saj ob spreminjanju stališč ne pride do posplošitve na celotno 

populacijo. Vendar pa v najini raziskavi intervjuvanke navajajo, da je prišlo do razblinjanja 

predsodkov okolice. 

Nestrpnost pogosto ni izražena kot zavračanje neke skupine, ampak kot na videz upravičeno 

pričakovanje dominantne kulture do spoštovanja njenih interesov in pravic. Nestrpnost se 
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velikokrat pojavlja v obliki selektivne strpnosti. Marsikateri Slovenci so strpni do 

muslimanov, dokler le-ti opravljajo manj cenjena dela, če pa želijo javno poudariti svojo 

kulturo, se pa ta strpnost neha (Kovačič, 2006). Katoličanke in muslimanke so opisovale 

provociranje in obsojanje, ki so ga bile deležne predvsem v šolskem sistemu, muslimanke 

nadalje še na vsakem koraku zaradi zunanje prepoznavnosti s hijabom, medtem ko so 

Jehovove priče in mormonke opisovale obsojanje in nesprejemanje njihove vere v krogu 

družine in s strani sosedov. Muslimanke so bile deležne največje mere obsojanja okolice, saj 

se dve sogovornici pokrivata s hijabom, kar pa je vidno znamenje veroizpovedi, zaradi 

katerega so hitro prepoznane kot tarča za diskriminacijo. Muslimanke so imele tudi največje 

težave pri zaposlovanju in tudi pri odobritvi vozniškega izpita, do česar ne bi prišlo, če se ne 

bi pokrivale. Katoličanke in muslimanke so omenjale slabosti tako znotraj kot zunaj 

skupnosti, medtem ko so jehovovoe priče in mormonke opisovale le negativne plati s strani 

okolice. Nekatere so celo trdile, da ni slabosti, obenem pa za razliko od katoličank in 

muslimank navajale tudi pozitivne odzive okolice.  

Pojavljale pa so se tudi posebnosti pri vsaki verski skupnosti, in sicer katoličanka je bila 

kritična do rigidnih verskih pravil, ki odvračajo ljudi od vere. Zaradi lastne angažiranosti in 

dejavnosti v skupnosti pa se počuti izčrpano in osamljeno v vsem delu, ki ga opravlja. Poleg 

tega nima občutka pripadnosti verski skupnosti. Muslimanke so opozarjale na izkrivljeno 

prezentacijo medijev, ki vse muslimane in muslimanke meče v isti koš s teroristi. Poleg tega 

eno od muslimank moti selektivno sprejemanje islama. Dokler gre za kulinariko in folkloro, je 

islam sprejet, ko pa se pokaže interes za gradnjo džamije, nošenje hijaba in ostalih verskih 

praks, pa okolica nastopi odklonilno. Muslimanka je opozorila tudi na neosveščenost islamske 

skupnosti o naprednosti lastne civilizacije in na odsotnost politične angažiranosti muslimank 

in muslimanov. Jehovove priče so imele nekaj konfliktov z okolico zaradi nasprotovanja 

militarizaciji. Mormonka pa slabost vidi v majhnosti verske skupnosti, zaradi česar se težje 

poistovetijo s podobno mislečimi verniki, kar jo predvsem skrbi pri lastnih otrocih. 

Čeprav se ženske srečujejo s slabostmi, pa le-te zanje niso znak za zapustitev verske 

skupnosti, ampak razlog za spopadanje s predsodki in stereotipi okolice in njunemu 

razblinjanju kot tudi motivacija za boj proti diskriminaciji in k večji strpnosti. Vsekakor bi 

morala družba stremeti k večji strpnosti, ki je po (Palomares, 2001) vrlina, ki se v naši družbi 

ni še dovolj razvila. Strpnost torej pomeni spoštovanje drugačnosti, željo po sprejemanju 

novih informacij in odprtost zanje, obenem pa tudi zmožnost spreminjanja mišljenja. 

 

8.5 SOCIALNI STIKI 

Religija je lahko povezovalni dejavnik v skupnosti, kjer se ljudje z določenim namenom tudi 

zbirajo. Participacija v določeni verski skupnosti posamezniku in posameznici ne prinaša 

samo duhovnega smisla, ampak omogoči tudi tkanje socialnih mrež, vendar je težko reči, v 

kakšni meri religija pripomore k socialni koheziji širše družbe (Cloete, 2014). Sogovornice so 

poudarjale stike, ki jih imajo tako v sami verski skupnosti kot tudi izven skupnosti, vendar se 

je pojavila razlika med posameznimi verskimi skupnostmi, ki bi jih bilo vredno preverjati tudi 

kvantitativno na čim širšem vzorcu. Pripadnice katoliške cerkve, islamske skupnosti in 

Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni so izpostavljale, da imajo stike z vsemi 

ljudmi, tako v skupnosti kot tudi izven, medtem ko so Jehovove priče bolj izrazito prikazale, 

da imajo več stikov s pripadniki verske skupnosti, kakor pa s tistimi, ki verski skupnosti ne 

pripadajo. Obstajajo pa individualne razlike med pripovedovalkami.  
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8.5.1 KATOLIŠKA CERKEV 

Pojem socialna mreža pomeni povezanost z drugimi ljudmi, ki je ena od bistvenih človeških 

potreb. Izraža se v osebnih medčloveških odnosih. Človek živi v različnih socialnih mrežah 

vse življenje, če si to želi ali ne (Ramovš, 2014). Vse tri sogovornice imajo stike, tako s 

soverniki in sovernicami, kakor tudi močne stike z ljudmi, ki v skupnost niso vključeni. K2 

se druži z vsemi in tudi pove, da za marsikatere ljudi niti ne ve, ali so verni ali ne (K2: v 

svojem okolju, poznam sosede, za mnoge niti ne vem, a so cerkveni al niso, ker se 

pogovarjamo vse mogoče … Tko da, družm se z vse sorte ljudmi. In mi ni važn, a je katolišk al 

ni, in mam razne zlo dobre prjatle ... recimo, če mam sploh kšnga prjatla, ampak k mi 

pomenjo, so loh necerkveni). K3 je v svoji mladosti, sklepala prijateljstva predvsem z verniki, 

danes ni več tako (K3: Jst sm kot otrok pa kot mladinka sklepala samo prijateljstva z verniki 

… In zdej dejansko mam tri zelo dobre prijateljice, bi rekla v ožjem krogu mojih prjatlc, k 

niso verne).  

K1 pa naredi tudi razliko med stiki znotraj verske skupnosti same, saj težje deluje z ljudmi, ki 

so tradicionalno verni in imajo poglede, ki so njej že zastareli (Tko da mam stike s temi ljudmi 

k so tradicionalno verni, s kerimi res težko včasih… K majo pač ene poglede na stvari, k so 

teb neumni pa zastareli), lažje pa se pogovarja z ljudmi manjšega kroga, ki je tudi vključen v 

versko skupnost (K1: Pol mam ta krog ljudi, k se mi zdi, da z njimi se res lahko pogovarjaš, 

žviš to, kar si), ima pa tudi socialne stike izven skupnosti, saj je zaposlena, ima stike s sošolci 

s faksa, ki imajo drugačen pogled na svet (pol mam krog ljudi, predvsem v službi pa na faksu, 

prej pa to, bivši sošolci pa to k se še čujemo, k so pa skrajno liberalno in ateistično 

usmerjeni). Katoličanke se ne omejujejo na vzpostavljanje in vzdrževanje vezi le znotraj 

verske skupnosti. V skupnosti se lahko pogovarjajo o temah, ki jim v življenju največ 

pomenijo in jih tudi dela, kar so, po drugi strani pa opazijo poglede, ki so jim zastareli in se z 

njimi ne strinjajo, čeprav prihajajo od članic in članov verske skupnosti, ki ji pripadajo.  

 

8.5.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

Vse tri sogovornice imajo socialno mrežo znotraj islamske skupnosti kot tudi zunaj 

islamske skupnosti. I1 je na vprašanje, če se večinoma druži s soverniki in sovernicami, 

odgovorila: Ja, večinoma. Dodala je, da ima prijateljice tudi izven islamskega kroga (Imam pa 

tudi prijateljice – pripadnice krščanske veroizpovedi seveda. Z eno se še sploh super 

ujameva). I3 se večinoma druži z muslimani, vendar pa ima stike tudi izven islamskega kroga 

(Ne, imam pa različne prijatelje, različnih religij ... več iz kroga muslimanov ... jst živim u 

takem okolju, da imam za sosede večino muslimanov ... ko sem se preselila pa je, sem pač 

spoznala nove prijatelje in prijateljice, različnih religij, ali je to pravoslavna ali je to 

katoliška/krščanska, uglavnem). I2 pa ima stike z zelo različnimi ljudmi (Moja osebna 

socialna mreža je ogromna in ubistvu je v njej zelo malo Muslimanov ... tko da se jst najraje 

povezujem z ljudmi, ki niso Muslimani in ki so kreativni, pogumni in tut malo neumni, taki 

drugačni, si upajo, imajo svoje lastne vizije, lasten pogled na svet in obenem v družbi igrajo 

pomembno vlogo ... To so politiki, mladi umetniki, ljudje, ki so prostovoljci, ki poznajo teren. 

Skratka gre za eno raznoliko paleto ljudi različnih profilov, socialnih statusov, kultur in ver). 

 

8.5.3 JEHOVOVE PRIČE 

Sogovornice imajo stike predvsem znotraj verske skupnosti, saj z njimi najdejo več skupnih 

točk, podoben življenjski nazor in podobne teme pogovora. Od vseh štirih obravnavanih 
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verskih skupnosti so Jehovove priče najbolj izolirana skupnost, ki ima najmanj stika z 

dominantno kulturo. Socialni stiki so omejeni na versko skupnost zaradi visoke stopnje 

organiziranosti in strukturiranosti vsakdanjega življenja, ki je prežeto z vero, zaradi česar ne 

ostane veliko časa za kaj drugega. Poleg tega pa je njihov življenjski nazor determiniran s 

strani verskih tekstov in voditeljev skupnosti, zaradi česar odstopajo s svojimi pogledi od 

večinske kulture, kar vodi v ohlapne stike z dominantno kulturo ali celo izoliranost od 

okolice. J2 prizna, da se druži predvsem z Jehovovimi pričami, je pa v preteklosti hodila na 

športni tečaj, kamor je bila vključena skupina ljudi, ki ni bila del njene verske skupnosti (J2: 

Ja, moram priznat, da se predvsem, a, z Jehovovimi pričami družm, ja … Kar je bilo zunaj 

tega kroga, lahko omenim tečaj plavanja [kraj]. Kakih pet let sem vsak petek hodila na 

plavanje. Bili smo luštna skupinica). Zaradi narave njenega dela kot polnočasne služabnice J1 

pravi, da se druži predvsem z Jehovovimi pričami, saj je tudi cele dneve med njimi, vendar 

imata z možem prijatelje tudi izven skupnosti – omeni tiste, ki hočejo izvedeti več o Bibliji, 

vendar niso Jehovove priče, in tudi sorodnike, ki niso člani te skupnosti (J1: Drugač pa mamo 

tut, sploh midva z možem, predvsem s temi, k želijo kej več izvedt o Bibliji, pol postanemo tut 

prjatli. Pa čeprov niso še Jehovove priče, in se tut dost razumemo in se tut večkrat vidmo in 

tko … Potem mamo tut sorodnike, k nekateri niso Jehovove priče, z njimi se tut družmo, kokr 

nm čs dopušča … Resda se največ z njimi družim, sej sm cel dan kle). J3 tudi ima prijatelje, ki 

niso Jehovove priče, tako kot J2 omeni sorodnike, ki niso člani te skupnosti, vendar so njeni 

tesnejši prijatelji večinoma del te verske skupnosti (J3: Ampak seveda mam tut prjatle, k niso 

Jehovove priče, to mi je logično … Am, tut sorodniki niso Jehovove priče, pa z njimi se družm 

… Večinoma, da so taki moji ful tesni prjatli, so večinoma vsi Jehovove priče). 

 

8.5.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

Sogovornice imajo večino stikov z ljudmi izven verske skupnosti. Eden od razlogov, ki 

botruje k temu, je zagotovo maloštevilčnost verske skupnosti, saj je članic in članov le 500 v 

Sloveniji, zato se ena od sogovornic povezuje tudi s tujimi člani in članicami iz drugih držav. 

Ker je vera eden od poglavitnih delov njihovega življenja, so jim najbolj blizu vseeno sočlani 

in sočlanice, s katerimi lahko najbolj odkrito in sproščeno spregovorijo o svojih verovanjih in 

pogledih na življenje. Obenem imajo zelo dobre in tesne stike izven skupnosti. Intervjuvanke 

imajo razpeto socialno mrežo tako znotraj verske skupnosti kot izven nje (M2: Am, tko da 

mamo različne ljudi, s katerimi se družmo). O socialnih stikih izven skupnosti so povedale 

(M1: Ampak na splošno že tut zarad oddaljenosti sm se večinoma družla z ljudmi, k niso iz te 

cerkve ... in tut moje najboljše prjatlce niso članice, jih povabm in pridejo, tko če je kšna 

aktivnost al pa tko kej socialnega in mamo včasih kšno debato, ni pa tko, da bi hodile v cerkev 

... Tko da morm rečt, da moje najboljše prjatlce ... večina je zunaj cerkve. M2: A jst zlo velik 

dobrih ljudi poznam, tut izven cekrve. M3: Ja, ja, mam velik prjatlov, oziroma bom rekla 

večina prjatlov, k niso mormoni ... Tko da sm mela tut zlo velik prjatlov, k niso bli v 

evangeliju). S stiki znotraj skupnosti pa imajo različne izkušnje (M1: Morm rečt, da mam 

zlo zlo dobre prjatle, k so v cerkvi pa nej so tuki v Sloveniji al pa kje drugje. M2: je pa res, da 

kar se cerkve tiče, cerkvenega nauka, se pa najlažje pogovarjaš, recmo če, ane, ene stvari pač 

ne morm komu drugmu razložit, kokr enmu v cerkvi razložim. M3: Prjatlov nikol nism mela 

prov zlo velik iz cerkve, k ns ni tok zlo velik). M2 je povedala, da ima stike predvsem s sebi 

podobnimi ljudmi, in sicer: Jst mam prjatlce različne, mislm, trenutno, glede na to, da sem 

mama, mi je zlo lahko bit prjatlca al pa najdt prjatlce v drugih mamah, ane ... trenutno se 

najlažje družm še s kšno mamo, k ma isto mjhne otroke k jst, k ona pol razume, kako je, če 

greš pol z enim konvojem nekam ... To se mi zdi, ne, ljudje prvlačmo podobne ljudi, ane, nase, 
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in tut če niso iste vere, am, še vseen majo neko podobno razmišljanje al pa, tko, ne vem, kaj 

pa jst vem, no. Velik dobrih ljudi je okrog. 

 

8.5.5 SINTEZA UGOTOVITEV O SOCIALNIH STIKIH 

Socialni stiki so dejavnik, ki vpliva na dojemanje sveta, zato sva se spraševali o 

vzpostavljanju stikov izven verske skupnosti in znotraj nje, saj sva z odgovori želeli pridobiti 

vpogled v morebitno vplivanje okolice na življenjski nazor žensk v povezavi z lastnim 

položajem. Namreč, če bi šlo za stike, omejene le na versko skupnost, se kaj hitro zgodi, da 

drugačne ideologije od verskih načel skupnosti ne morejo prodreti do vernic, med drugim tudi 

feminizem, ki opozarja na neenak položaj. Če pa se ženske družijo tudi z neversko populacijo, 

pa je morda večja možnost za spoznavanje drugače mislečih ljudi, ki bi lahko imeli vpliv na 

večje zavedanje žensk o lastnem podrejenem položaju. 

Katoličanke, muslimanke in mormonke imajo socialne stike tako z ljudmi znotraj skupnosti 

kot tudi z ljudmi zunaj nje, medtem ko Jehovove priče največ odnosov vzpostavljajo z 

osebami znotraj skupnosti. Jehovove priče so kot razlog za prevladujoče stike s soverniki in 

sovernicami navajale ujemanje s podobno mislečimi. Mormonke bi si želele imeti več stikov z 

ljudmi znotraj skupnosti, vendar pa zaradi maloštevilčnosti skupnosti teh možnosti ni prav 

veliko, a še vseeno veliko časa preživijo v stiku s soverniki in sovernicami, ker se vsak teden 

srečujejo na triurnem bogoslužju. Pri katoliški veri in islamu bogoslužje ni takšne vrste, kjer 

bi navezovali bolj poglobljene stike s soverniki in sovernicami, razen če se ne vključujejo v 

dodatna verska srečanja. Medtem ko je pri Jehovovih pričah in mormonkah bogoslužje v 

maloštevilni skupini, kjer se srečujejo isti ljudje, posledično pa pride do bolj poglobljenih 

odnosov. Tako se katoličanke in muslimanke srečujejo tudi z ljudmi izven skupnosti, ki imajo 

drugačne življenjske nazore, medtem ko je prodora drugačnih miselnih ideologij pri pričah in 

mormonski skupnosti manj. Morda je to lahko razlog za bolj reflektiran vpogled v lasten 

položaj žensk katoliške in islamske veroizpovedi, ki prepoznavajo višji položaj moških, 

medtem ko Jehovove priče in mormonke zagovarjajo povsem enakovreden položaj z moškimi 

in spregledajo patriarhalno hierarhijo v organizaciji.  

Socialni stiki so povezani s socialnim kapitalom, ki ga poseduje posameznik ali posmeznica. 

Socialni kapital je koncept, o katerem je veliko pisal Bourdieu (2003, str. 99), ki ga tudi 

pojasnjuje. »Družbeni kapital je celota dejanskih ali potencialnih virov… viri so povezani s 

pripadnostjo skupini kot celoti agentov, ki nimajo samo skupnih lastnosti, temveč jih 

združujejo tudi stalne in koristne vezi.« Obseg kapitala je odvisen od velikosti mreže zvez, ki 

jih oseba lahko mobilizira in od obsega ekonomskega, kulturnega in simbolnega kapitala, ki 

ga poseduje vsak od ljudi, ki je povezan s to osebo. Socialni kapital je povezan s položajem 

ženske v družbi. Od njega je namreč odvisno kakšno mesto ženska zaseda in s kolikšno močjo 

upravlja. V najini raziskavi najbolj razširjeno in razpredeno socialno mrežo upravljajo 

katoličanke, tudi muslimanke, najmanj socialnih stikov zunaj verske skupnosti pa imajo 

Jehovove priče, mormonke so v primerjavi z ostalimi nekje na sredini. Povezanost socialnega 

kapitala in položaja ženske v družbi se tako izkaže za verjetno, ker se katoličanke povzpenjajo 

najvišje v družbeni hierarhiji, Jehovove priče pa najnižje.  
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8.6 OBLIKOVANJE ŽIVLJENJA V POVEZAVI Z VPETOSTJO 

V VERSKO SKUPNOST 

Intervjuvanke so na podlagi vpetosti v versko skupnost oblikovale življenje tako, da večina 

njih prakticira verske običaje in se udeležuje verskih obredov. Zato je na tem mestu smiselno 

povedati nekaj več o obredju na splošno. Bowie (2009) meni: »Obred je formalno, simbolno, 

in po utečenem vzorcu potekajoče dejanje« (str. 32). Nadaljuje, da je obred največkrat 

povezan z božanskimi, transcendentnimi bitji ali predniki. Udeleženci obreda z njimi 

navezujejo stik s prošnjami, naklonjenostjo, žrtvovanjem darov, čaščenjem. Obredi 

obravnavajo eksistencialne probleme človeka: kontinuiteto in stabilnost, rast in rodovitnost, 

nravnost in nesmrtnost. Imajo moč spremeniti človeka ali situacijo. Obračanje na nadnaravno 

silo poveličuje ali potvarja človekove potrebe in čustva. Simboli in sveti predmeti, uporabljeni 

med obredom, posredujejo ideološka sporočila o naravi posameznika oziroma posameznice in 

družbe. Obredi so vpeti v človeško kulturo in jih je moč uporabiti za nadziranje, vodenje, 

umirjanje, povzdigovanje ali zastraševanje posameznikov oziroma posameznic in skupin 

(prav tam). 

 

8.6.1 KATOLIŠKA CERKEV 

8.6.1.1 ZUNANJE IZRAŽANJE VERE 

Vpetost v versko skupnost posameznicam prinese prakticiranje verskih običajev, ki obsegajo 

različne praznike, ti pa s sabo prinesejo svoje navade, obišče se tudi praznično bogoslužje. 

Kristjani upoštevajo cerkveni koledar, ki določa bogoslužna opravila, praznike in branja božje 

besede Katoliške cerkve za vsak dan v letu. Katoliška cerkev od leta 1582 uporablja 

gregorijanski koledar, ki je tudi najbolj mednarodno razširjen. Med zapovedane katoliške 

praznike spadajo velika noč gospodovega vstajenja, sveto rešnje telo in kri, vnebovzetje 

device Marije (veliki šmaren), vsi sveti, Jezusovo rojstvo (božič). Preostali pomembnejši 

prazniki pa so sveti trije kralji, cvetna nedelja, pepelnična sreda, veliki petek, Gospodov 

vnebohod, binkošti, god svetega Nikolaja (Miklavževanje) (Katoliška cerkev v Sloveniji, 

2018).  

Intervjuvanke ne praznujejo vseh naštetih praznikov, ampak le nekatere. Največkrat omenjajo 

praznovanje božiča, velike noči in Miklavževanja. (K1: Tko zdj verski običaji njbl močni so 

itak Miklavževanje doma, pa pol praznovanje božiča, pa recimo Velke noči. To je po moje 

njbl … Moja mami zlo rada peče in napeče ful teh parklov, teh iz testa. In jst to na predvečer 

Miklavža vozm to okrog mojim prjatlom in puščam na okencih. To je mogoče en del tradicije, 

k ga jst opravlam … Pč jst kr mam od božiča je pol polnočnca pa kr je priprave na božič pa 

to … Velika noč je pa bl to barvanje pirhov, drugo je spet deljenje daril, da je spet ena taka 

zunanja stvar pa pč obiskovanje obredov … Pa pč pred Velko nočjo je še cvetna nedelja, se 

prav butarca, še ena zunanja stvar).  

K2 ima trenutno drugačen odnos do verskih običajev, saj ji globoko ne pomenijo veliko, 

pravi, da božič in Veliko noč lahko praznuješ vsak dan (Ampak globok mi pa čist nč ne 

pomen, ker zame je vse skupej itak zmeri. Sej vem, kšne stvari je lažje praznovt, k maš 

določen. Mogoče isto k žalovanje. Da je ena doba, k jo začneš pa jo zaključiš. Pa vzameš 

božič, enkrat maš pa veliko noč. Po drugi strani je pa vse zmeri), omenja pa tudi 

nepraznovanje rojstnih dni v njeni mladosti, čeprav se je včasih godovalo, mama je tudi od nje 

zahtevala obiskovanje bogoslužja ob prazniku in spovedovanje enkrat mesečno (Ampak ni blo 

nikol nobenga praznovanja, nobenih rojstnih dni, še spomnu se ni noben, da ma kdo rojstni 
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dan. Za godove so se mogoče mal bl spomnl … Enkrat na mesc greš k spovedi, so ns napodil 

starši, mama je šla pomoje enkrat na let verjetn v Ljubljan in pol je šla še enkrat k obhajilu, 

pol je blo pa konc). Pripadnice katoliške cerkve dajejo najmanj poudarka verskim običajem in 

praznikom v primerjavi z ženskami preostalih treh obravnavanih verskih skupnosti, kar se 

kaže v tem, da nekatere katoličanke ne praznujejo praznikov, druge pa se ne držijo strogih 

predpisov glede načina praznovanja. Omenjajo, da gre za tradicijo, ki so jo v mladosti bolj 

dosledno prakticirali, danes pa ena od sogovornic omenja, da ji prazniki nič ne pomenijo.   

Vsakotedensko zahajanje na bogoslužja je običaj, ki ga navajajo vse tri sogovornice, tako v 

njihovi preteklosti, mladosti, tako tudi danes. Kristjani čez vse leto v bogoslužju, zlasti na 

praznike, spremljajo Jezusovo življenje, vnebohod, smrt in vstajenje. Praznujejo tudi godove 

svetnikov, mučencev in učiteljev. Romanje k cerkvam je postalo priljubljeno zaradi želje po 

stiku s svetimi rečmi in želje po svetosti. Bogoslužje in molitev sta tako osnova krščanskega 

življenja (Bowker, 1999). K3 pove, da je to bilo v preteklosti nujno: Je pa bil ta obisk 

nedeljske maše, to sploh ni blo vprašanje. To je bla nuja. V sedanjosti pa s svojo družino hodi 

k maši: hodmo skup k maš. O rutinskem obiskovanju nedeljske maše govori tudi K1, ki 

izpostavi tudi samoumevnost tega prisostvovanja, kjer se niti ne vprašaš, ali greš ali ne greš, 

in pravi, da je na to zagotovo vplivala družina: Mislm tko, tradicionalno vsako nedeljo pr maši 

in to je to, ampak nč globljega od tega … Kar je glede vpliva družine, ni debate, ko so 

prazniki, ko je nedelja, se gre k maši in to je to. Tko da ne vem, to je potem ena rutina, ki ti jo 

dajo in se potem niti ne vprašaš več, al greš al ne greš, ampak pač greš, ker je to, to je neki, 

kr se ti zdi normalno, kokr zjutri, da ješ al pa da si umiješ zobe, tko da to sigurn vpliv družine. 

Tudi K3 omeni družinski pritisk v njeni mladosti na dojemanje zahajanja na bogoslužja 

kot na tedensko obvezo, tudi ob bolezni, včasih je morala iti tudi sredi tedna (Ampak je blo 

nekak tko, tisto trdo, to je treba, to je treba, to je treba, k maš je treba it, če si bil mal bolan, si 

vsen glih mogu it, če sm v šol cel teden mankala, v nedeljo je blo treba it k maš, pol je blo pa 

treba it nasledn dan tut u šolo, ker so me prejšn dan vidl v cerkvi … pač glavna stvar za 

praznk je bla ta, da greš k maš. In js k sm zlo velik mogla it sama k maš, v tednu, se je že 

mama spomnla, da je kšn praznik, že en svet Anton al pa kr en praznk). Obiskovanje 

bogoslužja intervjuvanki opisujeta kot nujo v mladosti. O pomenu in smislu obiskovanja 

bogoslužja se takrat ni spraševalo, ampak je bilo edino družbeno sprejemljivo, da se je 

obiskovalo mašo ob nedeljah, včasih tudi med tednom. Družbena norma obiskovanja 

bogoslužja se je oblikovala na podlagi pritiskov katoliške cerkve, ki je postavljala norme, s 

katerimi je želela vplivati in oblikovati vsakdanje življenje ljudi po lastni meri.  

 

8.6.1.2 INTIMNO IZRAŽANJE VERE 

Molitev je pri vseh treh intervjuvankah prisotna dimenzija vere. K2 največ moli zase, vendar 

tudi z otroki zvečer in pred jedjo (Tud molm sama zase največ … al pa z otroki zvečer …pa 

pred jedjo no, to tut molimo … Skupaj molmo pred jedjo), omenila pa je tudi molitev v svoji 

mladosti (Moja mama je baje želela bit nuna, pa ni mogla bit. In je nekakšen samostan doma 

ustvarjala, zlo velik smo molil, za nikjer drugje ne vem, da bi tok, tut polet je bil cajt molt, pa 

čeprov se je delal). K3 omenja molitev v njeni mladosti v krogu družine (smo vsak večer 

skupej molil. Smo se zbral zvečer pred spanjem, dokler sta recimo ns še starša spravla spat. 

Smo se skp zbral zvečer v eni sobi, smo zmolil in smo šli vsak v svojo sobo spat), danes pa 

sama zjutraj prej vstane, da ima čas zase in za svojo molitev (sm začela bl zgodi vstajat, da sm 

vstala mal pred otroci, da sm mela zjutri cajt prov za molitev … In sm si naštimala en svoj 

obred, da mam zjutri čs za pogovor z bogom, da mu izročim svoj dan, da mu izročim, kar me 

skrbi, da mu izročim svoje bližnje, ki grejo skoz kšne preizkušnje al pa karkoli), z družino pa 

tudi skupaj vsak večer moli (molmo vsak večer).  
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Osebno molitev omenja tudi K1, ki moli za druge in izkoristi čas, ko je sama v avtu: kar se 

pa tiče osebne molitve pa je tko, da ja, včasih paše med vožnjo molt za koga, mam v bistvu, 

nvm kok bo to smešn, mam seznam ljudi, za katere sem se odločla, da pč če izkoristm čs med 

vožnjo lahko. K1 pa molitev omenja tudi v mladinski skupini, kjer je na začetku srečanja 

najprej molitev in se nadaljuje z delom (Zbiramo se vsak petek, tko da tut dons grem na 

srečanje pred oratorijem in je vedno na začetku najprej molitev. Pol pa pč potek dela naprej). 

Molitev je bila pomemben del vsakdanjika predvsem v preteklosti, danes je še vedno, ampak 

v manjši meri. Danes molitev intervjuvanke dojemajo na bolj oseben način kot pogovor z 

Bogom, včasih pa je bila molitev vsakdanja nuja in rutina, ki ni bila za sogovornice tako 

osebna, kot je danes. 

Posebna navada, ki izhaja iz krščanstva, je »pokriževanje« – naredijo znamenje križa, ki ga 

posameznice izvajajo na sebi (tudi le v mislih) ali drugih (K1: Poskušam vsak večer vsaj križ 

narest. K2: Recimo da prakriciram, da otroku nardim križ zvečer. Al pa, k odhaja od doma, 

če mi pusti. Kšn pusti, kšn pa ne [smeh] … tko da recimo v mislih nardim križ). Vera vpliva 

tudi na način vzgoje, kar omenja K3 v povezavi z molitvijo in približevanjem molitve 

njenim otrokom: spodbujam jih tut da probajo ... da ni molitev sam recitiranje, tko k sta ns 

moja starša učila, ampak da probajo tut sami vzpostavljat nek odnos, da dejansko rečejo, ne 

vem, jst bom pa dons prosu za tega pa tega ... v tem smislu. K3 poleg navad, vezanih na 

praznovanje praznikov, omenja tudi blagoslov prostorov: Smo blagoslavljal po hiši za božič, 

za novo leto pa za svete tri kralje. Pol kšna taka stvar ... k smo kupl nov avto, smo ga šli 

blagoslovit. Pol je mami odprla [zasebno prakso], je bil blagoslov novih prostorov. 

 

8.6.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

8.6.2.1 ZUNANJE IZRAŽANJE VERE 

Vpetost v versko skupnost vpliva na oblikovanje življenja. Islamska skupnost v Sloveniji 

uporablja hidžretski koledar, ki je za deset dni krajši od gregorijanskega koledarja, zato se 

muslimanski prazniki vsako leto premikajo za deset dni. Muslimani in muslimanke praznujejo 

ramazan, lejletul kadr, ramazanski bajram, kurban bajram, mevlud, lejletul miradž, lejletul 

berat in lejletul regaib (Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Prazniki). Vse tri 

sogovornice prakticirajo verske običaje, od katerih so največkrat omenjale ramazanski 

bajram, kurban bajram in ramazan (postenje), ob tem pa podrobneje opisale, kakšne 

navade imajo ob praznikih (I1: odraščala sem v muslimanski družini, praznovali smo bajram 

... Muslimani praznujemo dva praznika. Ramazanski bajram in kurban bajram ... Prakticiram 

pa post ... V času Ramazana, to je ta mesec [v času intervjuja], se nekako še bolj posvetiš 

branju, učenju. Zdaj se trudiva [s sestro] tudi v arabščini, prevod pa poleg prebereva).  

O verskih običajih sta spregovorili tudi I2 in I3. I2: Ja, običaji kot običaji so recimo eni 

prazniki so, a ne, k so v islamu, mislim tko Bajrami ... Ja, poleg tega je še recimo Ramazan, to 

je kot u smislu sveti mesec, a ne, kdaj se posti, a ne, to pač tut delam ... To je u bistvu, post je, 

da se vzdržiš hrane, pitja, ne vem, uživanja recimo cigarete, če si kadilec, ali pa tut spolnih 

odnosov ... da se sčistiš grehov, če si ji naredil, da se čim več posvetiš Bogu, moliš, iščeš, da ti 

Bog oprosti ... pa nekak tut ta mesec je že sam poseben, umirjen ... pač tut delaš dobra dela, 

da tiste k so bolj revni, da jih recimo po možnosti nahraniš ... da jih nekak, recimo da jim 

pomagaš v njihovih stiskah, ali je to, lahko greš tut pospraviti jim en dan, mislim, pa da si z 

njimi, pa jim, mislim, odneseš eno kavo pa en sok ... Takrat recimo, preden začneš molit, 

moraš biti čist, moraš biti tut, uzeti abdest, temu rečemo.  To je u bistvu versko islamsko 

pranje različnih delov telesa, opereš roke, lice, glavo, noge, tko mislim in izgovaraš tut te ene 

določene verze, ob tem, po tem k se začne, oziroma ko je čas molitve greš, pač se obračaš 
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proti Kibli/Kabi, to je v Meki, I3: Praznujemo zgolj praznike, ki jih Islam narekuje, tj. Novo 

šeriatsko leto, 2 Bajrama, Ramadan, ki je eden najbolj zahtevnih delov v življenju. 

Hijab v Sloveniji je stigma, zaradi česar se muslimanke redko odločajo za nošenje naglavne 

rute v javnosti. Nošnje se poslužujejo v svetih prostorih in med petkratno molitvijo, v javnosti 

pa jo nosita dve sogovornici od treh. V neformalnem pogovoru s sogovornico sva izvedeli, da 

je v Sloveniji približno 10 muslimank, ki nosijo hijab. Številka je gotovo višja, vendar pa je 

vseeno nizka, saj ne srečujemo veliko pokritih muslimank v javnosti v slovenskem prostoru.  

Vse tri so spregovorile o nošenju naglavne rute oziroma hijaba. Dve sogovornici nosita hijab 

vsakodnevno, medtem ko ena le ob posebnih priložnostih, kot je vstop v džamijo ali pri 

molitvi. Najprej je hijab začela nositi sestra, nato pa je začela s pokrivanjem tudi sogovornica 

I1 (Kasneje se je pojavila želja za ruto. Ona [sestra] jo je prva začela nosit, potem še jaz ... 

zdaj, ko nosim hidžab, me pozdravijo na ulici s pozdravom Esselamu alejkum. Enostavno te 

ljudje prepoznajo kot muslimanko, kar sem si takrat želela tudi pri njih). I2 ne nosi naglavne 

rute, ker se ne čuti pripravljeno na ta korak (Ne nosim ja, jaz ga ne nosim osebno, kar se še ne 

počutim pripravljeno za to ... je obveza muslimanke, da je pokrita, zaradi tega, ker naj bi 

žena, tiste svoje lepe vrline skrila pač oziroma ohranila za svojega moža ... mislim da še 

nisem začutila, jaz mislim, da to mora, mislim, v večini primerov iz izkušenj vem, da to punce 

oziroma ženske začutijo in pol to naredijo). Frank (2014) kritično pristopa do hegemonskega 

zahodnega feminističnega diskurza, ki muslimansko žensko določi za »drugačno«, saj je 

predstavljena kot partikularna, kulturno pogojena, nesvobodna in neenaka, kar ustvarja vtis 

nevtralnosti, samoumevnosti in legitimnosti zahodnega feminizma. Avtorica poudarja 

podporo po priznanju nezahodnim feminizmom, kot je islamski feminizem, pri katerem se 

muslimanke same odločajo za feministične ideje, ki izzivajo zahodni »beli« feminizem. 

I3 vsakodnevno nosi hijab, ki ga med drugim dojema tudi kot politično orodje (Moja mami 

recimo ne nosi hijaba, js ga nosim in je mislim, da ubistvu blo to rahlo presenečenje tut za 

njih… Potem jst nosim hijab, to posledično pomeni izjemno, izjemno veliko odgovornost. 

Hijab je neki, kar je postalo politično zelo atraktivno. Je politično orodje, na naših hrbtih se 

lomijo številne politične strategije). Politični diskurzi o islamu ne govorijo o islamu, ampak 

izrabljajo stereotipe o njem v politične namene. Muslimane se izenačuje z radikalnim 

islamizmom in politično situacijo na Bližnjem vzhodu, kar utjuje monolitno islamsko 

identiteto. Na podlagi poenostavljenih podob o islamu pa se širi strahove pred konflikti in 

izgubo kulturne ali nacionalne identitete (Salih, 2003 v Kalčić, 2007). 

Intervjuvanka I3 je govorila tudi o negovanju in ohranjanju tradicije. Omeni pomembnost 

družinskih vezi v muslimanski družini, ohranjanje kulinarike in arabskega jezika. (Zelo tudi 

negujemo družinske vezi. Mi živimo zelo kolektivističen način življenja. Skupaj s starši, dedki, 

babicami, prejšnjimi in nadaljnjimi generacijami mi skupaj živimo in umiramo. Muslimanski 

svet ne pozna domov za ostarele ... Ta svet še ni predrl tist individualni način obravnavanja 

življenja, da vsak zase poskrbi, gre za izjemno kolektivističen pristop v življenje. In to je nekaj, 

kar bo ohranjalo to nacijo povsod in vedno ... Tudi naša kulinarika je zelo raznolika. 

Kulinarika, ki jo negujemo, prihaja iz področja Bližnjega vzhoda, zahodnega Balkana in je to 

nekaj, kar smo se mogli priučit ... Mi doma recimo negujemo prav tako arabski jezik, zato ker 

je bil Koran objavljen v arabskem jeziku in ta avtentičnost naj bi se ohranila ravno tako, da 

se Muslimani po svetu učimo arabščine). Arabskega jezika se želi učiti tudi intervjuvanka I2 

(vendar nameravam se udeležiti učnih ur oziroma poučevanja arabskega pisma od tega 

septembra 2018). 
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8.6.2.2 INTIMNO IZRAŽANJE VERE 

Velik poudarek pri vseh treh pa je bil na prakticiranju molitve. Vse tri redno molijo in imajo 

osebni odnos z Bogom. Furlan (2006) povzema, da je osebni odnos z Bogom za muslimana 

in muslimanko najpomembnejši, oba imata spola enako pravico pri izvajanju verskega 

obredja, saj naj bi bili v čaščenju Alaha vsi enaki. V islamu je molitev eden od petih stebrov 

islama oziroma petih temeljnih dolžnosti vsakega muslimana in muslimanke. Na uradni 

spletni strani islamske skupnosti je natančneje opisana molitev (salat ali namaz). Salat je drugi 

steber islama in najbolj neposreden odnos vernika in vernice z Alahom. Vsak dan je obveznih 

pet molitev (ob zori, opoldne, sredi popoldneva, ob sončnem zahodu, ob znočitvi). Pred vsako 

molitvijo se mora vernik očistiti z umivanjem (abdest), kjer ne gre le za fizično očiščevanje 

zunanjih delov telesa, ampak tudi za notranje očiščevanje srca in duše, kar je potrebno pred 

neposrednim soočenjem z Alahom, saj morata biti pri tem duša in telo čista (Islamska 

skupnost v Sloveniji, Temeljne praktične dolžnosti vernika; Kerr, 2009).  

I1 opisuje pogostost, način in ritual molitve takole: Odprla sem en Youtube posnetek, kjer je 

ena muslimanka pokazala, kako se praktično klanja. Use sem si zapisala na en list in tko sem 

začela ... Začeli sva prakticirati molitev 5x na dan itd. ... Ob zori (Fajr), opoldne (Dhuhr), 

popoldne (Asr), ob sončnem zahodu (Maghrib) in ko se znoči, pred spanjem (Ishaa) ... Če želi 

oseba v džamijo, potem jih več skupaj opravi molitev – klanjajo v džematu  ... Če si sam doma 

– sam klanjaš. I1 nadaljuje z orisom osebnega pogovora z Bogom (Citiraš verze iz Kur'ana. 

Nagovarjaš Boga ... Prosiš ga, da ti oprosti grehe ... prosiš ga za stvari, ki si jih želiš zase in 

svojo družino, prijatelje, znance ... Namen molitve je biti povezan z Bogom, ohranjati misel 

nanj v srcu ... Gre za izkazovanje spoštovanja in hvale Allahove vsemogočnosti ... Ja, prosim 

Boga, da mi pomaga. Zato, ker je On edini, ki mi lahko pomaga, mi ponudi nek izhod. Edini, 

ki lahko vse spremeni, ne glede na to, kako grozna situacija nam deluje). I2 tudi govori o 

molitvi, in sicer: Namaz je recimo obveza, je molitev in je obveza usakega polnoletnega 

muslimana – muslimanke ... Usak dan, petkrat na dan, mislim, moliš, iščeš, tražiš, da se nekaj 

zgodi, kar je zate najboljše, da ne boš poškodovala sebe, da ne boš poškodovala ali užalila 

družino, da ne boš koga užalila.  

I3 prav tako opisuje svojo molitev in pogovor z Bogom (molimo petkrat na dan, da se pri nas 

dan začne že zelo zgodaj, to je ponavadi že ob 4h zjutraj ... tko nekak si razložim, da vez z 

Bogom je dejansko nekaj, kar ti omogoča biti človek ... To je ta vsakodnevni stik z Bogom, ki 

te pa res vodi skozi življenje, vsak dan ... vem, da če bi karkoli blo narobe, da bi začutla, da 

nism na pravi poti ... Nikoli nism naredila nobene napake, ker če bi zašla z neke poti, oziroma 

če bi počela neki, kar ne bi blo okej, da bi se zaradi mene in mojih dejanj nekdo počutil 

ogroženega, ponižanega, izoliranega, diskriminiranega, bi že dobila opozorilo ... Naša 

duhovnost se izkazuje ne zgolj skozi molitev, temveč tudi skozi dobra dejanja, skozi tko 

enormno sprejemanje in pa toleranco). Islam pozna priročnik Ilmihal s pravili in smernicami 

za molitev, vedenje, obnašanje, s čimer so podane jasne ločnice, kaj se sme in česa ne. Lahko 

bi rekli, da gre za indoktrinacijo islamske skupnosti, vendar pa je potem od vsakega posebej 

odvisno, koliko upošteva pravila, saj v slovenskem prostoru ni tolikšnega pritiska islamske 

skupnosti, zato imajo muslimani in muslimanke večjo svobode veroizpovedi in večjo svobodo 

pri odločanju za način življenja. Manjši pritisk in vpliv islamski verski skupnosti gre pripisati 

njeni manjšinskosti, predvsem pa asimilaciji muslimank in muslimanov v slovensko kulturo.  
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8.6.3 JEHOVOVE PRIČE 

8.6.3.1 ZUNANJE IZRAŽANJE VERE 

Jehovove priče kot edini verski obred navajajo spominsko slovesnost na Jezusovo smrt, 

katerega namen je obhajanje Gospodove večerje (zadnje večerje). Namen Gospodove večerje 

se je spominjati Jezusa in njegove žrtve za ljudi. Vsako leto organizirajo tri zbore, in sicer dva 

enodnevna okrajna zbora in tridnevno regionalno zborovanje, katerih namen je krepiti 

krščansko bratovščino in duhovno napredovati (JW.org-uradno spletno mesto Jehovovih prič, 

dve spletni strani). Verski običaji so del vpetosti v to versko skupnost, intervjuvanka J1 

omenja obiskovanje spominske slovenskosti na Jezusovo smrt, prav tako obiskujejo večja 

zborovanja, ki jih imajo trikrat letno (J1: kot običaj al pa obred je naša spominska 

slovesnost, ki jo imamo enkrat na leto … večja zborovanja, k jih mamo, k so neki posebnega, 

ki jih mamo tri na leto, zdej bo tridnevni, jeseni, pa potem še spomladi enodnevni). J2 omenja 

v preteklosti pridobljene verske navade, ki zavzemajo branje Svetega pisma, participacijo na 

shodih, molitev in oznanjevanje (J2:  ...molitev, shodi, branje Sv. pisma … z babico pa z 

mamo ne tudi na oznanjevanje pa tole ne), v sedanjosti pa se tudi udeležuje spominske 

slovesnosti (Prazniki mamo glede na Sveto pismo, samo enega, in to je Slovesnost v spomin 

na Jezusovo smrt … mi pa imamo, pač spominjamo se Jezusove smrti. To je enkrat na leto).  

Berejo verska besedila (J3: Am, mi smo mel kot družina vedno navado, da smo redno bral 

Sveto pismo, vsak dan eno poglavje … potem sm vsak dan prebrala po en mejhn odlomk in 

ubistvu je blo to tisto … redno branje biblije), na podlagi shranjene literature, ki jo je izdala 

verska organizacija, pa se tudi izobražuje in razrešuje svoje dvome in vprašanja (J3: js pol si 

trudm vedno odgovorit na ta vprašanja, k jih mam, ne vem, mam ogromno publikacij 

shranjenih, knjig ogromno in greš raziskat in vidš mogoče stvari iz druge perspektive al pa, v 

povezavi s kkšnim drugim stavkom iz Svetga pisma in potem laži povežeš stvari med sabo in 

lahko rešš te svoje dvome. J1: berem našo literaturo, predvsem na spletni strani je zdej večina 

stvari). 

Verska skupnost Jehovovih prič je v vseh pogledih zelo indoktrinirana. Indoktrinacija je 

vezana tudi na točno določen urnik v tednu vsake posameznice sploh teh, ki delajo ali celo 

živijo v betelu. Dvakrat tedensko obiskujejo shode, ob četrtkih je organizirana teokratična 

šola, obvezna je večkrat dnevna molitev, med vikendi pride na vrsto oznanjevanje. Zaposlene 

v betelu imajo osemurni delavnik, ki je prežet z vero, saj gre za prevajanje verskih 

dokumentov v slovenščino. Celoten teden je natančno določen s strani voditeljev verske 

skupnosti. Intervjuvanke obiskujejo tudi shode verske skupnosti, ki jih imajo dvakrat 

tedensko (J1: Seveda obiskujem še vedno naše shode. J3: obiskovanje shodov. J2: imamo 

shode, dvakrat na teden, lih včeraj smo ga meli … Ker Jehove priče mamo dvakrat na teden 

shode, kjer se poučujemo o Bibliji. To je biblijsko izobraževanje in to ne … Ob nedeljah pa 

mamo, am, javni govor, ja na podlagi ene teme, to je pa sam tisto, en pol urni govor in potem 

že spet na podlagi članka iz revije Stražni stolp, se obravnava ena tema, in tam je tudi 

razprava s sodelujočimi, da tudi komentiramo. To je to. Molitev…).  

Na shodu ob četrtkih je organizirana teokratična šola, kjer se učijo pristopati k ljudem pri 

oznanjevanju (J1: Zato, ker smo se učil, v tem delu smo se učil in se še vedno, kako z ljudmi 

komunicirat, ko gremo k njim, ko gremo k ljudem od hiše do hiše. Kako prstopmo, na kakšne 

načine, tut to, da mormo bit taktni, da mormo bit vljudni, različne stvari. In tut to, kakšne 

besede uporabit. J2: Ob četrtkih imamo zanimivo šolo, ki nam pomaga pristopiti k ljudem in 

se z njimi pogovarjati o Svetem pismu … Oznanjevanje pomeni, da ti pozvoniš in nimaš 

pojma, kdo se bo pojavil na drugi strani – če gre za domofone, kdo se ti bo oglasil, če gre za 

hiše, kdo bo prišel ven, bo to moški ali ženska. Razmisliti moraš tudi, o čem se boš z njimi 
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pogovarjal, zato sem zelo hvaležna za to izobraževanje … se tam učimo, kako različne teme, 

kako pristopit k ljudem in predstavit različne teme. J1: pač mamo shode svoje, kjer se učimo, k 

je ubistvu bolj kot šola, kokr kšn obred), J1 omenja tudi uporabo videoposnetkov na shodih, 

na podlagi teh se nato pogovarjajo (J1: v zadnjem času zlo gledamo videoposnetke k mamo na 

televiziji in se pol pogovarjamo na osnovi teh videoposnetkov). 

Sogovornica J3 je omenila tudi krst, ki v njihovi verski skupnosti ni takrat, ko je posameznik 

ali posameznica še dojenček, ampak se zanj odloči vsak sam (J3: da se ne krstiš kot dojenčk 

ne, sej to so vama vrjetno že povedal, ampak ko se sam odločš, js sm se to odločila recimo pr 

[število] letih). 

 

8.6.3.2 INTIMNO IZRAŽANJE VERE 

Bistveni element vsake religioznosti je odnos, razmerje. Gre za osebni odnos, ki ga ima 

posameznik ali posameznica z Bogom, gre za celotno držo človeka, ki zajame vse vidike 

njegovega življenja. Človek se na Boga obrača kot na osebo, ki ji zaupa in ji je blizu, da jo 

lahko nagovarja s Ti. Človek Boga nagovarja s prošnjami, zahvalami, težavami, dvomi in 

hrepenenji. Razumevanje človeka se oblikuje skozi vpetost v odnos, ki določa bistvo človeka. 

Človek je izvoljen in nagovorjen od Boga. Takšen odnos imenujemo oseben odnos z Bogom 

(Klun, 2014; Stres, 1994, v Pevec Rozman 2017). Intervjuvanka J2 se z Bogom veliko 

pogovarja oziroma moli, kar je počela že v svojih otroških letih, v sedanjosti pa tudi, in meni, 

da reden pogovor pripelje do prijateljstva (J2: Jehova mi je prirasu k srcu no … Js sm k 

njemu molila. To niso več potem, da so starši zame molili, ampak sm js sama osebno molila k 

bogu ne … In potem sej veste, bolj, ko se z nekom pogovarjate, pride tisti odnos, pride tisto 

prijateljstvo). Furlan (2006, str. 133) meni, da V Bogu najde marsikatera ženska svojega 

zaupnika, prijatelja, nadomestnika za neustreznega zemeljskega očeta ali soproga.  

Bogu se J2 zahvaljuje, prosi, išče pomoč, vendar v molitvi ne sledi vzorcu in z Bogom 

prijateljuje (J2: Jehovu se zahvalim, ker mi je pomagal. Razmišljam, za kaj vse sem ga prosila, 

in se mu za to tudi zahvalim … Morda sem ga prosila, naj mi pomaga pri določenih stvareh, 

morda pri kaki nalogi, da bi jo uspešno izpeljala … jutra so pa prošnje … Mogoče tam malo 

boljše tako in tako, no, kj tazga, to je bolj pogovor, nimam, ni kšni, ni nobene formule, ni 

nobenega vzorca. Pogovor, pogovor z bogom … Ker tisto, joj, kšnkrat si mislim, hm, mogoče 

malo preveč, mogoče ni ravno spoštljivo, ker rečem v molitvi, »joj, Jehova, pa še to ti morm 

povedat.« ... Am, ja, da to je Bog, to je vrhovni gospod, to je stvarnik, brez njega ne bi blo nič, 

da se jst k njemu tko obračam »ej, sam še to ti povem,« [smeh]. Si mislim, ja, okej, »z vsem 

spoštovanjem« … Tudi takšne povsem nereligiozne zadeve rada omenim v molitvah. Ker je 

Jehova moj prijatelj, se z njim pogovarjam tudi o tem … Prosila sem ga, da mi pomaga zbrati 

misli, da bom to dobro opravila … Mogoče, am, kr sm, um, jst sm si to tko razlagala, da mi je 

pomagau, da sem bla bolj skoncentrirana … Veliko pomeni dejstvo, da ti je Jehova prijatelj).  

Tudi za J1 je Bog prijatelj in ima z njim že od svoje mladosti odnos (J1: že v mladosti 

provzaprov sm spletla en tak dober odnos z bogom … In če je zame bog prjatu, kar je), prav 

tako se skozi molitev zahvaljuje, prosi za pomoč, za vodstvo, je tudi zatočišče v težkih 

trenutkih (J1: Vedno, kadar sem pred kkšno posebno nalogo, kokrkol, prej molim. Da bom to 

zmogla, da bom zbrala prave besede, da bom mirna, vse take stvari … Seveda molim pa tut, 

da se zahvalim, ponavadi zvečer, to je moja molitev … Mogoče takrat tut mal več omenim, tut 

stvari, ki me na splošno skrbijo mogoče. Moji starši so že starejši, so bolni, in podobne stvari 

... Še te stvari omenim v molitvi. To je zame pogovor z … Če ne vsaj molim, prosim Jehova, 

da bi njim pomagal, pa da bi tut men pomagal pozitivno gledat na stvari … Predvsem vedno v 

takih trenutkih molim tut, kadar mi pride kej do živga. To je moja prva reakcija … Molim tut 
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zato, da se prov odločm, kaj nardit v takih situacijah. Ker včasih vidiš, da je nekej hudo, 

ampak ne veš točno, kaj bi nardil  … To je vedno moja pot, al pa moj način. Da prosim za 

vodstvo pri tem, da se prov odločim, kaj nardit).  

J3 meni, da če naj bi bil Bog prijatelj, se z njim moraš pogovarjati, saj ni prijateljstva brez 

pogovora (J3: Bog bi mogu bit tvoj prjatu, ne. Prjatelstvo z nekom ne morš met, če se z njim 

skor nč ne pogogvarjaš), zase tudi pravi, da ima z njim dober odnos, v molitvi pa Bogu izlije 

svoje občutke, prosi, se zahvaljuje (J3: ampak seveda si potem tut uzameš čas da si prou, da 

mu izliješ svoje občutke … Bog bi mogu bit tvoj prjatu, ne. Prjatelstvo z nekom ne morš met, 

če se z njim skor nč ne pogovarjaš … mam dobr odnos z bogom, kar se mi zdi, da je ogromno 

… v tistem trenutku sm O Jehova pomagaj mi, ker js ne vem, kaj bom povedala … Ja, 

definitivno, včasih tak zvečer pomislm, kolkrat sm pa dons sploh molila in potem ugotovim, da 

sm ubistvu ful velikrat tak umes … pa si uno o hvala Jehova … al pa, joj, js sm pred tem 

izivom al pa vprašanjem, kaj naj nardim, Jehova pomagaj mi itak).  

Vsebina molitve je lahko raznolika, obsega zahvaljevanje, prošnje za pomoč ali odpuščanje, 

pomembna dimenzija molitve pa je socialna interakcija, ki jo človek, ki moli, ima z drugo 

osebo, in verjame, da druga namišljena [imagined] oseba posluša, razume in na molitev tudi 

odgovarja (Sharp, 2010). Bog Jehova je za J2 tudi tisti, ki je vedno prisoten, zanesljiv, in ni 

kot človek, ki nima vedno časa, zato se skozi komunikacijo lahko na Boga vedno obrne in 

tako nima občutka, da bi bila sama, daje ji občutek trdnosti (J2: Jehova pa je vedno s tabo. 

Ljudje so morda obremenjeni s svojimi problemi in nimajo časa zate. Jehova pa je vedno tu, 

vedno pripravljen pomagati, vedno z odprtimi rokami … Lahko se zaneseš nanj … 

Komunikacija z njim je vedno odprta… Da je vse ustvaril. In da v bistvu, da kako dobro 

vzdržuje red. Vse. Red v vesolju in tko naprej no. Mislim, da mu nč ni težko. A je potem 

normalno, da tudi meni lahko pomaga. Normalno … Poleg tega imam rada Jehova, ki mi je 

kakor skala v življenju). Bog je za ženske v skupnosti Jehovovih prič izjemnega pomena, zato 

se z njim pogovarjajo vsak dan. Nanj se obračajo v dobrih in slabih trenutkih. Obravnavajo ga 

kot prijatelja, ki mu zaupajo o vsakdanjih in intimnejših rečeh. Obenem pa so v pogovoru 

spoštljive in verjamejo v njegovo moč.  

 

8.6.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

8.6.4.1 ZUNANJE IZRAŽANJE VERE 

Mormoni in mormonke praznujejo dva praznika, in sicer božič in veliko noč (rojstvo Jezusa) 

(The Church of Jesus Christ of latter-day saints, b. d.). Pomembnejša verska obreda sta krst in 

tempeljska poroka. Mormoni izvajajo posebne obrede krsta in poroke za žive in pokojne. Krst 

je za žive možen po osmem letu starosti, kar je formalen pristop v cerkev. Za pokojne pa 

verjamejo, da jim s krstom in poroko omogočijo odrešitev, zato raziskujejo svoje družinsko 

drevo in vodijo evidenco (Črnič, 2012). Med verske praznike in obrede, ki jih prakticirajo, 

so umeščale božič, rojstvo Jezusa (velika noč), post, krst, tempeljsko poroko (M2: ko da 

sami obredi, k so v cerkvi so zminimalizirani na krst, na dar svetega duha, temi porokami, 

večna, tempeljska poroka ... praznuje se božič, ampak tko kot rojstvo Jezusa pa Velika noč ... 

velik poudark na stvareh, kot so da gremo v Tempelj ... pa si še post daš zravn. To je za 

zdrave odrasle ljudi, otroci se ne postijo, da bi bli brez hrane in pijače. M3: Božič pa velka 

noč. Ampak praznujemo isto kokr katoliška cerkev, ob istem času. To praznujemo vsako leto).  

Del svojega časa namenijo tudi obiskovanju bogoslužja, ki ga imenujejo tudi zakramentalni 

sestanek. Uvodni del bogoslužja se začne s petjem hvalnice, ki ji sledi molitev enega od 

članov cerkve. Osrednji del bogoslužja je namenjen osredotočanju na življenje in žrtev Jezusa 
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Kristusa. V ta namen bratje, posvečeni v duhovniški poklic, blagoslovijo in razdelijo kruh in 

vodo med člane in članice skupnosti. Sledijo dva ali trije govori članov in članic matične 

skupnosti. Bogoslužje se zaključi s petjem hvalnice in zaključno molitvijo. Zakramentni 

sestanek traja približno eno uro (Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, 2018). (M1: 

Po moje, da ena izmed največjih, pa se mi zdi da tut najbl opazna, je da gremo vsako nedeljo 

v cerkev ... ker vsako nedeljo mamo prložnost vzet zakrament od vode pa od kruha in to je 

nekak kot opomin na obljube, katere si sklenil, ko si se krstil ... In zato js vsako nedeljo pridem 

v cerkev, ker vem, da sm dala js eno obljubo in do zdej se je on držu svoje obljube, tko da 

hočem se js tut še naprej svojga dela držat. 

 

8.6.4.2 INTIMNO IZRAŽANJE VERE 

Osnovno poslanstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je širjenje Božjega 

kraljestva na Zemlji s pomočjo pričevanja, da je Jezus Kristus božji sin, ki se bo vrnil na 

Zemljo ter da smo vsi božji otroci, ki v sebi nosimo potencial. Jezus je človeštvo odrešil 

izvirnega greha s svojo smrtjo na križu, zato je odrešenje ob njegovem ponovnem prihodu 

dostopno posamezniku ali posameznici, ki sledi božjim zapovedim (Shipps, 1985, v Črnič, 

2012). Način življenja je tesno povezan z vpetostjo v versko skupnost. Ena od navad, ki 

pričajo o tem, je molitev. Molijo v krogu družine ali individualno. Molitev prakticirajo z 

namenom druženja z družino, zahvale, prošnje, tolažbe, iskanja odgovora (M1: Ja, velik, velik 

molitve. Ena od stvari, k se res spodbuja, k je zapoved, da res vsak dan molš, da maš oseben 

čs z nebeškim očetom, tko da se moli in preučuje svete spise vsak dan ... zvečer se probamo 

kot družina zbrt, zapojemo kšno hvalnico, zmolmo in potem mamo ubistvu tko, preživljamo čs 

skupi z družino .... M2: Ja, ja, molmo vsak dan, naj bi z družino in osebno molil, ja, vsak dan 

zvečer, zjutraj, za jest, za hrano se zahvalmo ... jst se stvari, k jih rabm, stvari, čist take fizične 

stvari, tut za finance v družini pošlihtat, za uredit, če jst kj rabm, jst se tut k molitvi zatečem ... 

ampak dejansko je, ko jst neki rabm al pa k sm zlo hvaležna za kšno stvar, k se mi neki zgodi, 

pa si rečem »o hvala, hvala, hvala« ... al pa ko mi je neki zlo hudo, da sem ga pokronala, 

morm neki, si mislm, ojoj dej, da bom to zmogla, molitev osebna je pa se mi zdi kr skos deu 

mene. M3: Ja, to pa vsako jutro, vsak večer molim sama, to pač vedno ... Potem z družino 

pred obrokom molimo ... preden grem js preučevt svete spise, tut takrt molim, poskušam kr 

vedno ... oziroma kdr rabm pomoč, kdr rabm neko tolažbo, odgovor). 

Z vero v Boga sta dve intervjuvanki vzpostavili osebni odnos z Bogom, h kateremu 

naslavljata svoje prošnje za pomoč, zahvale, izpovedi, pripovedi o poteku dneva, tegobe. 

Kakor pravi Furlan (2006), v Bogu najdejo prijatelja in zaupnika. (M1: začneš pogovor z 

Dragi Nebeški oče ... in potem ubistvu, kar ti leži na srcu. Js ful rada povem, kaj se je kej čez 

dan zgodil, kaj me je kej znerviral ... je nekak k ena oblika meditacije, bi rekla ... da mu js 

lahko povem vse, kar me muči, tko ... da mu js dam vedt, kaj se v mojmu življenju dogaja in s 

čim bi rabla pomoč. M3: In ena od stvari, k se jih učimo v cerkvi je, da je Jezus Kristus res 

vedno z nami ... da je nš prjatu, nš odrešenik, nekdo, k nm je lahko blizu ... in sm res čutla to 

tolažbo, ker takrt res nism mela nobenga ... vmes ni neka molitev, k se jo naučimo na pamet 

pa izgovorimo, ampak je vedno to nš pogovor z bogom, se zahvalmo, prosimo točno za stvari, 

k jih mi v tistem trenutku čutmo in želimo. In tut js tko molm). M2 pa o osebnem odnosu z 

Bogom pove: ampak nism mela jst tega odnosa, da bi molila, če sm mela problem, al pa da bi 

prosila za pomoč, če sm vidla, da kej ne gre v življenju, nism čutla, da je to, ne. Sharp (2010) 

trdi, da se molitev ne da omejiti le na intrapsihološko, ampak, kakor so sogovornice tudi 

izpostavile, je molitev tudi dejansko socialna interakcija, ki jo imajo tisti, ki molijo, z na 

primer Bogom. 
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Del verskega življenja pa je tudi branje verskih besedil in gledanje verskih posnetkov (M1: 

Preberemo kej iz svetih spisov ... tko da se moli in preučuje svete spise vsak dan ... reče se 

generalna konferenca. Dvakrat na leto mamo ... se v živo spremlja preroka in cerkvene 

voditelje iz cerkve v Salt Lake Cityju, oni spregovorijo članom cerkve. M2: Potem branje 

Svetih spisov je neki, kar je tradicija, mi zvečer beremo z otroki, am, beremo Mormonovo 

knjigo ... Mi zlo poudarjamo brt, brt svete spise vsak dan ... ko poslušaš kakšno mednarodno 

konferenco, ko poslušaš besede prerokov  ... predn je bla ta potrditev al kokr kol, smo si 

zorganiziral pa smo si 11, 21 njegovih govorov za vsak dan enga zbral skupi, pa smo dal v 

tako knjigico pa smo pol to proučval ter petje v krogu družine (M1: zvečer se probamo kot 

družina zbrt, zapojemo kšno hvalnico, zmolmo in potem mamo ubistvu tko, preživljamo čs 

skupi z družino. M3: se družina zbere, pojemo hvalnice). 

Za člane in članice skupnosti je pomembna zavezanost družini in zakonski zvezi, ki sta 

osnovni celici cerkve in družbe. Poudarjena pa je tudi delovna etika, samozadostnost in 

služenje skupnosti (Cussans idr. 2011). M1 omenja še družinske večere, in sicer pove: in v 

cerkvi je ena od stvari, k se spodbuja v cerkvi, so tako imenovani družinski večeri. Torej 

voditelji cerkve so nekak določil pondelk, zdej če urnik to ne dovoljuje, potem drug večer, 

ampak pondelk kot dan, da ga ti preživiš z družino. M3 doda: In zato se trudmo res met dobre 

odnose s svojimi družinskimi člani, bit povezana družina, čeprov ni vedno vse cvetoče ane, je 

pač recimo to ena stvar, h kateri js stremim, oziroma moja cela ožja družina. Družinski večer 

je en večer v tednu, ko si člani družine vzamejo čas za skupno druženje ob družabnih igrah, 

petju, športu ali dobri hrani. Ponedeljkov večer naj bi bil rezerviran za družinski večer, vendar 

pa to ni nujno. Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo, da jim je Bog 

dal družine, da bi postali takšni ljudje, kakršne si želi, da bi bili. Verjamejo, da je družino 

posvetil Bog in tudi ko umrejo so skupaj z družino skupaj v nebesih, zato je preživljanje 

skupnega časa z družino zelo pomembna v tuzemskem življenju (Cerkev Jezusa Kristusa 

svetih iz poslednjih dni, 2018). 

M2 vzgaja otroke v verskem duhu: Hodjo v cerku, so del cerkve, mogoče ena posebnost je, 

da so skos del cerkve, že kot mjhne jih pelemo v cerku, že čist dojenčke ... v bistvu tut otroke 

tko držiš, z zgledom, ane ... Tut doma se učimo o evangeliju ... z otroki rada berem take ene 

cerkvene revije so tko za otroke in so včasih kkšni taki ne vem, zgodbice pa se pol 

pogovarjamo o teh stvareh ... majo svoj razred… tm majo lekcije in na njihovem nivoju. M3 

spregovori o pomembnosti samostojnosti člana skupnosti: Da smo duhovno, materialno in 

posvetno samostojni. Se pravi duhovno, da mamo res trdno pričevanje, da se ne zanašamo na 

nekoga, aha, on je to reku, res je ... Potem materialno, da mamo dobro izobrazbo, da mamo 

službo, k lahko poskrbi za naše potrebe ... ena od zlo pomembnih stvari v naši cerkvi je 

ubistvu izobrazba. M1 pa o funkcionalnosti posameznega člana v družbi: Da izkoristš 

možnost, k jo maš, da pridobiš dobro izobrazbo, da pridobiš dobro službo in da nardiš vse, 

kar je v tvoji moči, da si res zlo funkcionalen del v družbi. 

 

8.6.5 SINTEZA UGOTOVITEV O OBLIKOVANJU ŽIVLJENJA V 

POVEZAVI Z VPETOSTJO V VERSKO SKUPNOST 

Za raziskovanje oblikovanja načina življenja žensk sva se odločili, ker naju je zanimalo, če 

obstaja povezava med načinom oblikovanja življenja in položajem žensk. Še prej pa sva 

predvidevali, da religija vpliva na način oblikovanja življenja, le-ta pa na položaj ženske v 

vsakdanjem življenju izven verske skupnosti. Glede na odgovore, ki sva jih dobili, lahko 

trdiva, da oblikovanje načina življenja nima zveze s položajem žensk, kar bova tudi nadalje 

pojasnili. Ženske so si zaradi vpetosti v versko skupnost oblikovale določen način življenja, ki 
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pri vseh zajema prakticiranje verskih običajev, obiskovanje bogoslužja, molitev in osebni 

odnos Bogom. Vse našteto pa ne vpliva neposredno na položaj žensk, razen morda 

obiskovanje bogoslužja, če se na le-teh morebiti pojavljajo vsebine, ki utrjujejo patriarhalni 

sistem. Kar bi morda lahko vplivalo na podrejen položaj žensk, je ogledovanje verskih 

posnetkov pri Jehovovih pričah in mormonkah, če ti vsebujejo vsebine, prežete z vzorci 

dominance moških in obrobnih vlog žensk.  

B. Simonič in drugi (2007) menijo, da religija pripomore pri življenjskem optimizmu, saj 

prinaša pomen in smisel, odvrača od sramu in jeze, ki se pojavita ob stresu, zaradi odnosa z 

Bogom posameznik oziroma posameznica dobi dobre občutke o sebi, prav tako pa se mu 

razvije pozitiven odnos do sebe in s svetom, ne gre pa pozabiti podporne mreže, ki jo 

posameznik ali posameznica najde v verski skupnosti. V tem poglavju resnično pride do 

izraza poglobljena vera v Boga vseh žensk, ki jim molitev in pogovor z Bogom neizmerno 

veliko pomenita in od česar dobijo tudi pozitivne učinke duhovne narave. V tem segmentu so 

ženske v ospredju, saj je njihov odnos z Bogom in molitev intimna, doživljanje verskih 

običajev prav tako. Tukaj ni nobenih moških, ampak so le one, ženske.  

 

8.7 ŽIVLJENJSKI NAZOR 

8.7.1 KATOLIŠKA CERKEV 

Vera in vpetost v versko skupnost vpliva na posameznikov oziroma posamezničin življenjski 

nazor, na njegov pogled na življenje in način delovanja v njem. Verska načela se izoblikujejo 

na podlagi verskih besedil in avtoritete cerkvene duhovščine. Med verskimi besedili ima v 

krščanstvu največji vpliv Biblija. France (2009) navaja, da je Biblija za kristjane 

»navdihnjena«, kar pomeni, da prihaja od Boga, obenem pa gre še za veliko književnost, ki 

prinaša duhovno razsvetljenje. Ne gre zanemariti, da so pisci pustili svoj pečat osebnosti in 

lastnih misli, vendar pa klasično krščanstvo veruje, da so bile besede usmerjane od Boga, zato 

so spisi njegova in njihova beseda. Za kristjane je Biblija vodilo pri usmerjanju svojega 

delovanja in oblikovanju svojih verovanj. Druga westminstrska veroizpoved (v France, 2009) 

iz leta 1677 pravi: »Sveto pismo je edino zadostno, zanesljivo in nezmotno vodilo glede vsega 

odrešilnega znanja, vere in poslušnosti ...« (str. 327). 

Verska načela in njihovo posledično upoštevanje vplivajo na način življenja sogovornice in 

zavedanja razloga, zakaj se drži nekih moralnih smernic – da si v življenju hvaležen, si iskren 

do prijateljev, pošten in ljudem oproščaš, (K1: Se mi zdi bl mislm, že način življenja, da se 

znaš zahvaljevat za stvari … zame je vera, da neki v kr vrjameš tut živiš pol, oziroma se vsj 

trudš živet po teh načelih … te vrednote so mal tko moralne, čist un osnovni kodeks, da se ga 

mal bl držiš, da veš, zakaj se ga držiš, ne vem, ne laži, ne kradi in te stvari, pač to ti povsod, v 

vseh odnosih pride prov, da ne vem, da si iskren do prjatlov, da in v službi, da ne kradeš… Da 

ne vzamem vse stvari tok resno, da oproščam ljudem, k bi ful velikrat lahko ljudem zamerla za 

kšno stvar, pa poskušam vedno znova… Sej je težko, ampak ja, da nism v zamerah in tko, 

valda, ful vpliva na vse to). 

K2 je poleg zgleda odpuščanja, ki ji ga daje svetnica Rita Kasijska (A vama loh povem za 

eno svetnico? Ena, k mi je zlo blizu v zadnjih letih. To je Marjeta Kasijska. Ponekod je Rita, 

sveta Rita Kasijska. To je zanimiv … Ampak nekak zgled mi je, en močan zgled mi je 

odpuščanja … Ampak je to, da odpustiš, ker ne gre drgač. Čeprov je odpuščanje glih tko kt 

večina stvari v življenju ... Včas mislš, da si odpustu najhujše stvari, drug dan pa vidš, da jih 

nisi), omenila tudi pomembnost medsebojne pomoči in ljubezni (Recimo, da ta glavno bi 
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blo, da se mamo radi med seboj … da si pomagamo). Poleg etičnih pravil, ki jih vera lahko 

daje, je K2 omenila tudi druge cerkvene predpise, ki se jih mora spoštovati, na primer post in 

brezmesni petek, kar je bilo v preteklosti strožje (Tko ane pač, cerkvene predpise se je strašn 

strogo spoštoval, post, pa vse možno, bog ne dej, ob petku, tut zdej ... v petk se ne je mesa, 

ane, ne glede na to, da ga pr itak ne jemo skor nikol, ampak petk je tist dan. Strogo je blo, zlo 

strogo). K2 je do zunanjih pravil v Katoliški cerkvi sicer kritična (Ker drgač se zacementiraš 

in tut recimo v cerkvi, a prov poklekneš, a je narobe če z levo roko nardiš križ, a je zdej 

napaka, če se en otrok zmot pa čist drgač nardi križ , kt je predpis. K se včasih tok ustavlajo 

pr teh zunanjih stvareh, da je res brezveze. Al pa da poklekneš na taprav kolen. Tok teh stvari 

je, k je čist brezveze). Kulturni in verski okvir sta pomembna dejavnika, ki vplivata na 

vrednote človeka, ki so jedro vsakega družbenega okolja. Vrednote namreč določajo, kaj je 

zaželeno in kaj ni zaželeno v neki kulturi (Hercet, 2012). Hofstede (1980 v Hercet, 2012) je 

ugotovil, da imajo pripadniki in pripadnice posameznih družbenih skupin podoben način 

razmišljanja, ki se razlikuje od drugih skupin. 

K2 je izpostavila tudi svoje ravnanje po verskih načelih v svoji mladosti, ko se je bala pekla in 

dojemala Boga kot nekoga, ki vse vidi in vse sliši (Takrt sm pa vidla vse tist, pekel pa take 

stvari. Pa grozn mi je blo, da me bog kje vid, v kšnih krajih, bi raj da me ne vid [smeh]. Bi se 

mu skrila … To je tist, kt otrok, bog ne dej, da bi bog vidu al pa slišu, al ne vem kako on 

zaznava moje misli. Zdej pa gotov vse ve, kaj mislm). V sedanjosti K2 na nadzorovanje in 

opazovanje Boga ne da veliko, ji je vseeno, če bi jo opazil na mestih, ki so prepovedana, niti 

nima slabe vesti, če zamudi kakšno nedeljsko mašo (Bog ne dej, sej takrt js ne bi upala ne it k 

maš … Zdej upam ne it, zdej če ne grem, sploh nimam slabe vesti več … Zdej mi je pa vsen 

glih oziroma še dobr se mi zdi, če me vid kje). 

Sogovornica K1 je poudarila še druga področja, na katera ima pri njej vpliva vera in vpetost v 

versko skupnost. Poudarila je delo na sebi, da preizprašuje lastno delovanje (ker se večkrat 

vprašam, če so stvari, ki jih delam v redu al niso v redu … se trudm, da delam na seb, da 

delam za druge). Tudi K2 dela na sebi in meni, da je pomembno preizpraševanje samega sebe 

in življenjskih odločitev (dan za dnem iskati pot … dan za dnem preverjati, če je prava … In 

iti zaupljivo naprej, ne glede na vse). K1 meni, da ji vera pomaga biti boljši človek (men 

osebno se zdi, da mi pomaga, da postanem boljši človk) in zaradi vere tudi poskuša delati 

dobra dela (Da poskušaš delat karseda dobre stvari … se trudm, da delam na seb, da delam 

za druge). Tudi K2 meni, da mora katoliška verska skupnost pomagati posamezniku ali 

posameznici pri dobrem delovanju in omogoči ljudem, da so boljši ljudje (Ubistvu, da živiš 

svobodno, delaš tko, k mislš, da je prov, se skušaš držat dobrih stvari, ampak pač nej bi bla 

cerkev v pomoč, da si dober. Ne pa v pohujšanje recimo … pravm, da so bolš ljudje, k hodjo v 

cerkev, to svojim otrokom pravm. Da majo več upanja, da bo z njimi v redu, če bodo hodil v 

cerkev. Da bojo mel mal več te dobre družbe). Izpostavi pa tudi pomembnost timskega dela, 

kolektivnega delovanja, K2 meni, da je to tisto, kar je pravo krščanstvo (To je tisto konkretno, 

js temu pravm krščanstvo. Da se vkp dela), vendar poudari tudi, da je pomembno živeti tako, 

da čutiš, da je prav (da živiš to, kar čutiš, da je prov). 

K1 tudi poudari, da vera daje zavedanje o človekovi nepopolnosti, a se kljub temu potrudiš 

po svojih najboljših močeh, vendar ti pomaga pri zavedanju, da ni vse odvisno od tebe kot 

posameznika ali posameznice (da veš, da nisi ti tista vsemogoča oseba, da poskušaš narest 

vse, kar lahko. Ampak da veš, da ni vse od tebe odvisno). K2 pa na vero gleda tudi drugače, 

pove, da ni nujno, da vera ponuja boljše življenje, da tega ne zagotavlja (Za povrh pa vera 

itak niti niso čustva, če kej dobr čutiš je sreča, ni pa nč garantiran, da ti bo prov luštn, če si 

veren). Vera je intervjuvanki K1 sicer življenjska spremljevalka, zaradi katere tudi verjame, 

da je ustvarjena (jst mam sebe za eno ustvarjeno bitje, verjamem, da je bog, in vera se mi zdi 

en spremljevalec mojega življenja). K1 svoje aktivno sodelovanje v verski skupnosti pove z 
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eno mislijo: moram nujno en citat povedat, eno misel, da te to, da stojiš v garaži, nardi lih tok 

za avto, kokr to, da sediš v cerkvi, za kristjana. V temu smislu. Tko da js nočem bit samo 

parkiran kristjan notr v cerkvi. 

 

8.7.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

Življenjski nazor in pogled na življenje sta v veliki meri povezana z vpetostjo v versko 

skupnost. Na človekov življenjski nazor vplivajo verska načela, ki izhajajo iz avtoritete 

islamske duhovščine in svetih spisov. Pomembni sveti knjigi islama sta Koran in Hadisi. 

Koran je za muslimane najvišje oznanilo Alahove besede, ki je večen v svojem pomenu in 

vseobsežno uporaben. Koran je Alah razodel Mohamedu preko posrednika Džibrila (Gabriel). 

Muslimani in muslimanke nadvse spoštujejo Koran in verjamejo, da se z rednim branjem 

približujejo Alahu. Predstavlja jim oporo v življenju, medtem ko so Hadisi vodilo v 

vsakdanjem življenju (Riddell, 2009). Sogovornica I2 spregovori o verskih načelih (mislim, 

pa da se z njim poročiš se, mislim po islamu je tut obveza, da se poročiš, mi temu rečemu 

šerijatsko pravo ... pa še ene so obveznosti recimo, če imaš otroka, a ne, pač v islamu se tut 

dela, obrezovanje ... to že u Kuranu tut piše, to je, da se dajejo muslimanska imena otrokom). 

Šeriatsko pravo obravnava načelo dobronamernosti oziroma truda in napora za dobra dela. 

Svoje delo morajo opravljati iz ljubezni do Boga in z zavedanjem, da Bog vidi njihova dobra 

dela, čeprav ni prisoten. Za svoje delo bodo nagrajeni v tuzemskem in onstranskem življenju 

(Beekun in Badawi, 2005 v Hercet, 2012). Intervjuvanki omenjata predvsem humano in 

človeško držo do soljudi ter neprestano izpopolnjevanje samih sebe. (I1: Mislim, trudiš se 

biti vedno boljši. Napake so in bodo. Poskušaš pa to popravit ... Da se moramo truditi biti 

dobri ljudje, izpolnit svoje islamske obveznosti, to  ... trudim se biti boljši človek  ... Želi 

drugim dobro, ne glede na vero, raso, ne glede na karkoli. Ljudem poskuša pomagat, 

kakorkoli in kadarkoli lahko,  ne želi nikomur nič slabega, pomaga svoji družini in okolici  ... 

Izrazi se mogoče tudi v tem, ko komu svetujem v določeni situaciji naj se ne zlaže, da ni lepo, 

naj pove po resnici  ... Če je komu storjena krivica, ne glede za koga gre, se postaviš na 

njegovo/njeno stran. I2: Če se nahranijo revni in jim se ponudi iftar, ima veliko pomembnost 

v času Ramazana).  

Islamsko oziroma šeriatsko pravo razlikuje med dovoljenimi dejanji, ki jih je zapovedal Bog 

in prepovedanimi. Na kontinuumu med dovoljenimi in prepovedanimi dejanji najdemo še 

priporočena, a ne obvezna in nezaželena, a ne izrecno prepovedana. Za svoj ugled in 

spoštovanje musliman in muslimank opravljata le dovoljena dejanja (Beekun in Badawi 2005 

v Hercet, 2012). I3 poudarja, da je pomembna avtentična in dostojanstvena drža, ki je lahko 

za zgled drugim ljudem (In živeti dostojanstveno, ponosno in puščati sledi, to je ključnega 

pomena  ... To pa je, da te ljudje nikoli ne bojo sprejel po tem, kar ti nisi, pa bi si želel bit. 

Recimo, jst bi hotla bit Urška Novak, ljudje me nikoli ne bi sprejel. To bi bla ena največja 

napaka  ... Dejansko si ti tisti iniciator, supervizor in vodja, ki potegne lahko maso ljudi za 

sabo, ampak samo pod pogojem, da si za zgled), verjame v čistost duše (Muslimani 

verjamemo, da bomo dušo morali predati Bogu in jst vedno pravim, da jo bomo morali vrnit 

točno takšno, kakršno smo jo dobili. Če si predstavljamo dušo kot belo srajco, takšno jo bomo 

mogli vrnit) in poudarja tudi pomembnost aktivizma ter politične aktivnosti (mi zlo strpno 

sprejemamo vse odklonilne odnose, vso diskriminacijo. Niti en incident se ni zgodil ... Če pa 

si še politično aktiven in kot tak deluješ tudi politično, potem pa je to dejansko tista pot, kjer s 

podpisi rešuješ vse to, o čemer se mi danes pogovarjamo ... To pa je naša odgovornost. 

Folkloro in kulinariko stran iz repertoarja in to dvignit na nekoliko kulturnejšo, vidnejšo in 

bolj slišano raven, vsekakor politika, definitivno). 
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8.7.3 JEHOVOVE PRIČE 

Vera kot sama po sebi predstavlja sogovornici J1 pomemben del življenja, pravzaprav poudari 

neločljivost pojmov življenje in vera (J1: Mislm ... men je vera del življenja. Js nimam dveh 

pojmov. Ker če maš ti odnos z bogom, že temu vsemu skupej js rečem vera /…/ Ker bog nam 

da življenje, daje nam, da sploh loh žvimo ... Brez vere bi bil človek mrtu /…/ Težko si vedno 

vesel, če nimaš vere). Temeljna sveta knjiga Jehovovih prič je njihov prevod Biblije iz leta 

1961, prevod v slovenščino pa je bil izdan leta 1984 in nato še leta 2009. Prizadevajo si živeti 

v skladu z vsebino Biblije, in sicer na način, kot so živeli prvotni kristjani (Črnič, 2012; Sveto 

pismo: Prevod Novi svet, 2009).  

Sogovornice so kot izraz njihove pripadnosti verski skupnosti izpostavile tudi upoštevanje 

verskih načel, ki puščajo pečat na njihovih življenjskih odločitvah in poteh (J2: Morda bi 

lahko razmišljala, da bi si našla koga, ki ni Jehovova priča, je pa vseeno dober moški in mu 

nimam kaj očitati. Da sva zaljubljena ... Ampak potem ..., kolko bi blo njemu pri srcu to, kar 

je meni pri srcu. Na primer, da spoštujem Sveto pismo, da zlo rada hodim na shode, ki jih 

mamo Jehovove priče, rada oznjanjujem, tudi ne, in to je del pač mojega življenja ne. Mislim, 

a bi bla na isti valovni? A bi on delil z mano to moje veselje? Ali bi nama bile pomembne 

enake skupne reči? ... kok časa bi tista zaljubljenost trajala in potem pa, sej maš človeka rad 

in se prilagajaš ... ja, super ne, samo ne morm sebe poteptat, ne…ne smem se poteptat. In zato 

rečem, joj, sebično gledano, ne bi bla srečna. Pa tudi on ne bi bil srečen in potem morm tudi 

nanga gledat ne. Tudi on ne bi bil srečen, ki bi mel eno razdvojeno ženo, ne. To je tak 

praktičen primer.  J3: Ne vem, recimo poštenost ... mi ne pride na pamet, ne vem, da bi neki 

ukradla, da bi en, ne vem, se zlagov al pa da bi… nekomu krivico naredu s tem /…/ če bi se js 

poročila z nekom, ki zarad tega, ker bi bil druge vere ne bi imel istih vrednot kot js, tistih 

osnovnih vrednot, al pa ne vem, bi se poročila z nekom, ki sploh ne vrjame, da Bog obstaja, 

mislm, da ogromno osnovnih stvari ne bi mela skupnih. In se mi zdi, da če hočeš z enim 

preživet, ne vem, celo svoje življenje, da morš met skupne stvari, vsaj tiste, k so ti ful 

pomembne). 

J1 poudari tudi prenos naučenega v življenje, praktično uporabo, kljub temu pa ne zanika, 

da človek lahko dela tudi napake in se celo življenje uči (J1: Ker pri nas je bolj poudarek, na 

ne tolk na običajih, kot na tem, da se neki naučimo in potem živimo tako, potem v praksi 

uporabljamo. Da nam to korist v življenju /…/ Vsak loh kdaj kej narobe nardi, kar je čist 

normalno. Ni seveda lepo, je pa normalno, ker smo nepopolni /…/ Ker mamo tut eno vrstico v 

Svetem pismu, k pravi, da se spoznanje postopoma veča. Luč sveti bolj in bolj. In vem, zdej je 

tako, mogoče čez čas se bo do kakšnega drugega spoznanja prišlo). J3 je omenila tudi 

zaupanje v prihodnost, ki jo naj bi zaradi pripadnosti tej verski skupnosti poznala (J3: vem, 

kašna prihodnost nas čaka). 

Intervjuvanka J3 je izpostavila vero v Sveto pismo, za katerega pravi, da nosi resnično 

sporočilo, ki vpliva na življenja ljudi (J3: da to, kar uči Sveto pismo, da je resnica … ker ko 

enkrat spoznaš sporočilo celotnga svetga pisma, vidš kako se ujema, vidš kako se, ne vem, 

prerokbe izpolnjujejo … Morm rečt, da pač men se zdi, da so resnične tiste Jezusove besede, 

ko je reku Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila … in to je tut zame en dokaz, 

da je to resnica, kar se tle učim, ker ma vpliv na življenje ljudi … Ker je to resnica. Tak kokr 

sm že prej rekla, stvari so logične, stvari so povezane med sabo in temelji na nekih, ni neka 

slepa vera. Sem se prepričala. Vse je soglasno med sabo).  

Pomembnost vere v Sveto pismo je omenila tudi J1, saj meni, da je tisto, kar v tej verski 

knjigi piše, resnica, in se je o tem tudi sama prepričala (J1: Kar piše v svetem pismu, vem, da 

je resnica, ker sem se že skozi preučevanje prepričala, da to, kar je noter, je res, kar je blo 
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napisano, da ni blo nč dodan /…/ Js vem, da kar piše v svetem pismu, je resnica ... Če vera 

uči na temelju svetega pisma, potem je zame prava, pa ni važn kako se imenuje. To me je 

prepričal /…/ zdej že vse ocenjujem v luči tega, kar sem se naučila iz svetega pisma. To je pa 

vsekakor res. Vse se mi ujema, vse, kar vidm, vse, kar slišm, lahko usklajujem tut s svetim 

pismom in vsem, kar sem se naučila iz svetega pisma, ker sem se sama provzaprov naučila). 

Sveto pismo je pomembno tudi intervjuvanki J2 (J2: Sveto pismo je meni zelo pri srcu). 

Pojmovanje boga Jehovovih prič je bliže starozaveznemu vsemogočnemu Jahveju, svete 

trojice ne priznavajo in Jezusa dojemajo kot prvo stvaritev Boga Jehove. Zanje je Jezus 

samostojna in od boga ločena entiteta. Za osebno odrešitev člana skupnosti ni dovolj, da 

sprejme Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, ampak je nujna trajna predanost Bogu in 

njegovim pravilom. Po Jezusovem prihodu bo odrešenih 44.000 najbolj predanih, ki bodo 

uživali večnost skupaj z Bogom. Preostanek človeštva bo prenehal obstajati. Zato je temeljna 

dejavnost vsakega vernika in vernice oznanjanje, ker je končna sodba blizu (Beckford, 1975, 

v Črnič 2012). Zaradi vere v boga Jehova in Sveto pismo je intervjuvanka J1 poudarila tudi 

pomembnost njenega dela kot oznanjevalke sporočila njene verske skupnosti (J1: To pomen, 

da bo bog uredil razmere. On bo prevzel oblast, če tako rečem. To se lahko grozn sliš, ampak, 

da bo on uredil razmere, da ne bo več vsega tega /…/ In bo bog ... Sej ne bo sam neposredno. 

Ampak s pomočjo tut drugih sovladarjev, al pa Jezusa in sovladarjev njegovih, pa angelov pa 

vseh.. Sej ma dost na razpolago sredstev /…/ To mi je še tok bolj všeč potem, da vem, da 

delam neki dobrega. Tut za boga pa tut za druge ljudi /…/ Ampak to, da zdej take hude stvari 

preživljamo, je provzaprov znak, da bo kmal prišel čas, ko bo kmal tega konc /…/ In tega se 

veselim. In potem tut življenja v raju. Ampak o raju na Zemlji, ne v nebesih. Tega se veselim. 

Da bomo loh užival tako človeka vredno življenje /…/ Ampak mi pač to delamo, ker sam 

izpolnjujemo Jezusovo zapoved. Da mormo to, kar sami vemo, povedat drugim). 

V religiji človek išče pravičnost in modrost, ki ju skuša prenesti v vsakdanje življenje. 

Religija mu predstavlja čisti izvir pravičnosti in ljubezni, iz katerega črpa vero, moč in norme 

za pravilno delovanje v življenju (Furlan Štante, 2014). Zaradi vpetosti v versko skupnost 

sogovornice tudi vidijo posledice te vpetosti, saj pravijo, da se posamezniki oziroma 

posameznice trudijo živeti po naukih, se truditi za dobre odnose in postati boljši ljudje 

(J3: maš tut občutek, da ljudje delajo tko kot učijo, to ti velik tut pove … zame je to način 

življenja, to kar je Bog dal napisat v Sveto pismo, po tem skušam vsak dan žvet v mejhnih in 

velkih stvareh, da si pošten, če v zakonu pokažeš spoštovanje, ljubezen, da si do drugih 

prijazen, da jim želiš povedat, kar veš o bogu … In zato se pogledajo s tabo določena 

vprašanja, da se vidi, al živiš po tem, kar naj bi potem tut učil druge, ne. Ne morš kr tko postt, 

če ne delaš tega, kar bi mogu. Morš izpolnjevt določene pogoje … Ne ostanemo v neki teoriji, 

ampak ti res pomaga se spremenit in postat boljši človek… torej vera bi ti mogla koristt v 

življenju, mogla bi ti pomagat, da si boljši človek … Mi, mi, nš moto je nekak tko, da se skušaš 

vedno izboljšat, da ne rečš, ja tak pač sem … Vera bi mogla dejavno vplivat na človeka, da 

postaneš boljši/…/ Res se trudmo, da smo v dobrih odnosih, itak, vsake tolk časa bo nekdo 

neki naredu, k ti bo šlo ful na živce, ampak skušaš to na lep način rešt, ne vem, greš do njega 

pa rečeš »ej, s tem si me ful prizadel«, pa se pogovoriš z njim. Sj se da z vsakim človkom 

zment, ne /…/ Men, js vam to definitivno povem, mi koristi v zakonu /…/ Sem v boljših odnosih 

z drugimi /…/ mam srečn zakon, kar je, se mi zdi v tem svetu zelo težko.  

J2 tudi v vsakdanjem življenju upošteva verske nauke: In sm razmišlala, kako to lahko 

posnemam te zglede v življenju ne … Sčasoma pa se naučiš, kako upoštevati Sveto pismo v 

svojem življenju. Naučiš se, kaj so načela … mi zelo tudi pomaga v življenju, praktično, dobro 

živet, ne … Ampak s tem ko, ko preučujem Sveto pismo, ko se učim iz svetega pisma, gledam 

kako to, udejanjat v  življenju … Že toliko časa berem Sveto pismo, pa jih ne znam našteti. 

Sem spadajo ljubezen, prijaznost, potrpežljivost, samoobvladanje in druge. In ko razmišljaš o 
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vsaki lastnosti posebej, kaj pomeni, kako jo lahko kažeš v življenju, začne to nate tudi vplivati  

... Pa tudi to, da vsakemu hitro v obraz poveš vse, kar si misliš, ni dobro. Pomembno je, da se 

umiriš, obvladaš, si potrpežljiv…). 

Intervjuvanka J3 je poudarila tudi pomembnost dela na sebi, kjer ji pomaga tudi vera (J3: Pč 

sprot morš pošlihtvt stvari, če mene vprašaš. Jst sm tut opazla, če se mi neki kopič al pa mam 

to stvar, pa uno stvar pa treto stvar, potem mam že glavo tako in pol bo slej ko prej bum 

nardil. Ampak lih to je fora, da nekak ugotoviš, kje maš problem, recimo, a maš z 

vzkipljivostjo problem, z jezikom, da neki ful hit bleknš pa enga ful užalš, ne /…/ ker se trudm 

izboljšvt svojo osebnost /…/ Itak boš še vedno, boš rabu ful dolg časa pa ful velik truda, pa 

boš ogromno molu, pa boš Jehova prosu, ampak dejansko ti lahko uspe. Jst ti povem iz 

svojega, jst, še vedno sm ful impulziven človk, jst bleknm stvari). 

Konkretno omenjajo tudi prepovedi, ki so del verske skupnosti in s tem njihovih življenj, na 

primer glede drog in sprejemanja krvi (J2: imam izoblikovano mnenje glede kajenja, uživanja 

drog … Zaradi tega, kar smo spoznali iz Svetega pisma, krvi ne sprejemamo niti je ne dajemo. 

Jehovove priče z biblijsko zapovedjo utemeljujejo odklanjanje transfuzije krvi, kar v praksi 

sproža velike polemike sploh, ko gre za zdravljenje s transfuzijo mladoletnih otrok (Črnič, 

2012). 

 

8.7.4 CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 

Vpetost v versko skupnost je povezana s pogledom na življenje sogovornic. Ta se kaže v 

upoštevanju verskih načel v vsakdanjem življenju. Verska načela izhajajo iz svetih spisov, 

avtoritete duhovščine in video konferenc. Sveti knjigi mormonov in mormonk sta Biblija in 

Mormonova knjiga. Mormonovo knjigo je napisal Joseph Smith na podlagi zlatih plošč, ki mu 

jih je pokazal angel Moroni. Na ploščah naj bi bila zapisana duhovna zgodovina starodavne 

ameriške civilizacije (Črnič, 2012). Verska načela, ki se jih skuša držati M2, se navezujejo 

predvsem na osebnostne lastnosti, ki jih želi krepiti, in na življenje v zakonu z možem (M2: 

neka skromnost, pa držanje zapovedi, ne, to je v bistvu, živet na ta varni strani ... Tko da, to 

držanje zapovedi se mi zdi tut, da sm se tega pol priučila ... v bistvu svoboda izhaja iz tega, da 

se ti držiš nečesa ... da bit mal bl potrpežljiv ni nč narobe, in to se tut učim ... zlo velik cilj v 

življenju samoobvladat se, ane. Če se znaš samoobvladat, ane, če znaš nadzirat svoje telo, si v 

bistvu zmagovalc ... Recmo, men je pomembno, da moj mož živi evangelij, in da je odgovoren 

pred bogom in da je poslušen, v bistvu, da se drži zapovedi, ker je pol tut moje življenje lažje, 

s tem da se on drži zapovedi, mam jst olajšano življenje ... sva se v cekrvi spoznala… težko bi 

po mojem živela, če ne bi bil, nekdo istih, mislm zlo fino je met iste cilje, olajšaš si življenje 

[smeh], to res pomaga, da mava iste cilje glede mnogih stvari in, pol si tut bolj zedinjen, kako 

otroke vzgajaš, bolj si zedinjen, kaj ti je pomembno v živjenju, čemu daš prioritete ... Mislm, 

zakaj bi se jst sekirala s tem, a sm noseča, a sm, pa neporočena, a sm, a ne vem, a mam kšno 

bolezen, al ne vem kaj sm staknla, če se pa držim zakona čistosti ... A me more skrbet, a me je 

mož prevaru, a ma lubico al ne vem kaj. Ja ne a ne, če on živi zakon čistosti, a ni to dobr, 

zame in zanga).  

Dve sogovornici udejanjata versko vsebino v vsakdanje življenje (M1: In definitivno so 

moja prepričnja ... da so se dotaknla čist vsazga področja v mojem življenju, vsaj enkrat in tut 

k sprejemam odločitve, nejsi bo to šola, al karkol, da se res trudm da je moja vera in moja 

prepričanja res tisto, taprva stvar, k bo določla, kaj je moj nasledn korak ... ampak vem, da 

to, da sm js v cerkvi in potem tut aktivno živim to, o čemer se tuki učimo. M2: ampak dejstvo 

je, da ja, da jst pač probam evangelij živet vsak dan, da probam vse stvari, k jih mam, vse 

probleme, ki jih mam, vse dobre stvari, k jih mam, nekak sovpade s tem, kar vejramem ... pač 
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vse, kar delam, kar živim, mora bit nekak v skladu s tem, kar spoznavam, kar se učim, ane, 

ampak kako ne, ampak to se pa še učim velik ... In pol neki preučiš tko, kot teoretično, in 

moraš pol probat tut delat v življenju, in ene stvari res delujejo ... učimo se, ane, am, to so 

preproste lekcije ne, bodi prijazen, molimo, učimo se). 

M1 verjame v večnost življenja oziroma v življenje po smrti (In ena, k mi je še posebi blizu 

je, da če bom vztrajala na tej poti, k sm si jo zadala, da bom lahko večno živela s svojo 

družino ... ampak verjamemo tko k Jezus Kristus, da bomo vsi ponovno vstali. In da bomo 

potem, če bomo vztrajali do konca, da bomo lahko imeli večno življenje ... je nš cilj isti, da se 

izboljšamo, da postanemo čim boljši v tem življenju in da mamo potem možnost v življenju k 

pride, da mamo možnost živet s svojim družinam in blagslovi, k so obljubljeni pa po tem 

življenju), v Sveto pismo (Tko da nism nikol razmišljala o temu, da bi zapustila religijo, lih 

zarad, tega ker mam močno prepričanje, da je to, o čemer sm se učila, da je to res in ker vidm 

kako mi pomaga), v popolnost teles po smrti (da bojo čist vsi, ne glede na to, a so živel 

pravično al krivično življenje, da bodo vsi meli nekega dne lahko popolna telesa).  

Verski nauk vpliva tudi na delo na odnosih (M2: In tut, če ga kj pokronamo, ane, se mormo 

pol opravičt, se mormo pol zment. M3: In isto potem v šoli, ena od stvari je recimo, da se 

učimo, da se izogibamo prepirom, in temu, da bi nekoga užalila, kokrkol. V šoli se to dogaja 

kr naprej ane, in če se je le dal, sm js vedno poskušala razumet ljudi, vedno poskušam bit 

dobra). M2 verjame v lastno nepopolnost: Mislm, velik del tega, da maš vero, je tut kesanje, 

ane, pa to, da v bistvu se zavedaš svojih šibkosti ... en del tega je tut, da se zavedaš tega, v 

bistvu, da nis popoln, al pa da si neb glih kaj mislu, da si ne vem kaj, zarad tega, ne, nisi ne. 

M3 skuša udejanjati zdrav način življenja: Mi mamo v cerkvi besedo modrosti, kar zavzema 

to, da recimo ne pijemo kave, da ne pijemo alkohola, da skrbimo za svoje telo na način, da 

zdravo jemo, da telovadmo ... skratka, da skrbimo za svoje telo. Člani skupnosti so v 

vsakdanjem življenju zavezani strogim pravilom, in sicer odpovedujejo se drogam, alkoholu, 

kavi, tobaku in čaju (Shipps, 1985, v Črnič 2012). 

  

8.7.5 SINTEZA UGOTOVITEV O ŽIVLJENJSKEM NAZORU V 

POVEZAVI Z VPETOSTJO V VERSKO SKUPNOST 

Religija naj bi prav tako vplivala na življenjski nazor žensk, ta pa na njihov položaj. Najine 

ugotovitve so podobne kot v prejšnjem poglavju, in sicer, da življenjski nazor nima povezave 

s položajem žensk. Ženske se na podlagi verskih načel trudijo imeti dobre odnose z drugimi, 

delati na sebi in osebnostno rasti. Prav tako so jim pomembne moralne vrednote iskrenosti, 

poštenosti, ljubezni, odpuščanja, ki vse pripomorejo k humani drži do soljudi in izboljševanju 

samih sebe. Izogibajo pa se slabim dejanjem in verska načela zanje pomenijo pomembne 

zapovedi, ki jim preprečujejo slaba dejanja in jih ne vidijo kot omejitve, ampak kot varnost. 

Simonič in drugi (2007) menijo, da religija pomaga na dva načina (čeprav je lahko sproži tudi 

nefunkcionalen odziv, če posameznik ostane pasiven), pri iskanju pomena in iskanju kontrole. 

Vse to nima povezave s položajem žensk, saj se življenjski nazor osredotoča nanje kot 

posameznice in ne na odnose z moškimi. Vse stremijo k visokim moralnim in etičnim 

načelom, ki pripomorejo k bolj humanemu svetu, vendar pa bi radi še dodali, da gredo lahko v 

tej smeri predaleč. Takšen občutek sva dobili pri Jehovovih pričah, ki so govorile v samih 

superlativih, o harmoničnih odnosih, omenjenih ni bilo nič konfliktov z drugimi ljudmi. Ko 

sva jih povprašali o morebitnih konfliktih, pa so odgovorile, da se trudijo, da do njih sploh ne 

pride, če pa že, da jih skušajo čim prej zgladiti. Tu se nama poraja vprašanje, če se prevelik 

trud za popolno življenje ne obnese in prinese prevelik pritisk na posameznico, ki ne more 

izražati negativnih čustev, ampak le pozitivna oziroma tista, ki jih družba sprejema. Kje je 
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potem pristnost v odnosih in ali ne gre v skrajnih primerih že za neko igro vlog kot v teatru in 

ne več za človeške pristne odnose?    
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9 SKLEP 

V sklepnem delu najprej predstavljava skupne točke, ki izhajajo iz intervjujev. V nadaljevanju 

je prikaz razlik, razhajanj med intervjuvankami in posameznimi verskimi skupnostmi. V 

poglavju Položaj žensk v verskih skupnostih sva zajeli prvo in tretje raziskovalno vprašanje, 

ki sprašujeta o položaju žensk in moških v verski skupnosti z gledišča intervjuvank. Pri obeh 

raziskovalnih vprašanjih sva intervjuvanke neposredno soočali z vprašanji o lastnem položaju, 

medtem ko sva pri vseh ostalih raziskovalnih vprašanjih posredno skušali ugotoviti, kakšen je 

njihov položaj. Pokaže se, da je položaj žensk kompleksen. Intervjuvanke so na neposredno 

vprašanje o enakovrednosti spolov pri vseh štirih verskih skupnostih odgovorile, da so 

moškim enakovredne, kar pa se je pri kasnejših odgovorih pokazalo, da v popolnosti ne drži. 

Bourdieu (2010, str. 40) spregovori o konceptu simbolnega nasilja, ki pojasnjuje sodelovanje 

žensk pri ohranjanju moške dominacije. »…ženske same pojmujejo vso realnost, še zlasti pa 

razmerja moči, v katera so ujete, s pomočjo miselnih shem, ki so proizvod utelešenja prav teh 

razmerij moči in ki se izražajo v temeljnih opozicijah simbolnega reda… njihova spoznavna 

dejanja [so] tudi dejanja praktičnega prepoznanja, doksičnega soglasja, prepričanja, o katerem 

ni potrebno razmišljati ali ga potrjevati takšnega, kot je, in ki v nekem smislu sámo "ustvarja” 

simbolno nasilje, ki ga trpi.« 

 

9.1 PODOBNOSTI V DELOVANJU MOŠKE DOMINACIJE V 

VERSKIH SKUPNOSTIH 

Prvo področje, kjer je viden neenakovreden položaj žensk, je sama patriarhalna hierarhična 

organizacija vseh štirih verskih skupnosti. Na vodilnih položajih so moški, so organizatorji 

dela, podeljujejo naloge in potrjujejo odločitve. Na vprašanje o morebitnem opravljanju 

vodilnih funkcij v verski skupnosti so vse ženske odgovarjale, da si ne želijo sprejeti 

odgovornosti, ki jo imajo moški na vodilnih položajih. Zadovoljne so z obstoječimi vlogami, 

ki jih imajo, za katere si želijo, da ostanejo takšne, kot so. Da si ženske ne želijo opravljati 

pomembnejših funkcij, pripomore kulturno ozadje in prevladujoče družbene norme, ki pa jih 

verska skupnost samo še utrjuje oziroma jim pritrjuje. Furlan Štante (2014) meni, da so spolna 

stereotipiziranja o maskulinosti in femininosti zahrbtno vztrajna in močno zakoreninjena v 

kolektivnem spominu Zahodne kulture. Moškost je enačena s transcendenco, razumom in 

božanskostjo, ženskost pa z imanenco, telesnostjo in človeškostjo. Stereotip ženske 

inferiornosti je ženskam od nekdaj preprečeval dostop do duhovne hierarhije 

institucionaliziranih religij. Zato tudi ženske v intervjujih ne izražajo želje po opravljanju 

vodstvenih, odgovornih funkcij, saj so prepričane, da zanje niso dovolj sposobne. Takšna 

miselnost se je skozi zgodovino vcepila v um ženske s strani kulture in verske skupnosti. Za 

binarno spolno delitev se zdi, da je od narave dana in da obstoji že od nekdaj. Bourdieu 

(2010) trdi, da je delitev med spoloma tretirana kot »tako pač stvari stojijo« in deluje tako 

normalno in naravno, da je že neizogibno. Delitev je navzoča v stvareh (spolno zaznamovana 

dela znotraj gospodinjstva), v vsem družbenem svetu, v telesu in v habitusu dejavnikov, ki 

delujejo kot sistemi shem zaznavanja, misli in dejavnikov. 

Skozi zgodovino se je neprestano poudarjala patriarhalna binarna spolna delitev dela in s tem 

žensko omejevala na zasebni prostor. Veliko vlogo pri utrjevanju mita o materinstvu in 

ženskosti so imele tudi verske institucije, ki so ju še dodatno reproducirali. Ženske v 

intervjujih so vse po vrsti poudarjale vlogo ženske kot matere in žene ter s tem utrdile podobo 

normativne ženskosti, ki je reproducirana znova in znova skozi imperativ moške dominacije. 

Avtorji in avtorice v nadaljevanju pojasnjujejo dominantno reprezentacijo žensk, ki jo 
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omejuje na zasebno sfero. Mita o materinskosti in ženskosti konstruirata družbeno realnost in 

posledično tudi spolno identiteto, ta se reproducira preko družbenih interakcij, medijev, 

verskih in drugih institucij itd. (Štular, 1999). Nadalje Ortner (1974, v Haralambos, 1999) 

pojasnjuje mehanizma kulture in narave, ki sta prisotna v vsaki kulturi, in vidi kulturo kot 

nadrejeno naravi. Meni, da kultura ženske označuje kot bližje naravi, ker se njihova telesa in 

fiziološke funkcije ukvarjajo z naravnimi procesi, povezanimi z reprodukcijo vrste. Omenjeni 

naravni procesi vključujejo nosečnost, menstruacijo, rojstvo otrok, dojenje, za katere naj bi 

bilo telo ženske »naravno« opremljeno. Žensko psiho opisujejo kot bližje naravi, ker se 

ukvarjajo z nego, skrbjo in primarno socializacijo otrok, zaradi česar razvijejo bolj osebne, 

tesne in intimne odnose z drugimi, posebej z otroki. Kultura dojenčke dojema komaj za ljudi 

in za en sam korak stran od narave, obenem pa ženske tesen odnos z dojenčki spet združi z 

naravo. Za moške obstaja prepričanje, da so bližje kulturi, ker so njihovi miselni procesi 

abstraktnejši in objektivnejši kot ženski. Ker je kultura nadrejena naravi, so ženske 

razvrednotene, moški pa zasedajo sam vrh družbe. 

V krščanskih in muslimanskih verskih skupnosti na Zahodu je zaznati večjo aktivno 

participacijo žensk kot moških, gre torej za številčno prevlado žensk, vendar pa vseeno 

nimajo dostopa do višjih pozicij v verski organizaciji (Yuval-Davis, 2009). Ženske so bolj 

verne od moških, se trdneje držijo svoje vere, jo dosledno prakticirajo in v versko skupnost 

bolj aktivno vlagajo, kar velja tudi za muslimanske skupnosti (Trzebiatowska in Bruce, 2012). 

Visoka feminizacija aktivnosti je vidna v katoliški cerkvi in pri Jehovovih pričah, kar se je 

pokazalo pri opazovanju bogoslužja, kjer je prisostvovalo več žensk.  

Vidno znamenje razlikovanja med spoloma je sedežni red v verskih objektih. Tako pri 

katoliški cerkvi kot islamski skupnosti je opazna delitev na ženske in moške v prostoru. V 

katoliški cerkvi je sedežni red razdeljen na dva pola, ki sta enako oddaljena od osrednjega 

dogajanja pri bogoslužju, medtem ko so v džamiji ženske pozicionirane v ozadje (za 

moškimi) ali celo na dvignjene predele verskega objekta. V džamiji razporeditev ostaja enaka, 

medtem ko se v katoliški cerkvi rahlja in je ponekod razdelitev že popolnoma zabrisana. Pri 

Jehovovih pričah in mormonkah prostorske razdelitve glede na spol ni. Furlan (2007b) razlaga 

neenako prostorsko pozicioniranje žensk in moških. Biološki determinizem zagovarja, da 

moški zavzamejo več prostora, ženske pa manj, čemur družbeni konstruktivizem nasprotuje in 

poudarja vlogo družbenega učenja. S tem se je oblikoval predsodek, da moški potrebujejo več 

prostora, ženske pa so »po naravi« nagnjene k skromnosti in posledično potrebujejo manj 

prostora. 

Področje, kjer so opazne razlike med spoloma, je tudi spolno specifično oblačenje, ki je 

najbolj izrazito in opazno v islamski skupnosti. Ženske pokrivajo večino telesa, pri čemer je 

najbolj viden znak pokrivanja naglavna ruta (hijab, burka, nikab), medtem ko je moškim 

dovoljen bolj odkrit slog oblačenja. Pri mormonkah in Jehovovih pričah pa je zapovedano 

krilo, moškim pa elegantne obleke s kravato. Iz prakticiranja zapovedanega kodeksa oblačenja 

pa niso izvzete niti katoličanke, ki so v preteklosti v cerkev lahko zahajale le s pokrito glavo, 

ostanke omejitev pa najdemo tudi v sedanjosti v večjih cerkvenih turističnih središčih, kjer je 

vstop prepovedan v kratkih majicah in rokavih. Vendar pa se pri najini proučevani populaciji 

katoličank ni pokazalo, da bi bile deležne kakršnih koli omejitev oblačenja. Avtorica Ruether 

(2007) opisuje izvor pokrivanja v krščanstvu. V Novi zavezi nepokriti lasje pomenijo na eni 

strani žensko čutnost in na drugi žensko grešnost, oboje pa izvablja skušnjave pri moških. 

Zato je za kristjanke veljalo, da v cerkev vstopajo s pokrito glavo. Frank (2014) meni, da je 

pokrivanje kot religiozni simbol islama, nov pojav, saj so pokrivanje prakticirale tudi 

krščanske in judovske verske skupnosti. »Pokrivanje je postalo osrednji simbol zatiranja, 

žensk, neracionalnosti, barbarstva, statičnosti in nazadnjaštva islama, zato zakrita ženska 

postane metafora za žensko zatiranje« (prav tam, str. 13). Polemike okoli pokrivanja 
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muslimank se že nekaj časa krešejo in mnenja delijo na dva pola. Droogsma (2007) meni, da 

Zahod in celo nekatere muslimanske feministke pokrivanje vidijo kot orodje zatiranja moških. 

Na drugi strani pa muslimanke opisujejo več funkcij pokrivanja, in sicer opredelitev in 

potrjevanje muslimanske identitete, upor spolni objektivizaciji, ohranjanje intimnih odnosov 

in zagotavljanje vira svobode. Problem torej nastane, če je ženska v pokrivanje prisiljena, zato 

je v ozir treba vzeti, da ni vsako pokrivanje stvar represije, ampak gre lahko za prostovoljno 

odločitev ženske iz različnih razlogov. Pri obeh intervjuvankah je pokrivanje osebna izbira, ki 

temelji predvsem na opredelitvi in potrjevanju muslimanske identitete.    

 

9.2 RAZLIKE V DELOVANJU MOŠKE DOMINACIJE V 

VERSKIH SKUPNOSTIH 

Katoliška verska skupnost se razlikuje od ostalih treh po tem, da je edina, ki duhovnikom 

narekuje celibat. Iz tega izhaja tudi drugačen odnos moških na vodilnih položajih – 

duhovnikov – do žensk. Furlan (2006) meni, da duhovniki širijo negativen odnos do žensk in 

le-te odrinjajo na drugorazredno mesto. Razlog za to najde v projiciranju strahov duhovnikov, 

ki so celibatu zavezani. Katoličanke so poudarile problematičen odnos nekaterih duhovnikov 

do žensk, ki so ga opisovale kot diskriminatornega, nespoštljivega in žaljivega. Duhovniki s 

takšnim odnosom želijo vzpostaviti distanco do žensk, ki izhaja iz strahu, ki ga generira 

zahteva po telesni in čustveni nenavezanosti oziroma celibatu. Ob tem pa ne gre le za strah, 

ampak tudi prepričanost o lastni superiornosti duhovnikov, ki imajo prav tako vcepljeno 

ideologijo moške dominacije, v Katoliški cerkvi pa ponazarjajo patriarhalno avtoriteto. 

Bourdieu (2010) omenja tri glavne instance, ki so na delu reproduciranja patriarhalne kulturne 

forme: družina, cerkev in šola. Če v obzir vzameva le cerkev, je po Bourdieuju (prav tam) le-

ta prežeta z antifeminizmom duhovništva, ki ne prenese prekrškov zoper spodobnosti pri 

oblačilnih praksah žensk. Cerkev in duhovščina vcepljata družinsko moralo, podrejeno 

patriarhalnim vrednotam, skupaj z dogmo o manjvrednosti žensk. 

Iz tega bi lahko poudarili, da je odnos vodilnih moških do žensk v katoliški cerkvi najbolj 

problematičen, vendar se poraja vprašanje, če se ženske v ostalih treh verskih skupnostih tega 

ne zavedajo ali o tem ne govorijo. Bourdieu (2010) trdi, da podrejenega habitusa ni mogoče 

odpraviti s preprostim naporom volje, utemeljenim v osvobajajoči prebuditvi zavesti. 

Mnogokrat se ženskam očita, da same prispevajo k ohranjanju moške dominacije in da so 

same odgovorne za lasten podrejen položaj, včasih celo, da so si namerno izbrale podrejanje 

ali do te skrajnosti, da ljubijo podrejanje na mazohističen način, ki je v osnovi njihove narave. 

Že res, da simbolne moči ni mogoče udejanjati brez podrejenih, ampak konstrukcija 

podrejenosti ni miselno, zavestno, svobodno in namerno dejanje subjekta. Konstrukcija sama 

je učinek moči, vpisane v telo podrejenih.   

Do največjih sprememb in premikov glede položaja žensk je prišlo v Katoliški cerkvi. 

Katoličanke imajo najvidnejšo vlogo in posegle so po najvidnejših vlogah s pomembnejšo 

pozicijo moči, kjer soodločajo in narekujejo delo v verski skupnosti. Same razlog za to vidijo 

v posamezničini ali posameznikovi angažiranosti in ne v spolni pripadnosti. Furlan (2006a) 

meni, da prihaja do nekaterih sprememb, saj ženske znotraj katoliške cerkve sebi iščejo novo 

mesto, ki ne bo omejeno s patriarhatom in moško dominacijo. Spremembe, ki jih velja 

omeniti, so možnost opravljanja ministrantskega dela, članstvo v Župnijskem pastoralnem 

svetu, organizacija različnih dejavnosti (oratorij, birmanske vaje, otroški zbor …), poučevanje 

verskih vsebin (verouk). Ženske ostalih treh verskih skupnosti omenjajo zadovoljstvo z lastno 

vlogo, zato ne spodbujajo sprememb, ki bi pripomogle k emancipaciji žensk. O vidnejšem 

položaju žensk v zadnjih letih so spregovorile tudi muslimanke, ki poudarijo primer dveh 
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muslimank, ki vodita dejavnosti znotraj organizacije (verouk, ženska srečanja), ter pomembno 

vlogo žensk pri poučevanju mladih. Vprašanje je, če lahko na podlagi teh dveh primerov 

vidnejše vloge žensk, sklepamo o dejanski večji vidnosti, prepoznavnosti, pomembnosti in 

emancipaciji muslimank, saj so še zmeraj za ženske rezervirane dejavnosti, ki jim pritičejo po 

»naravi« – skrb za otroke, šibke in ostarele; vzgoja in izobraževanje. V najinem primeru 

ženski opravljata funkcijo vzgoje in izobraževanja mladih, s čimer sta jima pripisani vlogi 

nege, skrbi in primarne socializacije otrok zaradi biološke sposobnosti rojevanja. Ženske se 

tako pojmuje kot bližje naravi, moške pa kot bližje kulturi, ker naj bi bili racionalnejši in 

abstraktnejši v razmišljanju, o čemer govori Ortner (1974, v Haralambos, 1999). Poudariti 

morava tudi ugotovitev, da muslimanke najmanj sodelujejo z lastnim prispevkom v verski 

skupnosti. Dejansko nimajo nobene vloge, razen poučevanja. Tako so izločene iz vrhovnih 

pozicij odločanja in moči.  

Pri mormonkah in Jehovovih pričah je opazno poudarjanje obstoja enakovrednosti žensk 

moškim. Mormonke pravijo, da so v skupnosti spodbujane pri razvijanju lastnih potencialov, 

so deležne spoštovanja moških in so spodbujene k podajanju lastnega mnenja. Jehovove priče 

poudarjajo dostopnost moških, ki so voditelji skupnosti, medsebojno sodelovanje, slišanost, 

upoštevanost in možnost samoodločanja. Čeprav so moški na vodilnih položajih, imajo 

ženske v teh dveh skupnostih še vedno občutek visoke participacije in soodločanja. V 

primerjavi z islamsko in katoliško skupnostjo so v teh dveh skupnostih vloge zasnovane in 

dodeljene praktično vsakemu posamezniku, tudi ženskam, zaradi česar pridobijo močan 

občutek aktivnega vključevanja in oblikovanja organizacije. Stark in Iannacconne (1997) 

menita, da v teh dveh organizacijah ni običajnega modela avtoritete, ki bi bila osnovana na 

razlikovanju med duhovščino in laiki, saj so člani ob istem času tako laiki kot duhovščina 

(oznanjevanje od vrat do vrat oziroma pričevanje o veri), na srečanjih se od vseh pričakuje 

sodelovanje, predvsem pri Jehovovih pričah so ta srečanja bolj podobna seminarjem. McBride 

(2007) dodaja, da ima pri mormonih vsak član tudi svoj poklic (»calling«), ki mu nalaga 

določene odgovornosti, za katere porabi od nekaj minut ali tudi več ur tedensko. Takšna 

močna vpetost in opravljanje dodeljenih nalog botruje k močnemu občutku enakovrednosti in 

upoštevanosti žensk. 

 

9.3 VLOGE ŽENSK IN MOŠKIH V VERSKIH SKUPNOSTIH 

Vodilne vloge v vseh verskih skupnostih opravljajo moški. V katoliški cerkvi so v vrhu 

organizacije papež, škofje, kardinali in duhovniki. Islamsko skupnost vodijo mufti, imam in 

hodže. Organizacijo Jehovovih prič vodi vodstveni organ, ki ga sestavlja osem moških. 

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni vodi prerok in kvorum dvanajstih apostolov. 

Vloge žensk so nižje pozicionirane, in sicer najvišja mesta zasedajo ženske v katoliški cerkvi, 

saj so članice Župnijskih pastoralnih svetov, pobudnice, organizatorke in izvajalke verskih 

dejavnosti ter srečanj. Prisostvujejo pri nastajanju verske literature in poučujejo mladino o 

verskih vsebinah pri verouku. Ženske v islamski skupnosti so manj vključene v samo 

organizacijo skupnosti, izjema je nekaj žensk, ki organizirajo verske dejavnosti in srečanja. 

Ženske se srečujejo in družijo v Društvu Zemzem, ki je ženska muslimanska organizacija. 

Ženske so večinoma usmerjene v dom in družino, saj večino svojega časa namenijo le-tema. 

Jehovove priče morajo biti aktivne oznanjevalke verskega sporočila njihove verske 

organizacije in sodelovati na srečanjih. Nekatere, ki so zaposlene v betelu, opravljajo vlogo 

prevajalk verskih vsebin iz angleščine v slovenščino. Ena od intervjuvank je omenjala tudi 

vlogo kuhinjske pomočnice. Mormonke opravljajo vloge predsednic Osnovne, Mladenk in 

Društva za pomoč. Čeprav gre za »predsedstvo«, je treba omeniti, da gre za vodenje treh 
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majhnih delovnih skupin znotraj organizacije. Dve od naštetih sta v osnovi poučevanje mladih 

o verskih vsebinah, pri drugi pa gre za pomoč, vendar pa nikjer ni moč zaslediti konkretnejših 

ciljev in smernic dela znotraj Društva za pomoč. Ena od sogovornic opravlja administrativno 

delo, skupaj z družino čisti verske prostore, pripravlja in izvaja aktivnosti znotraj poučevanja 

skupine Mladenk. Razvidno je, da se vloge žensk in moških znotraj vseh štirih verskih 

skupnosti močno razlikujejo. Pri vseh so moški v ospredju na vodilnih položajih, medtem ko 

ženske opravljajo manj vidne in manj pomembne naloge. Če bi si posamezno versko skupnost 

predstavljali kot piramido, bi lahko povzeli, da sam vrh zavzemajo moški, ženske pa zasedajo 

nižje predele piramide.  

Med vsemi pripadnicami vseh štirih verskih skupnosti prevladuje vloga poučevanja oziroma 

je le-ta najpogostejša vloga, ki jo ženske opravljajo. Pri tem je treba omeniti splošno znan 

pojav feminizacije poučevanja, o katerem govorita tudi Tašner in Mencin Čeplak (2011), ki 

»feminizacijo poučevanja opisujeta kot številčno premoč učiteljic«. Torej, ne preseneča 

rezultat, da se ženske največkrat znajdejo v vlogi učiteljic verskega pouka, saj gre za splošno 

prevladujoč pojav v družbi, ki se pojavlja tudi v verskih skupnostih.  

Pri islamski skupnosti je treba izpostaviti eno od intervjuvank, ki po svoji angažiranosti in 

aktivizmu izstopa ne samo v islamski skupnosti, ampak tudi v primerjavi z ostalimi tremi 

verskimi skupnostmi. Generalno gledano v družbi izstopa kot ženska in kot pripadnica verske 

skupnosti. Dejavna je na različnih področjih, med drugim tudi na državni ravni, kjer je 

usmerjena v spreminjanje zakonodaje za izboljšanje položaja islamske skupnosti v Republiki 

Slovenija, s čimer javno izpostavlja vso problematiko, ki jo je deležna islamska skupnost. 

Aktivna je pri odpravljanju diskriminacije, predsodkov in stereotipov, ki so povezani z 

islamsko skupnostjo, za kar se bori tudi na osnovnih šolah s pomočjo medkulturnega dialoga. 

Preprečiti poskuša tudi diskriminacijo na trgu dela.       

  

9.4 PRIDOBITVE ŽENSK V VERSKIH SKUPNOSTIH 

Položaj žensk je v verskih skupnostih v vseh pogledih podrejen vzvodom moške oblasti, zato 

naju je zanimalo, katere so tiste prednosti, ki ženske prepričajo o vključenosti v versko 

skupnost. Čeprav jih je večina rojena v versko skupnost, pa še vseeno obstajajo dejavniki, ki 

jim prinašajo pozitivne učinke, da še naprej ostajajo pripadnice. Tako je zaznati, da ženske, 

vključene v skupnost, čeprav je ta konservativna, izključuje iz vodstvenih sfer, kljub temu 

pridobijo več zase, kot pa izgubijo, saj poudarjajo povezanost in skupnost, ki jo čutijo 

(Trzebiatowska in Bruce, 2012). Nekatere ženske pa ostajajo v restriktivnih religijah prav 

zaradi pravil in navodil glede življenja ter v konservativni religiji najdejo trdnost, ki je ni v 

individualistični in sekularni družbi, v takšni verski skupnosti celo najdejo tolažbo, uteho in 

dobijo občutek opolnomočenja (Yuval-Davis, 2009).  

Pozitivne učinke bi lahko razdelili na dve sferi, in sicer na sfero, ki je vezana na intimen in 

notranji svet posameznice ter na sfero, ki je vezana na zunanji svet. Prva sfera se nanaša na 

duhovno dimenzijo, ki je povezana z verovanjem samim in jim prinaša eksistencialno oporo v 

življenju (upanje, vztrajnost, moč, veselje), osmišljenost tuzemskega bivanja (smisel življenja, 

lažje spopadanje s smrtjo bližnjih, usmeritev in vodstvo v življenju) in notranji mir. Kot 

prednost so nekatere sogovornice poudarile še delo na sebi. Opisovale so rast na osebni ravni, 

izgrajevanje osebne identitete in samopodobe, vera pa jim je dala tudi samopotrditev in 

svobodo odločanja. Norris in Inglehart (2015) menita, da religija med drugim posameznikom 

pomaga pri soočanju s stresom in tesnobo, ki izhaja iz težko obvladljivih življenjskih situacij. 

Zmanjša stres, sploh pri težkih dogodkih, kot je smrt ali bolezen, kar se izkaže kot dobra 
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strategija pri zmanjševanju tesnobe in izboljšanju počutja. Pargament in drugi (1998) 

dodajajo, da vera v stresnih časih posameznikom da čustveno podporo, osebno kontrolo, 

fizično zdravje ter občutek namena in smisla. 

Druga sfera pa se nanaša na dojemanje skupnosti, in sicer jim daje občutek pripadnosti, 

sprejetosti ter povezanosti z ljudmi znotraj verske skupnosti. Med njimi vlada medsebojno 

zaupanje in podpora, zaradi česar nekatere skupnost dojemajo kot lastno družino. Ko 

sogovornice omenjajo občutja pripadnosti in povezanosti z versko skupnostjo, morava dodati, 

da gre za občutja, ki pritičejo vsaki skupnosti oziroma množici, in da je verska le ena vrsta 

izmed njih. Le Bon (2016) opisuje psihologijo množic in meni, da so ideje in občutja vseh 

oseb v skupnosti naravnana v isto smer, značilnosti posameznikov oziroma posameznic pa 

izginejo. V skupnosti se ustvari kolektivni um, ki je prehoden, vendar izraža jasno opredeljene 

značilnosti. Poznamo tri vzroke za vključevanje in pripadnost skupnosti. Prvi je občutek 

nepremagljivosti, ki mu dopušča manjši nadzor nad samim seboj, in večje prepuščanje lastnim 

nagonom. V množici se posameznik ne bo enako obvladoval, saj je množica anonimna in 

posledično neodgovorna, kar privede do izginotja občutka za odgovornost. Drugi je 

nalezljivost občutij in ravnanj, saj posamezniki in posameznice žrtvujejo lastne interese 

kolektivnemu. Tretji pa prevzetost, posebno stanje, ki bi ga lahko primerjali s hipnotičnim. 

Zavestna osebnost posameznika in posameznice popolnoma izgine, volja in razsodnost sta 

izgubljeni, vsa čustva in misli se stekajo v smer, ki jo določa množica. Prevzetost je lahko 

posledica magnetičnega vpliva, ki ga daje množica, ali česa drugega (Le Bon, 2016). Skratka, 

ko govorimo o pripadnosti verski skupnosti, je treba biti pozoren na psihološke mehanizme, ki 

osebo privlačijo, da postane in ostane del neke skupnosti. Tako je verska skupnost le ena od 

mnogih vrst skupnosti, ki človeku vzbudijo občutja, ki privlačijo k vpetosti v skupnost.  

 

9.5 SLABOSTI VPETOSTI V VERSKO SKUPNOST IN ODZIVI 

DOMINANTNE KULTURE 

Raziskovalni vprašanji o slabostih vpetosti v versko skupnost in odzivih dominantne kulture 

sva združili že v interpretaciji, enako pa bova storili tudi v sklepu. Do združitve teh dveh 

raziskovalnih vprašanj naju je pripeljala ugotovitev, da so odzivi dominantne kulture v večini 

primerov negativni, s čimer lahko posledično govorimo o slabostih vpetosti v versko 

skupnost. Intervjuvanke so bile deležne tudi pozitivnih odzivov, ki jih bova prav tako 

predstavili. Raziskovalno vprašanje o slabostih vpetosti v versko skupnost sva si postavili, ker 

naju je zanimalo, če bodo ženske neposredno spregovorile o podrejenem položaju, vendar pa 

se to ni zgodilo in so opisovale slabosti, ki so predvsem vezane na nesprejemanje 

veroizpovedi s strani dominantne kulture.  

Negativni odzivi dominantne kulture pričajo o mentaliteti naroda, živečega v slovenskem 

prostoru. Kovačič (2005) trdi, da smo lahko nestrpni do človeških dejanj, mišljenj, prepričanj, 

navad, ki so predmet racionalnega presojanja in utemeljevanja. Za sovražnost do posameznika 

in posameznice pa gre, ko ima nestrpnost iracionalno jedro. Še vedno so za ljudi neznani 

pojavi ali osebe nelagodni ali celo zastrašujoči. Iz tega izhajajo odzivi ljudi do pripadnic 

verskih skupnosti. Največ negativnih odzivov so doživele muslimanke, k čemur gotovo 

pripomore dejstvo, da so najbolj vidno izpostavljene zaradi pokritega stila oblačenja, 

predvsem naglavnih rut. Veliko negativnih odzivov so deležne tudi Jehovove priče, ki so 

postale poznane predvsem po oznanjevanju oziroma pričevanju od hiše do hiše o njihovem 

bogu Jehovi. Večini takšen način srečevanja z Jehovovimi pričami ni bil všeč, zato se je hitro 

vzpostavil negativen odnos do te verske skupnosti, ki jo je večinska družba označila za 

vsiljivo. Mormonska skupnost se sooča predvsem z manjšinjskostjo, ki jo dela izstopajočo, 
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kar privede do mnogih vprašanj in radovednosti okolice. Negativni odzivi pa so bili najbolj 

pogosti s strani domačih. Katoličanke so prav tako pripovedovale o negativnih odzivih, katere 

lahko pripišemo k sekularizaciji, ki je privedla do manjštevilčnosti katoliških vernikov v 

zadnjem času. Tako se tudi katoličanke soočajo z negativnimi odzivi, čeprav je katoliška vera 

prevladujoča v slovenskem prostoru, ampak kot sva že omenili, je v zadnjem času v upadu in 

zato bolj izpostavljena negativnim kritikam. Vse pripadnice verskih skupnosti so take 

podvržene stigmi, ki po Goffmanu (2008) odražajo vrednostne sodbe dominantne kulture. 

Stigmatizacija je povezana s socialnim kontekstom in veljavnimi normami v določeni kulturi. 

Norme narekujejo, katere lastnosti so zaželene in katere ne.  V procesu stigmatizacije veliko 

vlogo igrajo moč, družbeni vpliv in socialna kontrola. Na eni strani so stigmatizirani ljudje, na 

drugi pa nestigmatizirani, ki so medsebojno povezani v odnosu superiornost in inferiornost. 

Nestigmatizirani ljudje posredujejo občutek inferiornosti stigmatiziranim ljudem s socialnim 

zavračanjem ali socialno izolacijo in z zmanjšanimi pričakovanji. Veliko vlogo pri 

samoohranjanju stigmatizacije igrajo tudi iracionalni strahovi. Omeniti pa je treba še skupino 

sočutnih drugih, ki sta razdeljeni na »svoje« in »poučene«. Svoji so skupina sočutnih drugih, 

ki si s stigmatizirano osebo delijo isto usodo, isto stigmo in se definirajo kot osebe njegove 

vrste. Zaradi lastne izkušnje razumejo stigmatiziranega in mu lahko nudijo oporo. Poučeni so 

skupina sočutnih drugih, ki veljajo za »normalne« in so povezane s stigmatizirano osebo, do 

katere čutijo naklonjenost. Poučeni so lahko skupina izobraženih s področja stigme – 

zdravniki oziroma zdravnice, psihologi oziroma psihologinje …– ali skupina, ki je s 

stigmatiziranim povezana v socialni strukturi – partner oziroma partnerka, sorodnik oziroma 

sorodnica. 

Večina intervjuvank se največ provokacij, žalitev in sovražnega govora spominja iz šolskega 

okolja. Katoličanke so kot negativno stran omenile etiketiranje s strani zunanje družbe, ki jih 

je označila za nazadnjaške, konzervatine ali celo neumne. Opozarjale pa so tudi na rigidnost 

pravil Cerkve in posledičnega občutka nepripadnosti in nepovezanosti s skupnostjo, saj so 

pravila le še sama sebi namen. Kritične so do rigidnega protokola bogoslužja, pri katerem 

vztraja vrh Cerkve navkljub ponujenim alternativam. Ena od intervjuvank se počuti osamljeno 

v lastnem delu za versko skupnost in bi si želela pomoči še kakšnega angažiranega 

posameznika ali posameznice. Muslimanke pa so bile v največji meri deležne žalitev in 

sovražnega govora, še posebej ena od intervjuvank, ki se vidno izpostavlja, opozarja na 

krivice in skuša doseči izboljšanje položaja islamske skupnosti. Leskošek (2005) meni, da 

lahko sovražni govor privede do popolne degradacije osebe. Besede poniževanja, 

razčlovečenja, odvzemanja dostojanstva, postavljanja v podrejen položaj, prikazovanja 

nekoga kot nečloveka, tretjerazrednega neciviliziranega bitja vplivajo na položaj posameznika 

in posameznice v družbi. Beseda učinkuje na vsakdanje življenje konkretnega človeka. 

Muslimanke največ omejitev in ovir od vseh štirih verskih skupnosti doživljajo na trgu dela, 

kjer so diskriminirane in težje zaposljive zaradi pokrivanja. Na podlagi pokritosti telesa si 

ljudje ustvarjajo predsodke in stereotipne predstave o ženskah islamske veroizpovedi. Kritične 

pa so tudi do lastne verske skupnosti, za katero pravijo, da je premalo osveščena o 

pomembnosti in uspešnosti islamske civilizacije v preteklih obdobjih. Želele bi si tudi večje 

politične aktivnosti skupnosti.  

Jehovove priče nemalokrat pridejo v konflikt z okolico zaradi lastnih prepričanj in pravil. Ker 

odklanjajo služenje vojaškega roka, so se nekateri moški znašli v zaporu, prav tako ne 

priznavajo državnih simbolov, zaradi česar prihajajo v konflikt z državo. Pred začetkom 

gradnje betela so sosedje močno nasprotovali sobivanju z Jehovovimi pričami, po nekaj 

pretečenih letih pa so premostili predsodke in jih začeli sprejemati. Vse sogovornice so 

govorile o tem, da se večina ljudi spreobrne, ko jih spozna. Da imajo ljudje na začetku 

stereotipne predstave in predsodke o njih, vendar le-te premostijo, ko jih pobližje spoznajo.    
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9.6 SOCIALNI STIKI ZNOTRAJ IN ZUNAJ VERSKE 

SKUPNOSTI 

Pri raziskovalnem vprašanju o socialnih stikih sva se spraševali, v kolikšni meri je vpetost 

žensk v versko skupnost povezana z vzpostavljanjem in ohranjanjem stikov izven skupnosti. 

Namreč z vsestransko prežetostjo religije, in sicer na podlagi stikov z verskimi voditelji, 

verskih vsebin na bogoslužjih, versko literaturo in na koncu še s pripadniki in pripadnicami 

iste verske skupnosti, je malo verjetnosti, da bi bile ženske priča še kakšni drugačni ideologiji, 

kot je enakost med spoloma, o kateri je veliko govora izven verskih skupnosti. Močna vpetost 

v versko skupnost lahko očitno zmanjša možnost, da bi ženske začele gledati na lasten položaj 

kritično in še s kakšne druge ideološke perspektive, recimo feminizma. Socialni stiki so 

povezani s socialnim kapitalom, ki ga poseduje posameznik in posameznica. Socialni kapital 

je koncept, o katerem je veliko pisal Bourdieu (2003, str. 99), ki ga tudi pojasnjuje. »Družbeni 

kapital je celota dejanskih ali potencialnih virov… viri so povezani s pripadnostjo skupini kot 

celoti agentov, ki nimajo samo skupnih lastnosti, temveč jih združujejo tudi stalne in koristne 

vezi.« Obseg kapitala je odvisen od velikosti mreže zvez, ki jih oseba lahko mobilizira in od 

obsega ekonomskega, kulturnega in simbolnega kapitala, ki ga poseduje vsak od ljudi, ki je 

povezan s to osebo. Prav gotovo je socialni kapital eden od dejavnikov, ki vplivajo na položaj 

ženske v družbi, saj se preko obsega in količine simbolnega, kulturnega in ekonomskega 

kapitala, ki ga ženska poseduje, pozicionira na mesto v družbeni lestvici. Poleg tega pa ji 

razpredenost in razširjenost socialne mreže prinaša vpogled v številne ideologije, ki lahko 

vplivajo na samopercepcijo, samozavedanje in samorefleksijo položaja. 

Socialna mreža ohranja visoko predanost verski skupnosti in te socialne mreže, ki jih verniki 

in vernice dobijo kot člani, so zanje tudi nagrada, da so vanjo vključeni, v njej celo aktivno 

sodelujejo. Socialna mreža posameznikom in posameznicam vrača z naklonjenostjo, 

spoštovanjem, družabnostjo in prijateljstvi, zato je v verskih skupnostih, kjer je predanost veri 

manjša, kjer je manj aktivno vključenih posameznikov in posameznic, tudi socialna mreža 

šibkejša, verniki in vernice pa ravno zaradi tega ne bodo tako predani (Stark, 2005). 

Katoličanke se v največji meri zavedajo lastnega neenakega položaja v primerjavi z moškim, 

k čemur gre nekaj vpliva pripisati stikom z ljudmi izven verske skupnosti in ohlapnejši 

strukturiranosti katoliške cerkve. Katoličanke na eni strani niso omejene le na stike znotraj 

skupnosti, medtem ko so Jehovove priče v večini v odnosih z ljudmi znotraj skupnosti. Kar 

imajo stika z ljudmi izven skupnosti, so to ljudje, ki jih srečujejo pri oznanjevanju od hiše do 

hiše. Zaradi visoke stopnje organiziranosti in strukturiranosti skupnosti ter močno 

determinirane ideologije težko sklepajo prijateljstva izven skupnosti zaradi specifičnosti 

lastnih življenjskih nazorov, ki se večinoma močno razlikujejo od nazorov dominantne 

kulture. Posledično so dovzetne za najmanj vplivov drugačnih ideologij in razmišljajo vse 

enoznačno in podobno. Lasten položaj vidijo enakovreden moškemu in so glede le-tega 

najmanj kritične. Muslimanke imajo stike z ljudmi znotraj in izven skupnosti, prav tako 

mormonke. Pri mormonkah gre razlago iskati v maloštevilčnosti skupnosti, zaradi česar se 

nekatere povezujejo s tujimi člani in članicami. Prevladujejo pa stiki z ljudmi izven skupnosti, 

s katerimi se srečujejo v šolskem in delovnem okolju. Vendar so do lastnega položaja 

nekritične in ga prav tako vidijo enakega moškemu, kar bi lahko bila posledica lažnega 

občutka pomembnosti opravljanja vlog, saj ima vsak član in članica od predsednika dano 

vlogo. Prav tako so lahko predsednice organiziranih skupin (Osnovna, Mladenke, Društvo za 

pomoč), vendar pa ima veliko težo le sam naziv, ne pa toliko funkcija, ki jo dejansko 

opravljajo, saj je le-ta v primerjavi z moškimi v nižjem rangu glede moči odločanja.          
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9.7 NAČIN OBLIKOVANJA ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 

Za raziskovanje načina oblikovanja življenja sva se odločili, ker sva domnevali, da je 

vključenost v versko skupnost povezana s položajem ženske, kar naj bi se pokazalo v načinu 

oblikovanja življenja. V raziskavi se je pokazalo, da vpetost v versko skupnost res vpliva na 

način oblikovanja življenja, vendar pa le-ta nima nobene povezave s položajem žensk, saj se 

pri načinu življenja, nikjer na nobenem mestu ne pokaže kakršna koli patriarhalna ureditev, 

zato sva prišli do ugotovitve, da način življenja v nobenem pomenu ni povezan s položajem 

ženske v verski skupnosti. Na podlagi vpetosti v versko skupnost so intervjuvanke oblikovale 

svojstven način življenja. Ta način življenja pa se povezuje predvsem z obiskovanjem 

bogoslužja, prakticiranjem verskih običajev, molitvijo in osebnim odnosom z Bogom, kar se 

navezuje na osebno in intimno življenje ženske, kjer ne pride do izraza nobena moška 

dominacija, ampak je v ospredju le ona, ženska.  

Pripadnice vseh štirih verskih skupnosti obiskujejo bogoslužja, le-ta pa se med seboj 

razlikujejo že po samem poimenovanju. Katoličanke obiskujejo mašo, ki poteka vse dni v 

tednu, najpomembnejša pa je nedeljska. Od vseh štirih verskih skupnosti se muslimanke 

najmanj redno udeležujejo bogoslužja. Muslimanke obiskujejo bogoslužje ob večjih 

praznikih, za moške pa je bogoslužje organizirano še ob petkih. Jehovove priče se dvakrat 

tedensko udeležujejo shodov, mormonke pa obiskujejo nedeljske zakramentne sestanke, ki so 

v okviru nedeljskega trodelnega bogoslužja. Najbolj dejavne obiskovalke bogoslužja so 

mormonke in Jehovove priče. Največ verskih običajev praznuje katoliška cerkev, najmanj pa 

Jehovove priče. Katoličanke dajejo najmanj poudarka prakticiranju verskih običajev, medtem 

ko imajo običaji za muslimanke in mormonke veliko namembnost.  

Ravno vedenje, na katero vpliva verska pripadnost, se lahko razdeli na dva dela, primarno 

ravnanje vključuje zahajanje v cerkev, molitev in branje verskih spisov, sekundarno vedenje 

pa vključuje tudi druge vidike, na katere vpliva religija: prehrana, obleka, odnosi med ljudmi, 

spolnost, odnos do dela (Trzebiatowska in Bruce, 2012). Molitev je za vse ženske vseh štirih 

verskih skupnosti osebne narave, kamor spada tudi osebni odnos z Bogom. Vse se z Bogom 

pogovarjajo in mu zaupajo vsakodnevne tegobe. Molitev opisujejo kot neke vrste meditacijo, 

ki jih umirja, Bog pa jim predstavlja prijatelja, zaupnika, sopotnika in tolažnika. Pri 

muslimankah gre za obvezno molitev petkrat na dan, medtem ko je pri ostalih pripadnicah 

verskih skupnosti pogostost molitve prepuščena posameznici. Pri vseh štirih skupnostih je 

opazen tudi velik poudarek na družinskem življenju in oblikovanju družine kot osnovni celici 

človeške eksistence.  

 

9.8 ŽIVLJENJSKI NAZOR IN PREPRIČANJA 

Iz istega razloga, kot sva se odločili za raziskovanje načina oblikovanja življenja, sva se tudi 

za življenjski nazor. Predvidevali sva, da obstaja povezava med življenjskim nazorom in 

položajem ženske v verski skupnosti, vendar pa le-te ni prepoznati iz odgovorov intervjuvank. 

Obstaja pa povezanost med vpetostjo v versko skupnost in življenjskim nazorom žensk. 

Močan vpliv na življenjski nazor imata verska literatura in verski voditelji. Najmanjši vpliv 

naštetih dveh dejavnikov se kaže pri katoličankah, do katerih pronicajo tudi politične, 

znanstvene in druge ideologije. Močna zavezanost verskim besedilom je prisotna pri 

Jehovovih pričah (Sveto pismo), mormonkah (Mormonova knjiga) in muslimankah (Koran), 

iz le-teh pa izhajajo verska načela in moralne vrednote, ki so podlaga za osebnostno rast in 

delo na sebi.  
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Religijska misel človeku oblikuje način življenja, ne le svetovni nazor. Vpliva na oblikovanje 

socialnih, vedenjskih in intelektualnih odzivov, tako je religija hitro tudi temelj 

posameznikove identitete, ki v določeno smer potiska njegovo vedenje, politično prepričanje 

in oblikuje velikost ter značilnosti njegove socialne mreže in skupnosti (Tremlin, 2006). Vera 

jim predstavlja varovalni dejavnik pred slabimi dejanji, usmeritev k humani drži do soljudi in 

izboljšanju medsebojnih odnosov. Verska načela vplivajo na vsakdanje življenje žensk in tako 

lahko zaključiva, da ima vpetost v versko skupnost veliko težo in pomen pri oblikovanju 

načina življenja tudi pri življenjskem nazoru žensk. Vendar pa ne življenjski nazor ne način 

življenja nimata povezave s položajem žensk, saj gre pri obeh za žensko osebno naravo 

izkazovanja veroizpovedi.  

 

10 SKLEPNA MISEL 

Jogan (2013) meni, da zgodovinske izkušnje kažejo, da je urejanje reprodukcije s strani 

moških, potekalo na predpostavki, da je ženska njegova. To je bilo strogo določeno že v 

prvem tisočletju pred našim štetjem, kar pa so pozneje različne religijske razlage utrjevale in 

širile. Temeljna »sveta« besedila vseh svetovnih religij vsebujejo mizoginijo in 

ženskosovražnost. Lahko bi rekli, da je mizoginija v svetih besedilih odraz razširjene 

patriarhalnosti izpod peresa moškega. Tako je patriarhalna družbena ureditev obstajala že 

pred samim nastankom religij in se je le prikradla v verske skupnost ter svojo pot nadaljevala 

tudi v njih. Furlan (2006) trdi, da sta spola v teološkem pogledu enaka v svoji enakovrednosti 

in dostojanstvu ter različna v svoji človeškosti ter porazdeljenosti vlog in funkcij.  

Bourdieu (2010, str. 49) pojasnjuje, da za rešitev žensk iz okovov jarma podrejenosti oziroma 

za simbolno revolucijo ni dovolj pretvorba zavesti in volj, kar je predlagalo feministično 

gibanje. Ker »temelji simbolnega nasilja niso v mistificiranih zavestih, ki bi jih bilo treba le 

razsvetliti, ampak v dispozicijah, prilagojenih strukturam dominacije … lahko zlomi samo 

temeljita sprememba družbenih okoliščin proizvodnje dispozicij…« Kljub velikim 

spremembam in pridobljenim pravicam na področju ženske emancipacije še vedno obstajajo 

področja, kjer je treba narediti premike in doseči enakost. V verskih skupnostih do teh 

sprememb prihaja z zamikom, prav tako pa so razlike med posameznimi verskimi 

skupnostmi, vendar upava, da najino magistrsko delo osvetli problematiko položaja in vlog 

žensk v verskih skupnostih in omogoči večje zavedanje o lastnem položaju tistih žensk, ki so 

v skupnosti vpete.  

 

11 TEŽAVE, POMANJKLJIVOSTI IN PREDLOGI ZA 

NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Za konec lahko dodava, da so v vseh štirih verskih skupnostih ženske v podrejenem položaju, 

česar se večinoma ne zavedajo, kar se je dalo ugotoviti na podlagi odgovorov. Namreč pri 

neposrednih vprašanjih o enakovrednosti položaja žensk in moških so vse po vrsti 

odgovarjale, da so enakovredne moškim, pri kasnejših odgovorih pa se je pokazalo, da le ni 

tako. Pri tem se nama postavlja tudi vprašanje, če so morda podrejen položaj namenoma 

zanikale in se ga morda zavedajo, pa si o tem niso upale izrecno govoriti, kar bi lahko 

predstavljalo eno od težav najinih rezultatov. Morda niso bile pripravljene popolnoma iskreno 

odgovarjati na vprašanja, ker se niso počutile v dovolj varnem odnosu z nama, saj sva zanje 
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bili navsezadnje neznanki, s katerima so se srečale enkrat ali dvakrat v življenju. Poleg tega 

pa je morda ostalo še veliko neizrečenega, ker so želele lastno versko skupnost v javnosti 

predstaviti v čim lepši luči, saj navsezadnje s svojo participacijo predstavljajo svojo versko 

skupnost v najinem raziskovalnem delu. Nemara je na delu simbolno nasilje, ki ga Bourdieu 

(2010, str. 45) opisuje. »Učinek simbolne dominacije (etnične, spolne, kulturne ali jezikovne) 

se ne dogaja v čisti logiki spoznavajočih zavesti, marveč prek shem zaznavanja, presojanja in 

dejanja, ki so za habituse temeljnega pomena in ki onstran zavestnih odločitev in 

nadzorovanja volje utemeljujejo spoznavno razmerje, ki je tudi samo sebi globoko nejasno«. 

Tako vidimo, da ženske nevede oziroma nezavedno podpirajo in ohranjajo družbeni in spolni 

red ter maskulinistično nadvlado s pomočjo simbolnega nasilja.  

Kar se tiče obsega in širine najinega magistrskega dela, meniva, da dodobra zaobjame najino 

tematiko tako z vidika teorije kot tudi metodologije, saj sva uporabili dva metodološka 

pristopa, in sicer intervjuvanje in opazovanje. Intervjuji so nama ponudili veliko podatkov za 

obdelavo, ki so vključeni in ponujajo dober vpogled v raziskovano tematiko. Pomanjkljivost 

vidiva pri opazovanju v tem, da sva bogoslužje vsake od štirih verskih skupnosti opazovali le 

enkrat. Za tehtnejše rezultate bi le-teh moralo biti več. Poleg tega je najin vzorec majhen, saj 

zajema le dvanajst intervjuvank, pri čemer ne moreva ugotovitev posplošiti na celotno 

populacijo, saj je predstavljen pogled le nekaj predstavnic verskih skupnosti. Za nadaljnje 

raziskovanje predlagava med drugim tudi kvantitativno raziskovanje, pri katerem bi bil vzorec 

mnogokrat večji in posledično bi bili rezultati bolj veljavni. Vendar pa v tovrstnem majhnem 

vzorcu ne vidiva le pomanjkljivosti, ampak tudi veliko vrednost najinega magistrskega dela, 

saj sva s tem dali pomemben glas predstavnicam verskih skupnosti, ki so odpirale njim 

pomembne teme, in s tem pridobili vpogled v del njihovih življenj in mesto, ki ima zanje 

vpetost v versko skupnost. 

Raziskovali sva štiri verske skupnosti, ki so si med seboj zelo različne, a hkrati vse izhajajo iz 

abrahamske religije. Islamska in katoliška verska skupnost imata več stoletno tradicijo, 

medtem ko sta Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in Jehovove priče novodobni 

religiji, ki sta se razvili iz katoliške verske skupnosti. Obstaja še veliko drugih verskih 

skupnosti, ki bi jih lahko zajeli v raziskavo, vendar pa bi bilo najino magistrsko delo 

preobširno, zato je lahko to predlog za nadaljnje raziskovanje. Poleg tega pa bi bilo smiselno 

pod drobnogled vzeti le eno od verskih skupnosti in jo raziskati z več vidikov. Pri tem bi se 

lahko osredotočili na opazovanje, ne samo bogoslužja, ampak tudi mladinskih srečanj, srečanj 

zakonskih partnerjev, študijskih in bralnih skupin ter mnogih drugih. Pri opazovanju več 

različnih srečanj ene verske skupnosti bi bilo možno pridobiti vpogled v participacijo, 

sodelovanje in govorni prispevek spolov. Na tematiko najinega magistrskega dela gledava kot 

na pomemben prispevek k stroki socialne pedagogike, saj je področje religije in verskih 

skupnosti v majhni meri zastopano in raziskovano. Vrednosti ne vidiva le v tem, da sva 

prispevali k raziskovanju manj raziskovanega področja, ampak tudi v tem, da je religija 

pomemben del človeških življenj, ki ga ni smiselno raziskovalno zanemarjati. 

Nekaj težav sva imeli tudi pri iskanju kandidatk za intervjuje, in sicer se je zataknilo pri 

mormonkah. Štiri so sodelovanje v intervjuju zavrnile, nekaj pa je bilo takih, ki so na 

misijonu v Sloveniji in tako niso ustrezale kriteriju, da živijo v slovenskem prostoru od 

rojstva. Vsekakor pa vidiva nastavke za nadaljnje raziskovanje, in sicer v kvantitativnem 

raziskovanju udeleženosti žensk in moških na bogoslužjih, uporabi check-liste za natančno 

merjenje pogostosti govorjenja žensk in moških na bogoslužjih. Prav tako so se v intervjujih 

odpirale nove teme in ena takih je odnos duhovnikov do žensk v katoliški cerkvi, ki bi se ga 

dalo raziskati na podlagi intervjujev z duhovniki in ženskami, ki so v stiku z duhovniki. 
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12 REFLEKTIVNI ZAKLJUČEK 

Od začetka do konca procesa pisanja magistrskega dela je preteklo skoraj dve leti z vmesnimi 

zastoji pisanja. V tem času sva poleg strokovnega poglabljanja teme preko literature opravili 

tudi veliko neformalnih srečanj s pripadnicami verskih skupnosti. Tematika naju je na 

nekaterih mestih zares posrkala v globlje raziskovanje, ki sva ga želeli opraviti tudi čim bolj 

poglobljeno in se ga lotiti z več vidikov, kot sva to storili z intervjuvanjem in opazovanjem. 

Upava, da nama je uspelo dodobra zaobjeti tematiko religije v povezavi s spolom. Opazovanj 

bogoslužij sva se udeležili pri nekaterih verskih skupnostih večkrat, česar tega nisva vključili 

v raziskavo, saj je šlo bolj za najino zanimanje in željo po boljšem poznavanju skupnosti. 

Velikokrat sva tudi po opazovanjih še ostajali v okolici verskih objektov in se neformalno 

pogovarjali z vernicami in verniki, od katerih sva dobili dragocene informacije in vtis o sami 

skupnosti.  

V delu, ko sva raziskovali in iskali nabor literature, sva se obrnili po napotke in usmeritve tudi 

k prof. Anji Zalta, ki je ena vidnejših raziskovalk teme religije in spola v Sloveniji. Ko sva se 

lotili analize in interpretacije, pa sva prišli v stik z različnimi predstavnicami in predstavniki 

verskih skupnosti. Zaradi manjšega poznavanja mormonske skupnosti sva se v začetku 

udeležili bogoslužja in srečanja Društva za pomoč, kjer sva dobili vpogled v delovanje 

skupnosti. Steklo je več neformalnih pogovorov, med drugim tudi s predsednikom in 

predsednico lokalne skupnosti. Na enem od srečanj sta z nama v stik stopili misijonarki iz 

Združenih držav Amerike, ki sta se želeli z nama pogovarjati o veri in Bogu ter naju pridobiti 

kot novi članici njihove skupnosti. Med drugim sva neformalne pogovore opravili tudi s 

posamezniki in posameznicami skupnosti Jehovovih prič.  

Intervjuvanke sva pridobili s pomočjo različnih virov, naprej preko poznanstev in njihovih 

usmeritev, nato tudi preko socialnih omrežij in elektronske pošte. Na največ težav sva naleteli 

pri pridobivanju mormonk, ker jih je nekaj sodelovanje zavrnilo, skupnost je v Sloveniji 

majhna in veliko je misijonarske populacije, ki pa ne ustreza kriteriju najinega dela, saj sva 

med intervjuvankami izbirali takšne, ki živijo v slovenskem prostoru. Intervjuvankam sva 

puščali veliko prostora za prosto izražanje svojih misli, kaj je prispevalo k daljšim 

intervjujem, saj so le-ti trajali od 45 minut do ene ure in 45 minut.  

Skozi prve stike s skupnostmi in nadaljnje srečevanje z vernicami in verniki sva oblikovali 

svoje dojemanje in vtise proučevanih skupin. Pri Jehovovih pričah in mormonski skupnosti 

sva bili vedno toplo sprejeti, opaženi in dobrodošli, kar se je pokazalo, tako da so naju sprejeli 

s pozdravom, rokovanjem, predstavljanjem in zanimanjem o najinem prihodu. Drugačna pa je 

bila najina izkušnja na opazovanju islamskega bogoslužja, ko sva bili kot nepripadnici 

islamske skupnosti postavljeni v prostor, namenjen otrokom. Bogoslužju nisva smeli 

prisostvovati pomešani med versko populacijo, temveč ob strani. Za prisostvovanje na 

bogoslužju sva morali pokriti glavo, vendar pa nisva ostali neopaženi, ker sva izstopali z 

oprijetimi hlačami. Pri katoliški maši sva bili popolnoma neopazni, sedeli sva v ozadju in v 

nobenem pogledu, razen zapisovanju, nisva izstopali.  

Predstavili pa bi radi tudi najine vtise o dojemanju posamezne skupnosti, za katere pa nimava 

nobenih empiričnih dokazov. Kot najbolj goreče vernice sva dojemali Jehovove priče, tudi 

mormonke, pri obeh skupinah se je pokazala visoka stopnja prepredenosti vere v vsakdanjem 

življenju. Jehovove priče sva dojemali kot najbolj zaprto skupino, ki ima malo stika z 

zunanjim svetom, zaradi katerega članice drugače dojemajo ovire in prepreke v življenju. 

Najin vtis je bil, da ovire v večinski družbi, obravnavane kot majhne, doživljajo z večjo mero 

stresa in obremenjevanja, kar kaže na odsotnost strategij soočanja z življenjskimi preprekami, 
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s tem pa gredo težje iz svoje cone udobja, v katero jo umešča vpetost v dotično versko 

skupnost. Vsakdanje življenje Jehovovih prič urejajo pravila verske organizacije, ki poleg 

obiskovanja srečanj skupnosti narekuje tudi oznanjevanje na ulici. To za seboj prinese 

popolno prežetost vsakdanjika z versko vsebino, ki ne pušča prostora za vplive drugih 

dejavnosti in idej.  

Pri Jehovovih pričah in mormonkah sva opazili močno vero v resnico, ki je zapisana v verskih 

besedilih posamezne vere. To opažanje izvira iz tega, da so veliko govorile o samih verskih 

zgodbah in citiranju svetih besedil. Kar je manj prisotno pri katoličankah in muslimankah, 

kjer večji del prevzame notranja, intimna vera posameznice, kar ne pomeni, da intimnost vere 

ni prisotna pri manjših dveh skupnostih. 

Meniva, da nisva dobili dobrega pogleda na položaj žensk v islamski skupnosti. Ena od 

intervjuvank izstopa že zaradi dejstva, da je aktivistka in je ženska, ki se bojuje za pravice 

svoje verske skupnosti, drugi dve pa imata manj vpogleda v položaj muslimank, saj sta imeli 

obe vlogo participantk in ne sooblikovalk delovanja verske skupnosti. To se je pokazalo kot 

velika razlika med ostalimi tremi verskimi skupnostmi, kjer imajo ženske določene vloge, 

česar nisva zaznali v islamski skupnosti. Opazili sva, imajo vloge v islamski skupnosti samo 

ženske, ki so žene verskih voditeljev, ostale pa samo participirajo kot udeleženke, ne pa 

sooblikovalke in koordinatorke v verski skupnosti. Ženske so tu bolj potisnjene v zasebno 

sfero, v družinsko življenje in osebno molitev. 

Za konec bi radi povedali, da si želiva, da najino delo kot delček v mozaiku prispeva k 

ozaveščanju o tematiki religije in spola. Želiva si, da bo najino delo spodbuda k umeščanju 

vsebin religije in spola tudi na sami smeri študija socialne pedagogike. 
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PRILOGE 

PREDVIDENA VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

Splošni podatki in življenjsko ozadje posameznice 

1. Na kratko se predstavite, povejte nekaj o sebi – kdo ste, kaj (radi) počnete, kaj izpopolnjuje 

vaše (vsakdanje) življenje, kaj vam veliko pomeni v življenju. 

2. Kakšno je bilo vaše otroštvo, kako ste ga preživljali? Se spomnite kakšnega dogodka, ki 

vas je zaznamoval? Ali so se želje o vašem prihodnjem življenju, ki ste jih imeli v otroštvu, 

izpolnile, so bile predstave realne? Kaj se je uresničilo, kaj ne? 

3. Kdaj se je vera v vašem življenju pojavila in kdaj je postala pomembna? Kdo ali kaj je 

vplival/o na to, da je vera za vas postala pomembna? Na kakšen način so vplivali/je vplivalo?  

4. Kako močno sta bili vaša primarna družina (najožje sorodstvo) in socialni krog vpeta v 

religijsko skupnost in na kakšen način sta vplivala na vašo vero? 

5. Kakšne verske običaje sama in v družini/socialni mreži/religijski skupnosti prakticirate in 

ali kaj vplivajo na vaše življenje? Kako je z molitvijo in pogovorom z bogom/svetimi 

osebami? 

 

Pomen in vpliv vere 

6. Kaj vam predstavlja vera? Kaj za vas pomeni biti veren, kdo je za vas veren? 

7. Na kakšen način učinkuje na vaše življenje? Na katerih področjih ima najmočnejši vpliv 

(vzgoja, družina, mišljenje, nazor)?  

8. Ste kdaj kritično gledali na svojo vero? Ste kdaj dvomili o verskih prepričanjih, dogmah in 

do kakšnih misli vas je ta dvom pripeljal? Ste se o tem s kom pogovarjali ali ste le pri sebi 

premišljevali o tem? Kaj vas je pripeljalo do dvoma v vašo vero (dogodek, oseba, stavek koga 

…)? Kako pogost je (bil) vaš dvom? Vas je morda pripeljal do tega, da ste pomislili o umiku 

iz svoje vere ali spremenjenega verskega načina življenja?  

 

Položaj in vloga posameznice v svoji religijski skupnosti 

9. Koliko časa ste že del te religijske skupnosti, koliko časa aktivno sodelujete v skupnosti? 

Kakšno vlogo imate v tej skupnosti, kje je vaše mesto, kakšne naloge opravljate, kdo je 

pobudnik teh nalog, je od koga odvisna, je potrebno soglasje od koga, ste odvisni sama od 

sebe? 

10. Kako je prišlo do vloge, ki jo imate sedaj, ali ste z njo zadovoljni, bi kaj spremenili/načrti 

za prihodnost? Na kakšne načine svoji verski skupnosti pomagate oziroma v njej sodelujete? 

11. Se kdaj primerjate s položajem drugih žensk, znotraj svoje skupnosti in zunaj? Ali opazite 

razlike med položajem in vlogo, ki jo imajo posameznice?  

12. Kako vidite svojo vlogo kot ženske (in drugih žensk) v religijski skupnosti in kako vlogo 

moških? Se ta vloga kaj spreminja, se je kaj spremenila? Na kakšen način se je spremenila, na 

bolje, slabše? Kaj je spodbudilo spremembe? Ali je prišlo do večje vključitve žensk v 
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strukture religijske organizacije? Kakšen imate odnos z moškimi v vaši skupnosti? Se kje 

kaže vaša podrejenost v skupnosti, ali lahko moški kaj počnejo, česar vi ne morete? Imate 

kakšne konkretne primere, kjer se kažejo te razlike? 

13. Kdo so voditelji vaše skupnosti, kakšne funkcije opravljajo? Ali na tem področju obstajajo 

razlike v participacije spolov? Kakšen odnos imate do njih? 

14. Kakšno je vaše mnenje o enakosti spolov? Ali sta spola enakovredna ali ne? 

Argumentirajte svojo pozicijo. 

 

Prednosti in slabosti pripadnosti religijski skupnosti 

15. Zakaj ste pripadnica ravno te vere? Kako bi pojasnili svojo kontinuirano pripadnost tej 

religiji – kaj imate osebno od tega, da ste verujoči in da ste pripadnica religijske skupnosti? 

16. Kaj vam pripadnost religijski skupnosti prinese, kaj dobrega, kaj slabega? Na kakšne 

načine vam življenje olajša, vam ga kje oteži, omeji? Kje mislite, da vas vaša vera omejuje? V 

vašem življenju s čim niste zadovoljni, bi kaj spremenili – ima tu kakšen vpliv tudi vera? 

Kako se s slabostmi soočate, če se? Morda vaša vera/religija omejuje življenja drugih 

pripadnic vaše religijske skupnosti?  

 

Pripadnost religijski skupnosti in socialna mreža, družinsko življenje, odziv dominantne 

kulture, življenjski nazor 

17. Ali se družite večinoma z ljudmi svoje vere, religijske skupnosti? Zakaj ja, zakaj ne, v 

kolikšni meri? Ali vaša verska prepričanja prenašate na vaš način življenja, na vzgojo otrok, 

na svojo družino? Na kakšen način? Imate do svojih otrok/družine kakšna pričakovanja? 

18. Kako se na vašo versko pripadnost odziva okolica, prevladujoča/dominantna kultura, v 

kateri bivate? Imate kakšen primer, situacijo, dogodek, ki bi ga (jih) lahko izpostavili?  

19. Kakšno mesto ima vaša vera v javnem življenju? Jo izražate navzven ali je bolj zasebna, 

osebna zadeva? Na kakšen način se odraža v vašem življenju, tako v javnem kot zasebnem 

prostoru? 

PRIMER KODIRANJA 

Enote kodiranja Kode prvega 

reda 

Kode drugega 

reda 

Kategorije 

Tudi tukaj imamo, kot bi lahko rekla, 

nadzornike oddelkov. Mamo oddelke, 

nadzorniki, ne. In potem točno, ko pač vidi, 

ane, kje je pač kaka potreba 

Moški kot 

nadzorniki 

oddelkov 

Dominacija 

moških 

Položaj žensk v 

verski skupnosti 

Ja, to pa so, so moški. Ja. Am, hm. In, da 

majo pč, koordinatorji, al kako, točno vejo, 

ne kdo kej, ta tim ima ta projekt čez, ta tim 

ima ta projekt čez, ta tim ma ta projekt čez, 

aha, tukaj manjka to, okej, to bi blo dobro, da 

bi bil tu prevajalec, to je tko.  

Moški kot 

koordinatorji 

dela     

Dominacija 

moških 
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Am, glede poučevanja, ja, duhovnega 

poučevanja znotraj skupnosti, to je pa 

zaupano moškim. Glede na Sveto pismo 

Duhovno 

poučevanje 

znotraj 

skupnosti v 

domeni moških 

Dominacija 

moških  

Znotraj skupnosti je to zaupano moškim, da 

oni vodijo pri duhovnem pouku 

Duhovno 

poučevanje 

znotraj 

skupnosti v 

domeni moških 

Dominacija 

moških 

to pomeni v dvorani majo oni govore Govorništvo v 

domeni moških 

Dominacija 

moških 

vodijo razprave tudi Vodenje razprav 

v domeni 

moških 

Dominacija 

moških 

Za ta intervju sem že vsa prešvicana, kaj šele, 

da bi jst tamle. [smeh] Tam z odra množico 

poučevala, ne, hvala lepa. Res res, hvala lepa 

Zavračanje 

poučevanja pred 

javnostjo 

Zavračanje 

opravljanja 

vodilne funkcije 

ne, tko da, ne da bi jaz kaj organizirala, ne 

nimam želje 

Zavračanje 

opravljanja 

organizacijskeg

a dela 

Zavračanje  

opravljanja 

vodilne funkcije 

Da se dopolnjujeta Medsebojno 

dopolnjevanje 

Enak položaj 

žensk in moških 

Pa se ti zdi, da je v tej skupnosti 

enakopravnost oziroma enakost med ženskim 

in moškim spolom? Al ne? 

J2: Da, je. 

Enakost med 

spoloma 

Enak položaj 

žensk in moških 

V nasprotnem primeru ne bi prisluhnili 

tvojemu mnenju, mnenju ženske 

Upoštevanje in 

poslušanje 

mnenja žensk s 

strani moških 

Upoštevanje 

žensk 

Lepo je tudi, da radi prisluhnejo mnenju 

drugega 

Upoštevanje in 

poslušanje 

mnenja žensk s 

strani moških 

Upoštevanje 

žensk 

Nihče ne hodi za mano, da bi me preverjal, 

češ, kaj govorim, da ne bi delala sramote 

Odsotnost 

nadzora moških 

Samoodločanje 

žensk 

Am, glede poučevanja, ja, duhovnega 

poučevanja znotraj skupnosti, to je pa 

zaupano, to je, to je pa zaupano moškim. 

Glede na Sveto pismo 

Duhovno 

poučevanje 

znotraj 

skupnosti v 

domeni moških 

Razlike v 

vlogah žensk in 

moških 

Vloga žensk v 

verski skupnosti 
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Znotraj skupnosti je to zaupano moškim, da 

oni vodijo pri duhovnem pouku 

Duhovno 

poučevanje 

znotraj 

skupnosti v 

domeni moških 

Razlike v 

vlogah žensk in  

moških 

to pomeni v dvorani majo oni govore Govorništvo v 

domeni moških 

Razlika v 

vlogah žensk in 

moških 

vodijo razprave tudi 

 

Vodenje razprav 

v domeni 

moških 

Razlika v 

vlogah žensk in 

moških 

Tudi tukaj imamo, kot bi lahko rekla, 

nadzornike oddelkov. Mamo oddelke, 

nadzorniki, ne. In potem točno, ko pač vidi, 

ane, kje je pač kaka potreba 

Moški kot 

nadzorniki 

oddelkov 

Razlika v 

vlogah žensk in 

moških 

Ja, to pa so, so moški. Ja. Am, hm. In, da 

majo pč, koordinatorji, al kako, točno vejo, 

ne kdo kej, ta tim ima ta projekt čez, ta tim 

ima ta projekt čez, ta tim ma ta projekt čez, 

aha tukaj manjka to, okej, to bi blo dobro, da 

bi bil tu prevajalec, to je tko.  

Moški kot 

koordinatorji 

dela 

Razlika v 

vlogah žensk in 

moških 

Ravno včeraj sem lahko na shodu sodelovala 

pri eni točki. Po navadi imamo tri kratke 

nastope, imenovane prikazi 

Sodelovanje v 

prikazih, učenje 

komunikacije in 

pristopanja k 

ljudem 

Obiskovanje 

teokratične šole 

S prijateljico sva morali prej razmisliti, kaj 

bova povedali, da bo nastop čim bolj stvaren, 

tako kot je pač običajen odziv ljudi. In prav 

lepo sva odigrali 3-minutni prikaz 

 

Sodelovanje v 

prikazih, učenje 

komunikacije in 

pristopanja k 

ljudem 

Obiskovanje 

teokratične šole 

In seveda, kdo bo to skupino učil 

slovenščino? Js sm pa iz [kraj], tako da 

poznam italijanščino, ker sem se je učila že 

od malega in tako da smo organizirali tečaj 

slovenskega jezika. In tm je blo ful lušno, no 

takrat, tako sm kr tri leta zapored lahko imela 

pozimi to, dvomesečni tečaj 

Poučevanje 

slovenščine  

Poučevanje  

Ko pa sem prišla v Betel, so mi zaupali 

učenje slovenščine – nalogo, ki naj bi jo 

opravljal učitelj. Poučevati razred, v katerem 

je 20 odraslih, je kar odgovorna naloga. 

Poučevala sem tri leta zapored 

Poučevanje 

slovenščine 

Poučevanje  
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Na shodu se lahko z dvigom roke prijavimo h 

komentiranju in povemo, kaj smo pri branju 

odkrili. Tko da aktivno sodeluješ, no, da ne 

sam si pasiven poslušalec, ampak da aktivno 

sodeluješ 

 

Sodelovanje s 

komentarji na 

shodih 

Komentiranje 

Tam me itak lahko, vedno ko je razprava 

vprašanja, odgovori, tam vedno tko 

sodelujem 

Sodelovanje s 

komentarji na 

shodih 

Komentiranje 

Oznanjujem. To je zlo, je velik izziv, morem 

rečt, mi je velik izziv oznanjevanje, ampak 

tudi zelo lep 

Oznanjevanje 

kot velik izziv 

Oznanjevanje 

Mogoče nas boste kdaj videli, kako v [kraj] 

stojimo z vozički, na katerih so naše 

publikacije 

Oznanjevanje z 

vozički v kraju 

Oznanjevanje 

K sej itak potem jo maš že, že odgovorno 

delo 

Ne želi si česa 

več od 

dosedanje vloge 

Zadovoljstvo z 

lastno vlogo 

Pa vseeno kr, mislim, je odgovorno, to ni 

mislim vseeno, če se ti nekaj zaupa, da maš to 

za prevajat, z enim odgovornim pristopom se 

tega lotiš in rečeš, bom jst to tko naredu 

 

Ne želi si česa 

več od 

dosedanje vloge 

Zadovoljstvo z 

lastno vlogo 

Delam v timu, delam na prevajalskem 

oddelku 

Prevajanje v 

timu 

Prevajalsko 

delo 

aktivno sodelujem na shodih Aktivno 

sodeluje na 

shodih 

Obiskovanje 

shodov 

A, torej, oba sta enakopravna, ker oba 

oznanjujeta. Jst na primer grem tudi s kšnim 

bratom na oznanjevanje, zakaj pa ne, pa oba, 

ne, poučujeva zunaj skupnosti tkole 

Oznanjevanje Enake vloge 

žensk in moških 

Smo kot razširjena družina 

  

Verska skupnost 

kot družina 

Občutek 

povezanosti in 

pripadnosti 

Prednosti 

vpetosti v 

versko skupnost 

Lepo in toplo mi je pri srcu. Te ljudi imam res 

rada. Že Sveto pismo in njegov nauk imam 

rada 

Ljubezen do 

sovernikov 

Občutek 

povezanosti in 

pripadnosti 

Ta organizacija mi je res kot družina Verska skupnost 

kot družina 

Občutek 

povezanosti in 

pripadnosti 

Mislim, jaz se počutim kot v družini tukaj, 

res. Krščanska občina, kateri pripadam in s 

katero se dobim vsak četrtek in nedeljo, mi je 

kot družina 

Verska skupnost 

kot družina 

Občutek 

povezanosti in 

pripadnosti 
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Ni zaprtih vrat, vrata so odprta  Soverniki se 

med seboj 

sprejemajo 

Občutek 

sprejetosti 

A si lahko mislite, kako je, ko se ti na vratih 

pojavijo totalni neznanci s kovčki, čez nekaj 

minut pa je, kot da se poznamo že celo 

življenje, in to samo zato, ker imamo nekaj 

skupnega 

Topla 

dobrodošlica in 

sprejem 

sovernikov 

Občutek 

sprejetosti 

Am, toplo pri srcu mi je tukaj. Res. In se mi 

zdi, da če bi bla zunaj, da bi mi blo hladno. 

Ne, resno 

Topel občutek 

pri srcu 

Občutek 

sprejetosti 

Ko sem se z njim o tem pogovarjala, sem 

občutila mir ... Ob vsem tem čutiš mir 

Pogovor z 

Bogom ji 

prinaša mir 

Notranji mir 

Jaaa, neverjetno, ta not, ta notranji mir Pogovor z 

Bogom ji 

prinaša mir 

Notranji mir 

Pri tistem miru, ampak to zame res veliko 

pomeni, en notranji mir. Če imaš notranji mir 

Pogovor z 

Bogom ji 

prinaša mir 

Notranji mir 

se mi zdi neki fascinantnega, no to je res. 

Rečeš nikol v življenju se nism vidu, a mamo 

tolko skupnega. No, to se mi zdi nekaj, nekaj, 

nekaj izjemnega 

Skupne lastnosti 

med soverniki 

Občutek 

povezanosti 

Že to, da imaš ne vem koliko milijonov 

bratov pa sester po svetu 

Ima brate in 

sestre po celem 

svetu 

Občutek 

povezanosti 

Na [kraj v tujini] nas je na primer gostilo 

neko dekle. Ta je bila čez dan v službi. Že 

zjutraj, ko smo vstajale, je ni bilo več, zato 

nam je pustila ključe 

Neznanka jim 

zaupala ključe 

stanovanja 

Medsebojno 

zaupanje 

Čeprav smo bili čisti neznanci, nikoli prej se 

nismo videli, pa imamo enake vrednote, 

merila in si zaupamo 

Medsebojno 

zaupanje med 

soverniki 

Medsebojno 

zaupanje 

Vsem so skupna enaka merila in načela 

 

Enake vrednote 

in merila med 

soverniki 

Enake vrednote 

Čeprav smo bili čisti neznanci, nikoli prej se 

nismo videli, pa imamo enake vrednote, 

merila in si zaupamo 

Enake vrednote 

in merila med 

soverniki 

Enake vrednote 

Lepo mi je, ko se skupaj spodbujamo Spodbujanje en 

drugega med 

soverniki 

Opora v težkih 

trenutkih 
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Poleg tega imam rada Jehova, ki mi je kakor 

skala v življenju 

Bog kot opora Opora v težkih 

trenutkih 

Ampak potem, ko maš velikokrat, ne, imamo 

take lepe pogovore, pa ljudje, ljudi zanima, to 

pa potem vidiš, kako cenijo misli, ko jim 

poveš iz Svetega pisma 

Pogovor in 

zanimanje 

okolice 

Zanimanje s 

strani okolice 

Neverjetno je, kako so nekateri lušni, ko se 

radi odprejo, pa se pogovarja s tabo, mogoče 

tudi tu in tam, kaj jih teži, ane 

Okolica se 

odpre in govori 

o težkih 

trenutkih 

Odprtost 

okolice 

Da lahko greš na počitnice k njim Počitnice pri 

sovernikih 

Potovanje 

Prinaša dobre, pravzaprav odlične prijatelje Odlični 

prijatelji 

Prijateljstvo 

dobro vodstvo v duhovnem smislu, da veš, 

kako živeti 

Vera kot 

duhovno  

vodstvo za 

življenje 

Usmeritev v 

življenju 

Ob svetopisemskem nauku se počutim varno 

in zato ga tudi zagovarjam 

 

Občutek 

varnosti ob 

Svetem pismu 

Občutek 

varnosti 

Mogoče bi lahko rekli tudi kot sidro. Kot 

sidro, ko eno sidro, da, da še posebej, ko mi 

je težko, da ne zbezljam, da, da. Ja, mal se 

ponavljam 

Vera kot sidro Občutek 

trdnosti 

Js se rada z drugimi pogovarjam, tko s prjatli 

ja. Ker je fajn, da vidimo…da vidim, kako 

tudi drugi razmišljajo. Js temu rečem, 

pomagaj mi razumet, pomagaj mi ne razumet, 

razmišljati. To js rada vidim, da mi ljudje 

pomagajo razmišljati ... Tko da ja, js se rada o 

tem pogovarjam. Ravno zaradi tega ja, da mi 

pomagajo razmišljati 

Pogovor kot 

pomoč za 

razumevanje 

verskih besedil 

Pogovor s 

soverniki 

Povsod po svetu poteka v biblijskih šolah 

enak učni program, zato se lahko 

pogovarjamo o tem, kako so bile npr. 

izvedene točke na shodu, katere zanimive 

misli smo našli v poglavjih Svetega pisma, ki 

smo jih imeli na razporedu za branje ipd. 

Pogovarjamo se tudi o oznanjevanju in 

skupaj gremo do drugih ljudi in jim govorimo 

o sporočilu iz Svetega pisma 

Skupne točke s 

soverniki na 

podlagi 

poenotenega 

verskega 

programa 

Poenotenost 

verskega 

programa 

In tako upam, da mi vera pomaga pri 

medčloveških odnosih 

Vera v pomoč 

pri oblikovanju 

medčloveških 

odnosov 

Izboljšanje 

odnosov 
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Ampak zaradi takratnega sistema, bil je en 

tak predmet v šoli, ko je bla Obramba in 

zaščita, neki tazga. In vem, da takrat je dosti 

tudi … učilo streljanje. In sm s tem mela 

probleme že v osnovni šoli 

Odklanjala 

učenje streljanja 

pri predmetu 

Obramba in 

zaščita v 

osnovni šoli 

Konflikt s 

šolskim 

sistemom 

Slabosti 

vpetosti v 

versko skupnost 

Problem je bil potem v srednji šoli, ker 

potem…zdej bom bolj tako bežno govorila, 

ne vem točno. Ampak, če nisi imel narjenega 

tistega predmeta oziroma vseh pogojev 

narjenih v tistem predmetu ... ampak meni 

vest ne dovoli, da bi se, da bi se učila streljat, 

da bi tam streljala, ne. Am, imam v glavi, da 

če nisi mel tega narjenega, da tudi pač nisi 

naredu predmeta in nisi mogu jit naprej, nisi 

mel narejenga letnika 

Odklanjala 

učenje streljanja 

pri predmetu 

Obramba in 

zaščita v srednji 

šoli 

Konflikt s 

šolskim 

sistemom 

In je normalno, da potem so ljudje 

nezaupljivi, ko ti prideš, ne 

Nezaupljivost 

ljudi 

Nezaupanje 

okolice 

Mogoče to, da se ti ljudje, ki niso Priče, kdaj 

posmehujejo 

Posmehovanje 

okolice 

Posmehovanje 

En primer, se spomnim, ko smo gradili ta 

Betel, ne, tudi tuki sosedje na začetku so bli 

zlo nasprotni, zlo zlo nasprotni, in mogoče 

sovražno nastrojeni 

Sovražno 

nastrojeni 

sosedje 

Sovražnost 

Sam spoznat moraš, da ni tiste nevednosti, 

tistega, mislim, česar ne poznaš, tistega se 

bojiš, no. Tko nekak 

Nepoznavanje 

in predsodki 

okolice 

Predsodki 

Ja, moram priznat, da se predvsem, a, z 

Jehovovimi pričami družm, ja  

Najpogostejše 

druženje s 

soverniki 

Stiki znotraj 

skupnosti 

Socialni stiki 

Kar je bilo zunaj tega kroga, lahko omenim 

tečaj plavanja [kraj]. Kakih pet let sem vsak 

petek hodila na plavanje. Bili smo luštna 

skupinica  

Občasno 

druženje na 

plavalnem 

tečaju 

Stiki izven 

skupnosti 

Jehova mi je prirasu k srcu no 

 

Ljubezen do 

Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

Oblikovanje 

življenja v 

povezavi z 

vpetostjo v 

versko skupnost 

Js sm k njemu molila. To niso več potem, da 

so starši zame molili, ampak sm js sama 

osebno molila k bogu, ne  

Ljubezen do 

Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

In potem, sej veste, bolj, ko se z nekom 

pogovarjate, pride tisti odnos, pride tisto 

prijateljstvo 

Prijateljstvo z 

Bogom 

Osebni odnos z 

Bogom 

Jehovu se zahvalim, ker mi je pomagal. 

Razmišljam, za kaj vse sem ga prosila, in se 

mu za to tudi zahvalim  

Zahvala Bogu Osebni odnos z 

Bogom 
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Morda sem ga prosila, naj mi pomaga pri 

določenih stvareh, morda pri kaki nalogi, da 

bi jo uspešno izpeljala  

Prošnja Bogu Osebni odnos z 

Bogom 

jutra so pa prošnje  Prošnja Bogu Osebni odnos z 

Bogom 

Mogoče tam malo boljše tako in tako, no, kj 

tazga, to je bolj pogovor, nimam, ni kšni, ni 

nobene formule, ni nobenega vzorca. 

Pogovor, pogovor z bogom  

Pogovor z 

Bogom 

Osebni odnos z 

Bogom 

Ker tisto, joj, kšnkrat si mislim, hm, mogoče 

malo preveč, mogoče ni ravno spoštljivo, ker 

rečem v molitvi, »joj, Jehova, pa še to ti 

morm povedat.« ... Am, ja, da to je Bog, to je 

vrhovni gospod, to je stvarnik, brez njega ne 

bi blo nič, da se jst k njemu tko obračam »ej, 

sam še to ti povem,« [smeh]. Si mislim, ja, 

okej, »z vsem spoštovanjem«  

Spoštljiv odnos 

do Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

Tudi takšne povsem nereligiozne zadeve rada 

omenim v molitvah. Ker je Jehova moj 

prijatelj, se z njim pogovarjam tudi o tem 

Prijateljstvo z 

Bogom 

Osebni odnos z 

Bogom 

Prosila sem ga, da mi pomaga zbrati misli, da 

bom to dobro opravila 

Prošnja Bogu Osebni odnos z 

Bogom 

Mogoče, am, kr sm, um, jst sm si to tko 

razlagala, da mi je pomagau, da sem bla bolj 

skoncentrirana 

Pomoč Boga Osebni odnos z 

Bogom 

Veliko pomeni dejstvo, da ti je Jehova 

prijatelj 

Prijateljstvo z 

Bogom 

Osebni odnos z 

Bogom 

Jehova pa je vedno s tabo. Ljudje so morda 

obremenjeni s svojimi problemi in nimajo 

časa zate. Jehova pa je vedno tu, vedno 

pripravljen pomagati, vedno z odprtimi 

rokami 

Občutek 

prisotnosti Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

Lahko se zaneseš nanj  Zanesljivost 

Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

Komunikacija z njim je vedno odprta Odprta 

komunikacija z 

Bogom 

Osebni odnos z 

Bogom 

Jehova pa je Bog, vedno se lahko obrneš nanj 

in v bistvu nikoli nisi sam, res nikoli 

Občutek 

prisotnosti Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

Da je vse ustvaril. In da v bistvu, da kako 

dobro vzdržuje red. Vse. Red v vesolju in tko 

naprej no. Mislim, da mu nč ni težko. A je 

potem normalno, da tudi meni lahko pomaga. 

Normalno  

Občutek 

prisotnosti Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 
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Poleg tega imam rada Jehova, ki mi je kakor 

skala v življenju.  

 

Ljubezen do 

Boga 

Osebni odnos z 

Bogom 

Ker Jehove priče mamo dvakrat na teden 

shode, kjer se poučujemo o Bibliji. To je 

biblijsko izobraževanje in to ne  

Dvakrat 

tedenski shodi z 

biblijskim 

izobraževanjem 

Obiskovanje 

bogoslužja 

imamo shode, dvakrat na teden, lih včeraj 

smo ga meli 

Obiskuje verske 

shode 

Obiskovanje 

bogoslužja 

Ob nedeljah pa mamo, am, javni govor, ja na 

podlagi ene teme, to je pa sam tisto, en pol 

urni govor in potem že spet na podlagi članka 

iz revije Stražni stolp, se obravnava ena tema, 

in tam je tudi razprava s sodelujočimi, da tudi 

komentiramo. To je to. Molitev…  

Obiskovanje 

verskih shodov 

Obiskovanje 

bogoslužja 

Tko da, ta ritem ne, sm dobila, aha, molitev, 

shodi, branje Sv. pisma, okej  

Obiskovanje 

shodov, molitev, 

branje Svetega 

pisma 

Prakticiranje 

verskih običajev 

z babico pa z mamo, ne, tudi na oznanjevanje 

pa tole, ne  

Oznanjevanje z 

babico in mamo 

Prakticiranje 

verskih običajev 

prazniki mamo glede na Sveto pismo, samo 

enega, in to je Slovesnost v spomin na 

Jezusovo smrt  

Obiskovanje 

spominske 

slovesnosti na 

Jezusovo smrt 

Prakticiranje 

verskih običajev 

mi pa imamo, pač spominjamo se Jezusove 

smrti. To je enkrat na leto. 

Obiskovanje 

spominske 

slovesnosti na 

Jezusovo smrt 

Prakticiranje 

verskih običajev 

Ob četrtkih imamo zanimivo šolo, ki nam 

pomaga pristopiti k ljudem in se z njimi 

pogovarjati o Svetem pismu 

Sodelovanje v 

prikazih, učenje 

komunikacije in 

pristopanja k 

ljudem 

Obiskovanje 

teokratične šole 

Oznanjevanje pomeni, da ti pozvoniš in 

nimaš pojma, kdo se bo pojavil na drugi 

strani – če gre za domofone, kdo se ti bo 

oglasil, če gre za hiše, kdo bo prišel ven, bo 

to moški ali ženska. Razmisliti moraš tudi, o 

čem se boš z njimi pogovarjal, zato sem zelo 

hvaležna za to izobraževanje 

Sodelovanje v 

prikazih, učenje 

komunikacije in 

pristopanja k 

ljudem 

Obiskovanje 

teokratične šole 

se tam učimo, kako različne teme, kako 

pristopit k ljudem in predstavit različne teme 

Sodelovanje v 

prikazih, učenje 

komunikacije in 

pristopanja k 

ljudem 

Obiskovanje 

teokratične šole 
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In sm razmišlala, kako to lahko posnemam te 

zglede v življenju ne 

Versko vsebino 

skušajo živeti v 

praksi 

Prenos verske 

vsebine v 

vsakdanje 

življenje 

Življenjski 

nazor v 

povezavi z 

vpetostjo v 

versko skupnost 
Sčasoma pa se naučiš, kako upoštevati Sveto 

pismo v svojem življenju. Naučiš se, kaj so 

načela 

Versko vsebino 

skušajo živeti v 

praksi 

Prenos verske 

vsebine v 

vsakdanje 

življenje 

Zato je to tko pomembno ja, da, da berm 

Sveto pismo, da vidim, aha, kaj o te stvari 

govori tako, kako Jehova gleda na to, kako na 

ono, kaj bi to pomenilo zame 

Versko vsebino 

skuša živeti v 

praksi 

Prenos verske 

vsebine v 

vsakdanje 

življenje 

mi zelo tudi pomaga v življenju, praktično, 

dobro živet, ne 

Versko vsebino 

skuša živeti v 

praksi 

Prenos verske 

vsebine v 

vsakdanje 

življenje 

Ampak s tem ko, ko preučujem Sveto pismo, 

ko se učim iz Svetega pisma, gledam kako to, 

udejanjat v življenju 

Versko vsebino 

skušajo živeti v 

praksi 

Prenos verske 

vsebine v 

vsakdanje 

življenje 

Že toliko časa berem Sveto pismo, pa jih ne 

znam našteti. Sem spadajo ljubezen, 

prijaznost, potrpežljivost, samoobvladanje in 

druge. In ko razmišljaš o vsaki lastnosti 

posebej, kaj pomeni, kako jo lahko kažeš v 

življenju, začne to nate tudi vplivati 

Versko vsebino 

skušajo živeti v 

praksi 

Prenos verske 

vsebine v 

vsakdanje 

življenje 

Pa tudi to, da vsakemu hitro v obraz poveš 

vse, kar si misliš, ni dobro. Pomembno je, da 

se umiriš, obvladaš, si potrpežljiv  

Učenje 

potrpežljivosti 

do soljudi 

Izboljševanje 

odnosov 
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Morda bi lahko razmišljala, da bi si našla 

koga, ki ni Jehovova priča, je pa vseeno 

dober moški in mu nimam kaj očitati. Da sva 

zaljubljena pa tko, uredu ne, dobro. Ampak 

potem, kolko bi on, kolko bi blo njemu pri 

srcu to, kar je meni pri srcu. Na primer, da 

spoštujem Sveto pismo, da zlo rada hodim na 

shode, ki jih mamo Jehovove priče, rada 

oznjanjujem tudi, ne, in to je del pač mojega 

življenja, ne. Mislim, a bi bla na isti valovni? 

A bi on delil z mano to moje veselje? Ali bi 

nama bile pomembne enake skupne reči? In 

potem bi blo že spet bi šlo…kok časa bi tista 

zaljubljenost trajala in potem pa sej maš 

človeka rad in se prilagajaš…ja, super ne, 

samo ne morm sebe poteptat, ne…ne smem 

se poteptat. In zato rečem, joj sebično 

gledano, ne bi bla srečna. Pa tudi on ne bi bil 

srečen in potem morm tudi nanga gledat, ne. 

Tudi on ne bi bil srečen, ki bi mel eno 

razdvojeno ženo, ne. To je tak praktičen 

primer. 

Zakon s 

sovernikom 

Upoštevanje 

verskih načel 

imam izoblikovano mnenje glede kajenja, 

uživanja drog 

Prepoved 

kajenja in 

uživanja drog 

Prepovedi 

Zaradi tega, kar smo spoznali iz Svetega 

pisma, krvi ne sprejemamo niti je ne dajemo 

Prepoved 

dajanja in 

sprejemanja 

krvi 

Prepovedi 

Sveto pismo je meni zelo pri srcu Sveto pismo ji 

je pri srcu 

Ljubezen do 

Svetega pisma 

No, po tolkih letih lahko rečem, da mamo zlo 

čudovite sosede, res, en sosed, ki je dosti 

dosti nasprotoval, ker se je bal, kako bo s 

temi parkirišči tukaj, da oni bodo zgubili 

parkirišča in tko naprej, a, potem ko je šel na 

počitnice, nam je poslal kartico 

Od 

nasprotovanja 

do sprejemanja 

s strani soseda 

Premostitev 

predsodkov 

Odzivi 

dominantne 

kulture 

ki te potem spoznajo, rečejo, »oh, saj niti ni 

tako hudo,« ne, za Jehovove priče, »saj niso 

niti tako hudi«, ne, in te sprejemejo, in potem 

tista sovražnost se razblini 

Od sovražnosti 

do sprejemanja 

s strani soseda 

Premostitev 

predsodkov 

Morda se ljudje na začetku resda odzovejo z 

nezaupanjem, ko pa jim enkrat približaš 

Sveto pismo, je lažje. Ni več tiste sovražnosti 

Od nezaupanja 

in sovražnosti 

do približanja 

Premostitev 

predsodkov 
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Ampak zaradi takratnega sitema, bil je en tak 

predmet v šoli, ko je bla Obramba in zaščita, 

neki tazga. In vem, da takrat je dosti tudi … 

učilo streljanje. In sm s tem mela probleme že 

v osnovni šoli 

Konflikt s 

šolskim 

sistemom zaradi 

odklanjanja 

streljanja pri 

predmetu 

Obramba in 

zaščita v 

osnovni šoli 

Konflikt  

Problem je bil potem v srednji šoli, ker 

potem…zdej bom bolj tako bežno govorila, 

ne vem točno. Ampak, če nisi imel narjenega 

tistega predmeta oziroma vseh pogojev 

narjenih v tistem predmetu ... ampak meni 

vest ne dovoli, da bi se, da bi se učila streljat, 

da bi tam streljala ne. Am, imam v glavi, da 

če nisi mel tega narjenega, da tudi pač nisi 

naredu predmeta in nisi mogu jit naprej, nisi 

mel narejenga letnika 

Konflikt s 

šolskim 

sistemom zaradi 

odklanjanja 

streljanja pri 

predmetu 

Obramba in 

zaščita v srednji 

šoli 

Konflikt  

Ampak potem, ko maš velikokrat, ne, imamo 

take lepe pogovore, pa ljudje, ljudi zanima, to 

pa potem vidiš, kako cenijo misli, ko jim 

poveš iz svetega pisma 

Pogovor in 

zanimanje 

okolice 

Zanimanje  

Nekateri v šoli so pokazali zanimanje, si jo 

sposodili ali pa izpisali kakšno misel, ki jim 

je bila všeč 

Zanimanje 

sošolcev za vero 

Zanimanje  

Sam spoznat moraš, da ni tiste nevednosti, 

tistega, mislim, česar ne poznaš, tistega se 

bojiš, no. Tko nekak 

Nepoznavanje 

in predsodki 

okolice 

Predsodki 

In to se mi zdi, da majo nekateri predsodke Nepoznavanje 

in predsodki 

okolice 

Predsodki 

In je normalno, da potem so ljudje 

nezaupljivi, ko ti prideš, ne 

Nezaupljivost 

ljudi 

Nezaupanje 

okolice 

Neverjetno je, kako so nekateri lušni, ko se 

radi odprejo, pa se pogovarja s tabo, mogoče 

tudi tu in tam, kaj jih teži, ane 

Okolica se 

odpre in govori 

o težkih 

trenutkih 

Odprtost 

okolice 

Mogoče to, da se ti ljudje, ki niso Priče, kdaj 

posmehujejo 

Posmehovanje 

okolice 

Posmehovanje 

Toda osebno imam iz srednje šole lepe 

spomine na to, kako so me sprejeli kot 

Jehovovo pričo 

Sprejemanje v 

srednji šoli 

Sprejemanje 

Imela sem tudi referate o določenih biblijskih 

temah in razvile so se razredne debate 

Debate o veri Pogovor 
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En primer, se spomnim, ko smo gradili ta 

Betel, ne, tudi tuki sosedje na začetku so bli 

zlo nasprotni, zlo zlo nasprotni, in mogoče 

sovražno nastrojeni 

Sovražno 

nastrojeni 

sosedje 

Sovražnost 

Pa tudi, sem jim povedala, da sem Jehovova 

priča, ampak več kot tolko ne, ker jih pč ni 

zanimalo 

Nezanimanje za 

vero 

Nezanimanje 

okolice 
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IZPOLNJENE CHECK-LISTE OPAZOVANJ BOGOSLUŽIJ 

RIMSKOKATOLIŠKA MAŠA, LJUBLJANSKA STOLNICA, 7:00, 

22. 7. 2018 

Potek srečanja: 

Maša se je začela z zvonjenjem, verniki vstanejo in se pokrižajo, duhovnik (moški 1) v 

ospredju za oltarjem vodi molitev. Verniki se na koncu molitve usedejo. Ženska 1 pride k 

stranskemu bralnemu podiumu, kjer prebere najprej prvo berilo, nato drugo berilo in alelujo. 

Ženska se umakne, duhovnik z istega mesta bere evangelij, ljudje stojijo. Po koncu evangelija 

se ljudje usedejo, duhovnik nadaljuje pridigo. Temu sledi molitev, duhovnik jo vodi izza 

glavnega oltarja. Nato na stranski govorni podium pride ženska 1, bere prošnje, verniki 

odgovarjajo s stavkom »Prosimo te, usliši nas.« Duhovnik je nato na glavnem oltarju, pripravi 

hostijo in vino, nato vodi molitev (»Svet, svet …«), moški 2 med dogajanjem pobira denarne 

prispevke v pušico. Duhovnik (moški 1) vodi molitev izza glavnega oltarja (»Oče naš«), 

verniki med tem vstanejo. Po molitvi si podajajo roke v znak medsebojnega miru. Temu sledi 

razdeljevanje zakramenta, moški 1 – duhovnik – vernikom, ki se postavijo v dve vrsti, 

posamično razdeljuje hostije izpred glavnega oltarja. Duhovnik se nato vrne na glavni oltar, 

sledi govor in poslovilna molitev. Verniki ob koncu molitve rečejo »Bogu hvala« in začnejo 

odhajati. 

Prostor: 

● pravokoten prostor z visokim stropom, na nasprotni stran vhoda je dvignjeni del, kjer 

se nahaja osrednji večji oltar in dva manjša stranska oltarja; 

● na oltarjih so mikrofoni, celoten prostor pa je opremljen z zvočniki; 

● pred oltarjem so daljše lesene klopi v vrstah na levi in desni strani glavne ladje, po 

sredini je prost prehod; 

● ob stranskih, daljših stenah prostora je nanizanih 8 spovednic; 

● po stropu so narisane freske s sakralnimi motivi iz Svetega pisma; 

● v ozadju za oltarjem je postavljen zlat tabernakelj, kjer je spravljen kelih z vinom in 

posoda s hostijo; 

● na glavnem oltarju in na dveh stranskih oltarjih so bili kipi in slike; 

● prostor ima malo svetlobe. 

Opis udeležencev: 

● število vseh udeležencev 46 (žensk približno 29, moških 17); 

● prevladuje starejša populacija, ni prisotnih otrok; 

● večina žensk sedi na levi strani, večina moških pa na desni; 

● moški 1, oblečen v ogrinjalo, prevladujoče bele barve z vmesno rdečo, vijolično 

barvo; 

● moški 2, oblečen v rjavo ogrinjalo s kapuco, ki je bilo zavezano z vrvjo (pripadnik 

meniškega reda frančiškanov); 

● ženske in moški so bili običajno oblečeni. 

Nahajanje udeležencev v prostoru: 

● večina žensk je sedela na levi strani, večina moških pa na desni. Nekateri verniki so 

stali v ozadju; 

● moški 1 je večino nalog opravil za glavnim oltarjem in za stranskim govornim 

podijem ter pred oltarjem. 
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● moški 2 je pobral denarne prispevke, drugače pa je sedel ob strani glavnega oltarja v 

prezbiteriju; 

● Ženska je takrat, ko ni brala, sedela med publiko. 

Naloge udeležencev in trajanje: 

● moški 1: vodenje molitve, priprava in razdeljevanje zakramenta, prošnje, pridiga (54 

minut); 

● moški 2: sedenje ob moškem 1 in pobiranje denarnih prispevkov; 

● ženska 1: branje berila in prošnje Bogu (6 minut); 

● Publika (moški in ženske): vloga poslušalcev in sodelujočih pri molitvi. 

Drugi dogodki, posebnosti: 

● nekateri verniki so se ob vstopu v cerkev pokrižali in pokleknili; 

● po koncu bogoslužja je v cerkvi ostalo 14 žensk in 1 moški, sedijo v klopeh. 

 

  



171 

ISLAM, LJUBLJANA, DVORANA (MESDŽID) FUŽINE, 11:00, 

10. 6. 2018 

Tako ženske kot moški molijo v tišini, nekatere ženske imajo v rokah tespih, to je ogrlica z 

lesenimi kroglicami, s pomočjo katerega molijo. Med molitvijo vsak zase izgovori besedo, ki 

jo reče hodža, na koncu molitve pa še v arabščini »Hvala Alahu. Slava Alahu. Alah je 

največji.« Med molitvijo se ženske in moški klanjajo in z rokami delajo kretnje »umivanja 

obraza,« pri molitvi pa so, tako ženske kot moški obrnjeni v isto smer – proti Kaabi. Molitev 

poteka na tleh na preprogah, razen starejše ženske in starejši moški smejo sedeti na stolih. 

Molitev zaključijo s pogledom levo in desno ter s kretnjo »umivanja obraza.«  

Molitvi sledi frontalni govor moškega 1 (hodža), ki ga izvaja izza manjšega oltarja. Molitev je 

potekala 20 minut, govor 30 minut.  

Opis prostora: 

● pravokoten prostor s stebri, na nasprotni strani vhoda je majhen lesen oltar, ki ima na 

sprednji strani izrezljan simbol islama. Oltar je postavljen pod obok; 

● na oltarju je mikrofon; 

● pred oltarjem so na tleh sedeli moški, za njimi pa ženske. Ženske so sedele skupaj in 

moški skupaj (ločen sedežni red); 

● ob strani dvorane je bila majhna soba namenjena za otroke. Notri je bilo nekaj igrač; 

● pri vhodu je bila polica, namenjena za obuvala; 

● ob strani dvorane so bili toaletni prostori, namenjeni tudi za urejanja pokrivala žensk; 

● prostor spominja na skladišče, ki je preurejeno za izvajanje bogoslužja. Na tleh so 

preproge. 

Opis udeležencev: 

● število vseh udeležencev je 130 (žensk približno 70, moških 60); 

● prevladuje starejša populacija, nekaj prisotnih tudi otrok (4); 

● moški 2, pomočnik hodže, sedi zraven moškega 1; 

● moški 1, oblečen v črno ogrinjalo z belim pokrivalom na glavi. Med govorom je klečal 

in imel izrazite kretnje in glasovne poudarke; 

● moški 2 je bil oblečen v belo ogrinjalo z belim pokrivalom na glavi; 

● ženske, oblečene v dolge obleke, ki so zakrivale roke in noge. Glavo so imele pokrite s 

hijabom, ki je odkrival obraz; 

● moški so bili oblečeni v dolge ali kratke hlače in majico z dolgimi ali kratkimi rokavi; 

● nekateri otroci so sodelovali pri molitvi in govoru moškega 1, nekateri pa so bili v 

sobi, namenjeni zanje; 

● moški 1 je pri molitvi sodeloval na enak način kot ostali in bil prav tako obrnjen proti 

Kaabi. 

Nahajanja udeležencev v prostoru: 

● določen sedežni red, delitev po spolu. Ženske so zasedale manjši prostor kot moški. 

Moški so sedeli pred oltarjem, ženske pa za njimi; 

● moški 1 in moški 2 sta klečala za oltarjem; 

● nekateri otroci so sodelovali pri bogoslužju, nekateri pa so bili v sobi, namenjeni za 

otroke. 

Naloge udeležencev in čas trajanja nalog: 

● moški 1: sodelovanje pri molitvi, glavni govor (30 minut); 
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● moški 2: sedenje ob moškem 1; 

● publika (moški in ženske): vloga poslušalcev in sodelujočih pri molitvi. 

Posebnosti: 

● pri molitvi nisva smeli sodelovati, zato sva spremljali bogoslužje iz sobe, namenjene 

za otroke; 

● pred vstopom v dvorano sva se morali pokriti s hijabom. Obraz je bil odkrit; 

● pred vstopom v dvorano sva se morali sezuti. 
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JEHOVOVE PRIČE, KAMNIK, BETEL – KRALJESTVENA DVORANA, 

18:30, 23. 6. 2018 

Srečanje se je začelo s pesmijo, vsi verniki so pri tem stali, besedilo na televiziji nad odrom, 

sledi še molitev. Oboje vodi moški 1 z odra. Na koncu se usedejo. Sledi govor moškega 2 z 

odra (okrajni nadzornik, ki je bil tisti teden v tej kongregaciji), medtem moški 4, ki je 

zadolžen za to, pride popravit višino mikrofona. Moški ima govor z naslovom »Kako lahko 

preživimo konec sveta,« govor traja 30 minut, od 18:36 do 19:06, med govorom za 

ponazoritev kaže slike iz krščanske mitologije, avtorji slik Jehovove priče, slike prestavlja na 

televiziji videotehnik (moški 6). Govoru sledi pesem, vsi vstanejo, zapojejo in se nato 

usedejo. 

Nato pride na oder moški 3, moški 4 spet popravi višino mikrofona, moški na odru pa gre 

postopoma čez članek iz revije Stražni stolp (april 2018, preučevalni članki od 4. junija do 8. 

julija). Revijo dobiva tudi midve. Naslov članka je »Posnemajmo Jehova, Boga, ki druge 

spodbuja.« Gredo po vprašanjih, ki so zapisana v reviji, odgovarja se na podlagi članka, 

pripisanih biblijskih virov ali s svojimi besedami, primeri. Ljudje dvigujejo roke, moški 4 in 

moški 5 nosita mikrofone na teleskopskih palicah, tisti, ki ga moški z odra pokliče, odgovarja 

v mikrofon. To poteka 31 minut, od 19:11 do 19:42, odgovarjajo tako ženske kot moški. 

Moški na odru zbrane naziva s sestro ali bratom, čemur doda še priimek.  

Proučevanju Stražnega stolpa sledi govor moškega 2, ki spet poteka 30 minut od 19:42 do 

20:12. Moški 4, ki skrbi za mikrofon na odru, popravi višino. Govor je z naslovom »Ali nase 

gledate s pravimi očmi?« Govoru sledi pesem in molitev, moški 1 vodi oboje z odra. S tem se 

srečanje zaključi, sledi sproščeno druženje, z nama se rokujejo, dajo občutek dobrodošlosti, 

med sabo se dobro poznajo. 

Opis prostora:  

● kvadraten prostor, na nasprotni strani vhoda v kotu je oder, nad odrom televizija, na 

odru miza z dvema stoloma, na sredi odra spredaj mikrofon s stojalom za knjigo/papir; 

● pred odrom so v več vrstah stoli z vmesnim prehodom na sredini, da lahko oseba z 

odra prehaja med odrom in sediščem; 

● prostor nima sakralnih simbolov, sakralnih slik ali predmetov; 

● prostor spominja na konferenčno dvorano, namenjeno seminarjem in predavanjem. 

Opis udeležencev: 

● število vseh udeležencev 68 (žensk približno 42, moških 26); 

● prevladuje starejša populacija, nekaj prisotnih tudi otrok (3); 

● starejša gospa ima slušalke, da bolje sliši – saj so vsi govorci ves čas ozvočeni; 

● ženske, oblečene v krila čez kolena, moški pa v obleke s srajcami in kravatami, otroci 

so enako oblečeni kot odrasli, dečki v obleke s srajcami in kravatami, deklice pa v 

krila; 

● oblačila so nevpadljivih barv. 

Nahajanje udeležencev v prostoru: 

● naključni sedežni red, ni delitve po spolu; 

● tisti, ki vodi trenutno zadevo, je na odru. 

Naloge udeležencev in čas trajanja nalog: 

● Moški 1: začetna molitev in prva pesem (6 minut); 
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● Moški 2: prvi govor (30 minut); 

● moški 3: proučevanje Stražnega stolpa, vodenje branja članka, klicanje ljudi v dvorani, 

ki so dvignili roko, da odgovorijo na vprašanja (20 minut); 

● moški 2: drugi govor (30 minut); 

● moški 1: vodenje zaključne pesmi in molitve (6 minut); 

● moški 4: dvigovanje in zniževanje višine mikrofona na odru; 

● moški 4 in 5: nosita mikrofone po dvorani, da ljudje med vprašanji iz Stražnega stolpa 

odgovarjajo; 

● moški 7: prinese revije pri proučevanju članka v srednjem delu; 

● publika (moški in ženske): odgovarjajo po tem, ko dvignejo roko in so poklicani v 

osrednjem delu. 

Posebnosti: 

● manjša punčka pred nama se med bogoslužjem igra, riše, sodeluje po svojih močeh; 

● pri odgovarjanju na vprašanja iz Stražnega stolpa sodelujeta tudi dva mlajša dečka; 

● po bogoslužju se vsi z nama rokujejo in se z zanimanjem pogovarjajo z nama; 

● vsi se poznajo med seboj. 
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CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI, 

LJUBLJANA, ŠIŠKA, 11:00, 17. 6. 2018 

Srečanje se začne z nagovorom moškega 1, ki je predsednik veje. Zbrane nagovori na rahlo 

dvignjenem delu v ospredju. Temu sledi pesem hvalnica, na odru stoji ženska 1, ki poje in 

dirigira zbranim, ženska 2 spremlja na klavirju, nahajata se na desni strani odra. Vsi pojejo 

pesem iz pesmarice. Sledi govor ženske 3 z odra. Ženska pove zahvalo bogu, prisotni povesijo 

glave. Sledi govor moškega 1, nato napove prejem zakramenta kruha in vode. Sledi pesem 

hvalnica, ob strani spet stoji ženska 1, ki poje in dirigira, ženska 2 na klavir igra spremljavo. 

Vsi pojejo iz pesmarice. Med pesmijo moška 2 in 3, ki sedita na levem robu odra, pripravita 

kruh in vodo za razdeljevanje med ljudi, kruh nadrobita v majhne koščke v košaro, vodo 

nalijeta v majhne plastične kozarčke, ki so nameščeni v stojalu. Pred razdeljevanjem 

zakramenta imata moški 2 in moški 3 še govor o zakramentu kruha in zakramentu vode. Dva 

moška 4 in 5 iz publike razdelita najprej kruh in nato vodo, tako da gresta od posameznika do 

posameznika, po prejetju kruha in vode ljudje povesijo glave.  

Sledi govor moškega 2, ki pripoveduje o življenju, tempeljskem delu, misijonarstvu in 

predsedniku. Nato pride na oder moški 6, ima govor, v katerem govori o svojem otroštvu, 

mladosti, kako mu je bog rešil življenje, kako je po srečanju z misijonarji postal član verske 

skupnosti, o pomembnosti odnosov med ljudmi in občutku sprejetosti v Cerkvi ter o 

nepomembnosti materialnih stvari.  

Govoru sledi molitev in pesem, na odru na desni strani spet stoji ženska 1, ki poje in dirigira 

pesem, zraven ženska 2 igra glasbeno spremljavo na klavir. Zbrani v dvorani pojejo pesem iz 

pesmarice. Po pesmi ima na odru govor ženska 4, ki pripoveduje o čudežih, ki so se ji zgodili, 

skozi celoten govor se joka. Sledi govor moškega 1, ki pripoveduje o dnevu očetov, o 

pomembnosti očetovske vloge vsakega moškega, poudari tudi, da bi morali mediji očete 

prikazovati kot skrbne in ljubeče. Spet sledi pesem, na odru stoji ženska 1, ki poje in dirigira 

pesem, zraven je ženska 2, ki spremlja na klavir, zbrani pojejo pesem iz pesmarice. Na koncu 

je govor ženske 2, ki bere zahvale in prošnje bogu.  

Opis prostora:  

● kvadraten prostor, na nasprotni strani vhoda je oder vzdolž celotne stene, na odru je 

daljša miza s katedrom, kjer so potekali govori; 

● pred katedrom je spredaj mikrofon;  

● pred odrom so v več vrstah stoli z vmesnim prehodom na sredini, da lahko oseba z 

odra prehaja med odrom in sediščem; 

● prostor nima sakralnih simbolov, slik ali predmetov; 

● prostor spominja na konferenčno dvorano, namenjeno seminarjem in predavanjem. 

Opis udeležencev: 

● število vseh udeležencev 35 (žensk 19, moških 16); 

● prevladuje starejša populacija, nekaj prisotnih tudi otrok (4); 

● moški 6 v mikrofon prevaja povedano iz slovenščine v angleščino za dva prisotna, ki 

sta imela slušalke v ušesih; 

● ženske, oblečene v krila čez kolena, moški pa v obleke s srajcami in kravatami, otroci 

so enako oblečeni; 

● oblačila so nevpadljivih in naravnih barv. Krila in obleke žensk so imela cvetlične 

vzorce. 
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Nahajanje udeležencev v prostoru: 

● naključni sedežni red, ni delitve po spolu; 

● tisti, ki vodi trenutno zadevo, je na odru; 

● na desni strani odra sta ženska 1 in ženska 2 dirigirali pesem in igrali na orgle; 

● na levi strani odra sta na dveh stolih za manjšo mizo sedela moški 2 in moški 3 

(priprava kruha in vode); 

● na sredini odra za katedrom sta na dveh stolih sedela moški 1 in moški 7. 

Naloge udeležencev in čas trajanja nalog: 

● moški 1: prvi, tretji in osmi govor; prevajanje povedanega iz slovenščine v angleščino; 

● moški 2: peti govor, priprava zakramentov kruha in vode, četrti zahvalni govor pred 

razdelitvijo kruha in vode; 

● moški 3: priprava zakramentov kruha in vode, četrti zahvalni govor pred razdelitvijo 

kruha in vode; 

● moški 4: razdeljevanje zakramentov kruha in vode; 

● moški 5: razdeljevanje zakramentov kruha in vode; 

● moški 6: šesti govor, prevajanje povedanega iz slovenščine v angleščino; 

● moški 7: sedenje na sredini odra za katedrom; 

● ženska 1: drugi govor; 

● ženska 2: petje in dirigiranje pesmi na desni strani odra; 

● ženska 3: igranje orgel na desni strani odra, deveti zadnji govor; 

● ženska 4: sedmi govor; 

● publika (moški in ženske): vloga poslušalcev. 

Posebnosti: 

● čustveni govor ženske 4. Jok iz hvaležnosti do Boga, da ji je pripeljal čudeže v 

življenje; 

● ženska, ki je sedela zraven naju, nama je sproti govorila, kaj se dogaja in čemu so 

namenjeni posamezni deli bogoslužja; 

● po bogoslužju je do naju prišla misijonarka in naju prosila za kontakt z željo, da se 

dobimo v prostem času in govorimo o mormonski veri. Čez mesec dni smo se res 

dobile, kjer sta nama dve misijonarki govorili o Bogu in naju spodbujali k branju 

Mormonove knjige; 

● po bogoslužju sva imeli daljši pogovor s parom, ki nama je povedal več o značilnostih 

mormonske vere; 

● po bogoslužju naju je prišlo pozdravit več ljudi, tudi predsednik, ki ga je zanimalo, s 

kakšnim namenom sva prišli na bogoslužje. 
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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

 

Avtorici (Lora Kočan in Petra Zore, študijski program Socialna pedagogika)  

s svojim podpisom zagotavljava, da: 

 

 je predloženo magistrsko delo izključno rezultat najinega lastnega raziskovalnega 

dela; 

 sva poskrbeli, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljava v 

predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana; 

 sva poskrbeli, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 

seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela; 

 sva pridobili vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloženo delo in sva to tudi jasno zapisali v predloženem delu; 

 se zavedava, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 

v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje 

misli oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu 

in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni 

tudi hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti 

študentov Univerze v Ljubljani; 

 se zavedava škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 

predloženo delo in za najin status na Pedagoški fakulteti; 

 so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) 

ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter 

soglašava z objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«; 

 dovoliva javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih 

straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL; 

 je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o 

podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe. 

 

Datum: 

 

Podpis avtorice: 

 

Podpis avtorice: 

 

 

 


