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Družina danes - demokratizacija razmerij ali nemoč

Brispeve'k temelji na izidih opravljene razi"
skave iQ družini, ki Qb ugotavljanju nekaterih
posebnosti m'ed.osebnih razmerij opozarja na so'
cializacijsmi okvir, v katerem se otrok uči !Živeti
v samouprav-nih družbenih razmerjih.! 'Položaj
človeka v naši družbi, spremenjeni položaj žene,
enakopravnost, ki nujil1'o izhaja iz enakovredne
-udeležbe m!Qža in žene pri zagotavljanju teme
ljev družinske skupnosti, terjajo preoblikovanje
vseh družinskih vlog.

Socialno-psihološke posebnosti preobrazbe
družine

Odločitev za demokracijo je že postala 'resnK
na Ipotreba družine, družbe in otroka, :ki se
vrašča v samoupravna :razmerja. Zaradi potrebe
po demo:kratičnih razmerjih se starši in otroci
zavestno spoprimejo z njo. Odločitev za demo......
kracijo pomeni tudi odpiranje družine v družbo
in zaostruje vprašanje kakšno naj ho sodelo
vanje in kakšno vlogo v tem sodelovanju po
nujajo staršem in otrokom najprej vrtec in šola,
potem krqJevna skUJpnost.

Družina danes potrebuje družbeno pomoč tudi
pri 'Svoji notranji preobr,a'Zibi. Ustvarjati demo-
kratična razmerja ali nemoč, je dilema, ki jo
zaostruje tudi ponudba družbe družini.

Omenjena - raziskava DpOIZarja predvsem na
psihološka vprašanja v procesih preobrazbe k
demokratičnosti, na socialno-psihološke ovire
v družini.

Spoznali smo tele ovire: patriarhaine norme
in VJrIsdnote o družini, o vlogah žene, moža,
otroka in odraslega, ambivalentna stališča do
enakopravnosti, poD,1.anjk1jivo s'Ocialno znanje,
nemoč pred nujo .zavestnega oblikovanja raz
merij, pogovora in dogovora. Našli smo še malo
pripravljenosti za reševanje napetosti in na
sprotij v razmerjih, ki jih moram·o oblikovati iz
dneva v dan.

V raziskavi se je pokazalo, da je velika večina

za[.loslenih žena in mater :svojo vlogo modifici
rala tako, da je starim, tradicionalnim in pa
triarhalnim pr1čalk.ovanjem dodala nova. Nalo
g,am, ki jih je imela že prej, je dodala tiste, ki
jih prinašata služba in :za številne tUJdi druŽibena

1; Dipl. psihologinja, profesorica Višje šole za so
cialne delavce v Ljubljani.

1 Gabi Čečinovič-Vogrinči.č: Nekateri psihološki
problemi spremin1anje družine in družinskih od-;
nosov, Teorija in praksa št. 5-6, 19176, letnik XIII,
str. 427-439.
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dejavnost. IZlbrala je po svoje lažjo pot, Ipot, ki
ne terja resnitčne preobrazIbe vseh družinskih
vlag k enakopravnosti, predvsem lastne ne. Zdi
se, kot da bi se žena· s preobremenjenostjo izo
gibala naporom in nasprotj em, negotovosti. Tudi
preobremenJ'enost omogoča uveljavljanje in ženi
upravičuje umik pred resničnimi potrebami so~

'žitja.
Ob tem ostaja vloga očeta nejasna. Pomoc,

,ki jo večina žena od moža pričakuje il11 dabi,
še ni enakovredno -sodelovanje in tako sa,mo
potrjuje neenakopravnost ter odlaga skU!pno
iskanj·e. V lIl'Of,mah in vrednotah moža in žene je
družina še .zmeraj predvsem ženina skrb, S ka
tero .žena dokazuje svojo ženskost. Nova, enako
pravna vloga žene in moža, pa tudi \Staršev v
družini ni jasno in nedv'oum,no ovrednotena.

Stopnja preobr,azbe vlog moža in žene, očeta

in matere -določa razmere za otroko'Vo rast. De
mokrati.čna razmerja med starši in otroki, pre
magovanje razdalje med njimi, dejanska enako
pravnost so odvisni od tega, ali \Se mož in žena
znata in zmoreta zavestno odločati za demok!I"a
cij o .ali vsaj za zavestno' oblikovanje razmerij.
Velika večina mOŽ in žena v raziskavi ocenjuje
r,azlnerja, ki jih živi, kot demokratitčna:pri tem
misli predvsem na način odločanja in delitev
odgovornosti pri pomembnilh nakupih ali spre
mem·bah v družini. Večina v demokratizaciji
razmerij ne vi-di predvsem možnosti, da vsi iz
razijo svoja pričakovanja, hotenja, možnosti za
razčiščevanje nasprotij. V družinah, s :katerimi
sem se pogovarjala, ni .bilo navade pogovora .in
dogovora, malo pogovorov o tem, kako živijo
svoje vsakdanje -skurpno življenje. Zakonci so
ob tem govorili O nemoči, o strahu pred na
petostmi in nasprotji. Zavestnemu oblikovanju
razmerij so nadrejali beg v »mir-«, kot so sami
rekli.

Razmerja med starši in otroci

Podobne lastnosti najdemo v procesih demo
kratizacije razmerij med starši in otroki. Mar
sikje že znamo ponuditi otroku možnost za
soodločanje in prevzemanje odgovornosti ob
pomembnih odločitvah, ne 'Znamo pa mu še
dovoliti in omogočiti, da nas spozna, ne upamo
se mu i?1pOlStaviti. Otroku dajemo. premalo
stvarnih podatkov osebi. Demokracija pomeni,
da bomo znali slišati otroka tudi v tistih spo
ročilih, ki ne služijo izgolj našemu vodenju in
usmerjanju. Odrasli se šele učimo, kako ponuditi








