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1. Uvod
Pričujoče poročilo oz. analiza aktivnega očetovanja v Sloveniji je razdeljena na štiri glavne
dele raziskovalnega projekta, v katerem smo raziskovali ključne aspekte fenomena novega
očetovstva v Sloveniji, s posebnim poudarkom na konkretnem mehanizmu družinske politike
– očetovskem dopustu, ki je najnovejši ukrep na področju spodbujanja aktivnejše vloge
očetov v družini.
Prvi del predstavlja kratka sociološka analiza fenomena novega očetovstva, ki ga umestimo v
splošne trende na področju demografije (rodnost, poročne spremembe, staranje prebivalstva
itn.), družinskega življenja (pluralizacija družinskega življenja, sprememba v strukturi družin
ter družinskih potekih) ter spremenjenih razmer na trgu delovne sile (množično zaposlovanje
žensk, zaostreni delovni in zaposlitveni pogoji, problem usklajevanja dela in družine).
Ugotavljamo, da je fenomen novega očetovstva integralni del omenjenih družbenih
sprememb, ki se odvijajo v zahodnih družbah že nekaj desetletij.
Drugi del analize predstavlja primerjalna analiza politik, ki vključujejo mehanizme za
spodbujanje aktivnejše vloge očetov v družini. Kot ugotavljajo sociologi družine, namreč
fenomen novega očetovstva ni enoznačen in ne pomeni jasne in hitre obrate v očetovski vlogi.
Čeprav je zaznati jasen trend k vse bolj aktivnejšemu vključevanju očetov v družinsko
življenje, je jasno, da so te spremembe postopne in počasne. Aktivno očetovstvo se trenutno
navezuje na nego in igro z otroki, manj pa se povezuje z večjo participacijo moških pri
ostalem družinskem (še posebej gospodinjskem) delu. Ob vedno večji vključenosti žensk na
trg delovne sile ter intenziviranju delovnih urnikov obeh partnerjev se pojavi problem
usklajevanja dela in družinskega življenja. Evropske družinske (oz. podobne) politike kot
glavni mehanizem, poleg politike enakih možnosti, vpeljujejo prav politiko usklajevanja dela
in družine (ki temeljijo na principih enakih možnosti obeh spolov), v tem kontekstu pa tudi
mehanizme, ki spodbujajo aktivnejšo vlogo očetov v družini. V primerjalni analizi
predstavljamo tri primere politik na tem področju, pri čemer izpostavimo dobre prakse za
spodbujanje aktivnega očetovanja na Švedskem, Nizozemskem in v Veliki Britaniji.
V tretjem delu analiziramo po našem mnenju temeljne dokumente na področju spodbujanja
aktivnega očetovanja pri nas. Analiza zajema naslednje dokumente: Zakon o enakih
možnostih žensk in moških; Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in
moških (2005 – 2013); Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki
Sloveniji; Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Zakon o delovnih
razmerjih. Analizo v tem delu dopolnjujemo s pregledom, sicer redkih zbranih, statističnih
podatkov o vlogi očetov ter o koriščenju očetovskega dopusta v Sloveniji.
Glavni del raziskovalnega projekta je predstavljala empirična kvantitativna in kvalitativna
raziskava o koriščenju očetovskega dopusta v Sloveniji. Tako v četrtem delu predstavljamo
rezultate omenjene raziskave ter interpretacijo. Raziskava je v kvantitativnem delu zajemala
anketiranje očetov, ki so koristili očetovski dopust, v kvalitativnem delu pa fokusno skupino z
ženskami, katerih partnerji so koristili očetovski dopust. Rezultati potrjujejo našo glavno
raziskovalno hipotezo: v Sloveniji se fenomen novega očetovstva, ki se kaže predvsem v
aktivnejšem vključevanju v družinsko delo, skrb za otroke, še ne razvija tako intenzivno kot
kažejo trendi v zahodnih družbah. Zdi se, da so spremembe daleč najbolj zaznavne na ravni
vrednot, stališč, percepcij aktivnega očetovstva, materinstva, položaja žensk v družini in širše
v družbi ter tudi sicer družinskega življenja. Sodeč po izjavah respondentov v naši raziskavi,
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danes ne moremo več govoriti o tradicionalni percepciji družine, v kateri je družinsko delo
spolno determinirano. Očetje v glavnem podpirajo idejo o aktivnejši vlogi moških v družini in
imajo sodobne in suportivne poglede na delitev dela med spoloma ter vlogi žensk. Vendar pa
se v praksi, kot kažejo predvsem izjave žensk, ki so sodelovale v fokusni skupini, delo
omejuje na prijetnejša opravila, nego in igro z otroki, medtem ko ostala družinska dela,
predvsem gospodinjstvo, ostajajo v domeni žensk.
Rečemo pa lahko, da se je očetovski dopust v tem kontekstu izkazal kot pomemben
mehanizem predvsem v naslednjih točkah:
- skupaj z aktivnostmi v času nosečnosti in ob rojstvu otroka (prisotnost pri porodu),
pozitivno vpliva na oblikovanje očetovske identitete, ki je po našem mnenju bistveni
pogoj za aktivnejše očetovanje;
- kot koristen se kaže predvsem prvi del očetovskega dopusta (15 dni po rojstvu otroka),
ko očetje aktivno sodelujejo predvsem v podpori partnerki (družinska opravila, skrb in
igra s starejšimi otroki v družini, delno tudi skrb in nega za novorojenega otroka).
Po drugi strani pa v vrednotenju mehanizma očetovskega dopusta ugotavljamo, da prvemu
delu očetovskega dopusta (ki ga sicer koristi velika večina očetov, a gre pri tem upoštevati
pomembne geografske razlike), hitro sledi zdrs nazaj v tradicionalno delitev dela, ki je
izrazitejša predvsem v prvem letu otrokove starosti, ko je mati z otrokom doma, oče pa se
vrne na delo. V analizi tako obravnavamo tudi dejavnike, ki zavirajo 'nadaljevanje' aktivnega
očetovanja tudi po preteku prvega dela očetovskega dopusta, med drugim delovno mesto oz.
delodajalce (skupaj z odsotnostjo politike družinam prijaznih delovnih okolij) ter razvite
neformalne podporne (predvsem sorodstvene) mreže (stari starši).
Analizo zaključujemo s sklepnim poglavjem, v katerem reflektiramo glavne ugotovitve iz
rezultatov empirične raziskave; s predlogi za izboljšanje ukrepov in mehanizmov za
spodbujanje aktivnega očetovanja; ter seznamom indikatorjev za spremljanje aktivne udeležbe
moških v očetovstvu in starševstvu.
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2. Fenomen novega očetovstva v sodobnih družbah
Sociološke analize že več desetletij ugotavljajo, da družine v zahodnih družbah doživljajo
pomembne spremembe, ki se izražajo v družinski pluralizaciji (pluralizacija družinskih form
in načinov življenja). Spremembe potrjuje tudi statistika: upadanje stopenj rodnosti,
naraščanje števila kohabitacij ter neporočenih, ob hkratnem upadanju pomena formalne
zakonske zveze, naraščanje števila razvez zakonskih zvez, naraščanje števila enostarševskih
družin, naraščanje števila reorganiziranih družin, staranje populacije (večanje deleža starejših
ljudi). Pomembno se spreminjajo tudi družinske vloge in družinska razmerja. Sociologi
ugotavljajo, da je med družinskimi vlogami najočitnejši trend spreminjanja očetovstva in
praks očetovanja, kar pogosto označujejo kot porajanje fenomena novega očetovstva (Cheal,
1991; Dienhart, 1998; Rener, 1993; Segal, 1997; Silva, 1996; Stacey, 1996; Švab, 2001; idr.).
O fenomenu t.i. novega očetovstva - premiku od patriarhalnega družinskega modela, v
katerem so moški-očetje identificirani z vlogo materialnega preskrbovalca družine k
aktivnejšemu vključevanju moških v družinsko življenje, skrb za otroke itd., govorimo od
sedemdesetih let 20. stoletja dalje. Intenzivneje se je o tem pričelo razpravljati v osemdesetih
letih, raziskovalni fokus pa se usmeri tudi v preučevanje spreminjanja moškosti in očetovstva
(Knijn, 1987). Razprave o novem očetovstvu so se v začetku vrtele okrog dileme, koliko je ta
fenomen dejansko prisoten, še posebej ob dejstvu, da se delitev dela v družini še ni odlepila
od tradicionalnega spolno asimetričnega vzorca. V devetdesetih letih postane jasno, da je
fenomen novega očetovstva prisoten (van Dongen, 1995; Rener, 2003). Kaže se na različnih
nivojih: je del splošnega fenomena pluralizacije moškosti, priča smo procesu erozije
očetovske avtoritete, očetje se vedno bolj aktivno vključujejo v skrb za otroke, delno pa tudi v
enakomernejši delitvi dela v družini. Spremembe niso radikalne in hitre, ampak se izražajo
predvsem kot 'zavlačevana revolucija' (Hochschild, 1997), hitreje se odvijajo na ravni
simbolnega, na ravni subjektivnih stališč, mišljenj, percepcij, kot pa na ravni dejanskega
izvajanja. Lastnosti novega očetovstva se kažejo v spreminjanju ideologije očetovstva na
družbeni, sistemski ravni in v spreminjanju moške identitete na individualni ravni. Očetje se
spreminjajo, še posebej, če gledamo generacijske spremembe. Današnji očetje so v primerjavi
s svojimi očeti dejansko bolj aktivni očetje. Spreminjajo se tudi vrednote. Današnji moški
(tudi po raziskavah mladine v Sloveniji) se zavedajo pomembnosti svoje starševske vloge in
pričakovanj, da so bolj aktivni očetje. V Sloveniji lahko tudi na širši družbeni ravni opazimo
promocijo aktivnega očetovanja, ki se razteza od množičnih medijev (filmska in televizijska
produkcija, literatura, svetovni splet, oglaševanje, časopisje ipd.) do znanstvenih diskurzov
(popularni medicinski in psihološki diskurzi). Revije in priročniki za bodoče in nove starše so
polni nasvetov za očete, kako lahko sodelujejo pri skrbi za otroke.
Omeniti velja, da se v pozni modernosti poleg trenda k aktivnejšemu očetovanju, odvija tudi
trend legitimiziranja očetovske neprisotnosti v družini (Švab, 2001). Družboslovci opažajo
pomembne spremembe tudi na področju t.i. etike skrbi. Tu se odvija t.i. relokacija skrbi, kar
pomeni, da se skrb premešča na več ravneh: krepijo se trendi privatizacije stroškov socialne
reprodukcije prebivalstva in narašča pomen zlasti ženskega neformalnega zasebnega dela, na
nekaterih drugih ravneh pa se, sicer v veliko manjši meri, dogajajo prenosi skrbi in nege iz
zasebnosti v javnost ter z žensk na moške (Sevenhuijsen, 2003).
V Sloveniji se trend k aktivnejšemu očetovanju oz. novemu očetovstvu, kot kažejo tudi
podatki naše raziskave, še ne odvija tako intenzivno kot v zahodnoevropskih in predvsem
severnoevropskih družbah, kar je naša izhodiščna hipoteza. Premiki, ki se odvijajo na tem
6

področju so še daleč od dejanskega aktivnega očetovanja ter enakomerne delitve družinskega
dela med partnerjema oz. širše, usklajevanja dela in družinskega življenja. Delitev dela je še
vedno spolno določena, ženske dejansko opravijo večji del družinskega dela vseh vrst. Prakse
očetovanja pa so ponavadi selekcionirane in zožene. Omejujejo se na pomoč
preobremenjenim ženskam (bodisi na opravljanje lažjih, rutinskih del v gospodinjstvu, ko so
otroci še manjši, bodisi na igro z otroki, ko so ti že večji). Tem praksam so se v zadnjih letih
pridružile nove, predvsem navzven obrnjene, okolici vidne prakse, povezane z ideološko
mediacijo identitete očetovske vpletenosti in nocij protektivnega otroštva, ki povečujejo
starševsko pozornost do otrok že od njihovega spočetja. Te prakse vključujejo različne
dejavnosti: od očetovega (različno aktivnega) spremljanja partnerkine nosečnosti (vse
pogostejša prisotnost pri ginekoloških, ultrazvočnih in drugih pregledih, aktivno sodelovanje
pri porodu) do pomoči pri skrbi za dojenčka (vodenje otroka na sprehod) in pozneje igre z
otrokom. Zdi se, da problem bolj aktivnega očetovanja ni toliko problem moških oziroma
njihove pripravljenosti in sposobnosti za aktivno očetovanje, temveč tudi kulturnega
imaginarija, ki materinstvo še vedno umešča v ontologijo družine kot ekskluzivno,
nenadomestljivo vlogo.
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3. Primerjalna analiza spodbujanja aktivnejše vloge očetov
O očetovstvu v zadnjem času potekajo diskusije v več smereh. Na eni strani se zavoljo
zmanjševanja avtoritete moških, izgube vloge edinega oz. glavnega prehranjevalca družine in
tudi zaradi družbene sprejemljivosti odsotnih očetov izpostavlja vprašanje krize očetovstva.
Na drugi strani pa gre za diskusije o novem, aktivnem očetovstvu, ki izpostavljajo spremembe
v smeri večje vključenosti moških v skrb za otroke, tako v smislu nege kot tudi v smislu
vzgoje. Težnja k aktivnejši vlogi očetov pri skrbi za otroke je vse pogosteje izpostavljena tudi
znotraj političnih diskurzov. Ti so se v prvi fazi osredotočali predvsem na poskuse
zagotavljanja ekonomske odgovornosti za otroke, danes pa se slednja nadgrajuje s
spodbujanjem skrbstvene vloge. Gre torej za premik od »denarja« k »skrbi«.
Prvi poskusi zavezovanja očetov k uresničevanju njihovih starševskih dolžnosti so se nanašali
na ekonomsko skrb. Vzrok za prizadevanje je bil predvsem v zaskrbljenosti zaradi vse
pogostejših sprememb v družinskem življenju, med katerimi je še posebej pomembno
naraščanje števila enostarševskih družin in zmanjševanje števila porok, kar je pomenilo, da so
stroški za socialne podpore za nevzdrževane otroke (in matere) strmo naraščali. V okviru
vprašanja ekonomske odgovornosti se je oblikovalo tudi razlikovanje med biološkimi in
socialnimi očeti. Ekonomska odgovornost je izvirala iz biološkega očetovstva.
Razvoj gospodarstva po II. svetovni vojni je v Evropi povzročil pomanjkanje delovne sile in s
tem spodbudil zaposlovanje žensk. Moški niso bili več edini hranitelji, ženske niso bile več
izključno matere in gospodinje. A ta sprememba očetov še ni spodbudila k prevzemanju
svojega deleža skrbstvenega dela. Postopoma so se začeli izpostavljati tudi pozitivni učinki
povezanosti očeta in otroka, rušiti so se začele predpostavke o tem, da očetje ne zmorejo
ustrezno poskrbeti za otroka in da je bolj naravno, če zanj skrbi mati. Večja vloga očetov v
skrbi za otroka je tako postala del smernic za oblikovanje zakonodaje držav EU, ki ima za cilj
večjo enakost med spoloma.
V nadaljevanju bomo tako skušali orisati razvoj in načine spodbujanja očetovske vloge ter
tudi uspešnosti slednjih v treh evropskih državah –Švedski, Nizozemski in Veliki Britaniji.
Poleg zgodovinskega razvoja okvirjenja očetovske vloge po državah bomo izpostavili še
načine spodbujanja večje udeležbe očetov pri skrbi za otroke, trenutno veljavne sheme
dopustov, ki so bodisi dostopne tudi očetom ali namenjene samo njim ter izsledke raziskav o
koriščenju. Zadnji del poglavja pa namenjamo smernicam za pristop k spodbujanju aktivnejše
vloge očetov, ko gre za koriščenje dostopnih oblik dopustov.
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3.1 Švedska kot primer države z najdolgotrajnejšim prizadevanjem
za vključevanje očetov v skrb za otroke
3.1.1 Kratek pregled spodbujanja očetovske vloge
Biološko očetovstvo in pomen ekonomske skrbi
S časovnega vidika je Švedska začela z urejanjem pravic in dolžnosti staršev do otrok, ki so
bili rojeni v izvenzakonski skupnosti, že zelo zgodaj. Leta 1917 je stopil v veljavo zakon, ki je
uvedel dolžnost beleženja izvora otrok, rojenih izven zakonske zveze, kar je pomenilo
zahtevo, da sta v uradni register za vsakega otroka vpisana tako mati kot oče, ki sta hkrati tudi
nosilca ekonomske skrbi za otroka. Glavni razlog za oblikovanje omenjenega zakona je bila
skrb za neporočene matere in njihove otroke, saj je bilo v prvem desetletju 20. stoletja že več
kot 10% otrok rojenih v izvenzakonski skupnosti. Ti otroci so zaradi revščine pogosto
predstavljali finančno breme države. Nacionalna zveza za socialno delo je tako predlagala
formalizacijo dolžnosti vzdrževanja otrok za očete otrok, rojenih v izvenzakonski skupnosti in
oblikovanje sredstev oblasti, ki bi očete prisilile k izpolnjevanju starševskih dolžnosti.
Prizadevanja so bila še toliko večja, saj je država skušala zmanjšati število uporabnikov
državne podpore, saj so načrtovali višanje pomoči, namenjene revnim (Bergman in Hobson,
2002: 94). Sočasno z omenjenimi težnjami se je pojavil tudi javni diskurz o »brezbrižnih
hraniteljih«, t.j. očetih, ki niso poskrbeli za ekonomsko vzdrževanje svojih otrok. Slednji so
bili sankcionirani z mnogoterimi ukrepi, od npr. zaplenitve plač ali lastnine pa vse do
začasnega delovnega zapora. Očetom otrok, rojenih v izvenzakonskih skupnostih, je bilo celo
prepovedano zapustiti državo. Leta 1927 so objavili dopolnilo k zakonu iz leta 1917, ki je
vpeljalo poimenovanje »brezbrižnega hranitelja« znotraj javnih oblasti (ibid.).
Izpostavljanje hraniteljske vloge se je utrdilo v ideologiji srednjega razreda, ki je zagovarjala
vrednoto »zanesljivega delavca«. Ideali stalnosti, dostojnosti in odgovornosti, katere je
prevzel delavski razred, so skušali oblikovati moške v hranitelje. Zanimivo je bilo tudi
dejstvo, da so v tem času domnevni očetje veljali za prave očete. »Možno očetovstvo« je
pomenilo, da je za očeta veljal moški, ki je imel v času okrog spočetja otroka spolno razmerje
z materjo otroka. Ta določba je izhajala iz predpostavke, da morajo moški prevzeti
odgovornost za svoja dejanja. V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja pa se je zgodil premik
k iskanju pravega, biološkega očeta, zato je zakon iz leta 1933 omogočil krvno testiranje za
ugotavljanje očetovstva. V letu 1949 je bil sprejeta revizija Starševskega zakona, po kateri se
je domnevno očetovstvo lahko ovrglo, če se je domnevalo, da ni velike verjetnosti, da je
obravnavani moški oče otroka. Ni bilo torej več najpomembnejše za vsako ceno pripisati
vsakemu otroku očeta, temveč je postalo pomembno, da se zmanjša tveganje, da se za očeta
navaja moški, ki ni oče.
Bergmanova in Hobsonova (2002: 96) pišeta, da so vzroki za središčni pomen biološkega
očetovstva lahko različni. Kot prvega izpostavljata strateško naravnano politiko, v smislu
predpostavke, da naj bi vedenje, da je moški biološki oče otroka, vodilo k odločitvi za
sklepanje zakonske zveze. Drugi razlog je bil lahko zaskrbljenost zaradi upadanja števila
prebivalstva in nizkih stopenj sklepanja zakonskih zvez, tretji razlog pa sta avtorici videli
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znotraj razširitve socialnega inženiringa. V tridesetih in štiridesetih letih je bila znanost tesno
povezana z evgeniko, zato je bilo še posebej med neporočenimi materami veliko takšnih, za
katere je prevladovalo mnenje, da so neprimerne, zaradi česar so bile sterilizirane.
Švedska je razvila odbore za otrokovo dobrobit, kjer je vsak otrok, rojen v izvenzakonski
skupnosti, imel določenega uradnika, ki je se je ukvarjal s primerom. Ta je najprej poskrbel za
priznanje očetovstva, kar je pomenilo, da je oče podpisal izjavo o očetovstvu in hkrati tudi
sporazum o vzdrževanju. Po identifikaciji očeta je uradnik spremljal plačila za vzdrževanje
otrok (preživnino). Otrokova pravica, da pozna svojega očeta je bila znotraj švedskega
družinskega prava centralnega pomena, kljub temu pa priznanje očetovstva pogosto ni vodilo
v ekonomsko odgovornost za otroke, rojene izven zakonske zveze. Z zakonom, sprejetim
1938, je država zagotavljala plačilo za podporo otrok in si prizadevala od očetov iztržiti
plačevanje prispevkov za vzdrževanje. Če očetje niso plačevali prispevkov, so bile matere
upravičene do letnega predplačila s strani države. Vse več je bilo primerov, ko se je očetom
dopuščalo, da ne plačujejo za svoje otroke iz prejšnjih zvez, temveč poskrbijo za svojo novo
družino (op. cit. 97-99). Kljub vsemu pa je biološko očetovstvo ohranilo v švedski družinski
politiki svoj primarni pomen, ki se je z reformami v šestdesetih letih 20. stoletja okrepil. Stik
z biološkim očetom je postal del ideološke konstrukcije najboljših koristi otrok v primerih
razvez ali izvenzakonskih skupnosti.
Premik od ekonomskih obveznosti k obveznosti skrbi
Pred spremembo zakona leta 1977 so bili ločeni moški upravičeni do skrbništva1 otrok zgolj v
primerih, ko je bilo možno dokazati, da je mati neprimerna. V bistvu ni bil pravni princip tisti,
ki bi določal, da so matere primernejše za prevzem skrbništva, temveč je veljalo, da je »bolj
naravno«, da otrok ostane z materjo. V sedemdesetih letih se je zgodil radikalni premik v
konstrukciji očetovstva. Odbor za družino in zakonsko zvezo je namreč začel izpostavljati
naslednje:
- da mora biti politika nevtralna, ne glede na družinsko obliko;
- oblika razmerja med staršema naj ne bi vplivala na pravice in dolžnosti do njunih
otrok (op. cit. 100).
Posledica je bila, da je deljeno skrbništvo postalo normativni model v urejanju razmerij
odgovornosti razvezanih staršev in staršev, ki niso bili poročeni. Glavno načelo politike je
namreč izhajalo iz spoznanj, da so dobri stiki s starši za otroke prednost. Ta politika je tako z
deljenim skrbništvom določala odgovornost očetov tako v smislu ekonomskega, kakor
skrbstvenega vidika. Deljeno skrbništvo je pomenilo pravico do vpliva na odločitve v zvezi z
izobraževanjem, verskimi vprašanji in zdravstvenim varstvom.
Implicitne predpostavke opredeljevanja očetovske vloge so bile naslednje:
- da so stiki z biološkim očetom v najboljšo korist otroka;
- da bo deljeno skrbništvo spodbudilo očete k skrbi za otroke po razvezah;
- da oče, ki ni biološki starš otroka, ni dolžan finančno poskrbeti za tega otroka (primeri
reorganiziranih družin).
Deljeno skrbništvo sicer ni obligatorno in se dodeljuje v primerih soglasja matere in očeta, da
si bosta delila odgovornosti za otroka ter v primeru ambivalence do tega vprašanja enega od
staršev; od leta 1998 dalje pa tudi v primerih, ko eden od staršev nasprotuje deljenemu
skrbništvu.

1

Ko v tem tekstu govorimo o skrbništvu, gre pravzaprav za institut zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, v
primeru, ko otrok ne živi skupaj z obema staršema.
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Zagovarjanje otrokovih koristi sovpada s pravico do stikov z obema biološkima staršema, ki
sta skrbnika, kar bi lahko razumeli tudi kot sredstvo za podpiranje stabilne družinske enote, ki
je zamišljena kot skupnost očeta, matere in otroka (op. cit. 103).
Slabljenje hraniteljske vloge očetov
V šestdesetih letih 20. stoletja se je na Švedskem začel diskurz o enakosti med spoloma.
Neenakost je bila pripisana dvema dejstvoma – pogosti neudeležbi žensk na trgu dela ter
pogosti neudeležbi moških v skrbstvenem delu. Znotraj političnega diskurza je odpravljanje
neenakosti najprej pomenilo konec podpor za zakon, ki so jih prejemali moški ter
preoblikovanje spolno specifičnih podpor za matere v spolno nevtralne, kot sta npr. starševski
dopust ter dopust za nego bolnega otroka. Začetek slabljenja hraniteljske vloge očetov je
Diane Sainsbury postavila v štirideseta leta 20. stoletja, ko so se otroški dodatki začeli
izplačevati neposredno materam, naslednji pomembnejši ukrepi pa so bili uvedeni v
sedemdesetih letih, ko je davčna reforma prinesla ukinitev olajšav za moške, katerih zakonske
partnerice so bile gospodinje. Poleg ukrepov, ki so slabili vlogo očetov kot hraniteljev družine
velja izpostaviti tudi ukrepe, ki naj bi spodbujali očete k aktivnejši vlogi v skrbi za otroke.
Švedska je prva nevtralizirala politiko dopustov, namenjenih negi in varstvu otrok. Do leta
1989 je lahko katerikoli izmed staršev vzel do 1 leto dopusta za nego in vzgojo otroka, z
nadomestilom, ki je znašalo 90% plače in še dodatne 3 mesece dopusta z univerzalnim
plačilom. Dopust sta lahko starša delila na katerikoli način, izkoristiti pa sta ga morala do
dopolnjenega otrokovega 8. leta starosti. Odbor za družino in zakonsko zvezo je tako že v letu
1972 predlagal, naj bi starša starševski dopust delila, kar bi pomenilo utrjevanje položaja
žensk na trgu dela ter višanje odgovornosti moških pri skrbi za otroke.
Slabljenje privilegija moškega kot hranitelja in vzpon dvokariernih družin je spodbudilo
izvajanje ukrepov, ki naj bi zavarovali starševske pravice na delovnem mestu in spodbujali
aktivno starševstvo. Med njimi je potrebno izpostaviti spolno nevtralen starševski dopust in
dopust za nego bolnih otrok, varnost zaposlitve ter pravico do vrnitve na enak položaj na
delovnem mestu kot ga je starš imel pred koriščenjem starševskega dopusta.
Podpora aktivnega očetovstva preko medijev
Aktivno vlogo očetov so z različnimi iniciativami poudarjali tudi moški, ki so imeli ključno
vlogo v politiki, na drugi strani pa je bila nova moškost in enakost med spoloma tudi
tematika, ki je vzbujala medijsko pozornost, kjer prav tako ni manjkalo spodbujanja moških k
zmanjševanju njihove predanosti zaposlitvi in spodbujanju k temu, da bi več časa namenili
aktivnemu starševstvu. »Za ženske je to pomenilo širitev sfer; za moške ponovno odkrivanje
emocij« (Bergman in Hobson, 2002: 107). Gibanje za oblikovanje moške identitete v smeri
aktivnega očetovanja je bilo vodeno s strani vlade in prevzeto v medijih v sedemdesetih letih,
ko so izpostavljali podobe nežnih, negujočih očetov (»velour pappa«). Najbolj je znana
podoba švedskega dvigovalca uteži Hoa-Hoa Dahlgrena, ki v svojem naročju (oblečen v
majico, ki simbolizira zastavo švedskega kraljestva) drži dojenčka. Sporočilo podobe je bilo
dvoplastno:
- očetovstvo je moško in ne žensko (podoba dvigovalca uteži je bila uporabljena, da
nagovori delavski razred, za katerega so predvideli, da je najmanj verjetno, da se bo
odzval podobi nežnega, negujočega očeta);
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-

vključeno očetovstvo je švedsko; skrb za otroka je pomemben prispevek k družbi in
praksa dobrega državljana (ibid.).

V osemdesetih letih 20. stoletja so se strokovnjaki vse pogosteje zavedali, da spolno nevtralna
politika ni prispevala k enaki participaciji v družinskem življenju. Raziskovalci, ki so
proučevali dvokarierni model družin so ugotavljali, da so ženske spremenile svojo vlogo,
moški pa ne, kar pomeni, da njihov delež skrbstvenega dela v primerjavi s preteklostjo v
družinah ni bil bistveno večji. Moški, ki so bili politično dejavni, so sprožili nove kampanje
za promocijo aktivnega očetovstva. V letu 1994 je bil tako sprejet zakon o mesecu
očetovskega dopusta, ki je bil znotraj obstoječe dvanajst mesečne sheme starševskega dopusta
rezerviran zgolj za očete. Po sprejetju »očetovskega meseca« so začeli z novo kampanjo
ozaveščanja očetov s sloganom »Papa Come Home« (povzeto iz pesmi popularnega
švedskega izvajalca). Novo podobo promocije aktivnega očetovstva je predstavljal mlad
poslovni moški na svoji karierni poti. Vsakemu zaposlenemu so poslali informacijski paket o
mesecu očetovskega dopusta, ki je poudarjal, da dopusta ni potrebno izkoristiti v otrokovem
1. letu, da so dnevi koriščenja fleksibilni in da se dopust lahko izkoristi v več delih ter da
pravica velja do otrokovega dopolnjenega 8. leta starosti.
Razvezani očetje
Deljeno skrbništvo je na Švedskem norma, kar pomeni, da je očetu in materi ob rojstvu otroka
avtomatsko dodeljeno skupno skrbništvo, razen če se mati pritoži na sodišče najkasneje v treh
mesecih po otrokovem rojstvu. Ta sprememba potrjuje primarni pomen biološkega očetovstva
in s tem status biološkega očeta v družini, na drugi strani pa delegitimizira socialne očete, tiste
torej, ki živijo z otroki, jih ekonomsko podpirajo in zanje skrbijo, vendar niso njihovi biološki
očetje.
Na Švedskem je približno 3% očetovskih enostarševskih družin, a zanesljivih podatkov, ki bi
govorili o tem, koliko časa ločeni očetje preživijo s svojimi otroki ni. Najpogostejša praksa je,
da otroci iz deljenih skrbništev pri očetih preživijo vsak drugi vikend ter del počitnic.
Nekatere raziskave kažejo, da je vse manj očetov, ki po ločitvi nimajo stikov z lastnimi otroki
(Jalmert in Olson v Bergman in Hobson, 2002: 118). Obstajajo tudi podatki o tem, da nekateri
ločeni očetje postajajo bolj aktivni pri skrbi za otroke, kar se kaže v tem, da očetje, ki so se
ponovno poročili ali živijo z drugim partnerjem izkoristijo večji delež starševskega dopusta
kot očetje, ki so poročeni z materjo njihovih otrok. Očetje, ki se ponovno poročijo porabijo v
povprečju 197 dni dopusta, kar je štirikrat več kakor očetje, ki živijo z materjo svojih otrok.
Podpiranje ekonomske vloge očetov je bilo, kljub pogostemu izpostavljanju višanja stroškov
za podporo enostarševskih družin, znotraj diskurza in tudi v praksi podrejeno ideji o
skrbstvenemu delu. Vendar pa je bil stik z biološkim očetom dojet kot pomemben za otrokovo
korist. V devetdesetih letih 20. stoletja je vprašanje ekonomske podpore v javnih razpravah
zopet dobilo osrednji pomen. Zaradi središčnosti biološkega očeta so smatrali, da je edino
slednji odgovoren ekonomsko poskrbeti za svojega otroka. Leta 1997 je tako stopil v veljavo
nov zakon, ki je določil:
- da morajo vsi starši plačevati za svoje otroke, tudi če starš, ki živi z otrokom, ne
potrebuje finančne podpore;
- da naj kljub upoštevanju življenja v novih družinah, življenjski stroški očeta ne bi bili
opravičilo za neplačevanje prispevkov.
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Bistvo reforme je bilo povečati delež preživnin plačan s strani starša, ki ne živi z otrokom ponavadi očeta.
Zahteve za »nevtralnost vlog« so se odvijale še na enem področju: državna podpora za otroke
je bila najpogosteje dodeljena materam. Začele so se pojavljati vse glasnejše pobude, da je
potrebno to podporo razdeliti med oba starša, saj imata deljeno skrbništvo in si tako delita
stroške za otroke. Omenjena zahteva naj bi pomenila »priznanje očetovanja«. Predlog je bil
sprejet leta 2000, tako zakon obema staršema dopušča, da prejmeta do 50% otroškega dodatka
(Bergman in Hobson, 2002: 121-122).
Iz navedenega je razvidno, da je znotraj švedskega sistema družinske politike očetovstvo že
dolgo prepoznano kot vloga, ki potrebuje določeno spodbujanje, okvirjanje in reguliranje tudi
s pomočjo zakonskih regulativ. Izpostavljanje koristi otroka je temeljno vodilo, ki skuša
otrokom zagotoviti stik z obema biološkima staršema. Slednjega je država skušala doseči s
številnimi ukrepi, ki obsegajo vse od določanja biološkega očeta, deljenega skrbništva po
razvezah do vpeljave fleksibilnega starševskega dopusta za nego in varstvo otroka. Švedska
vse od šestdesetih let 20. stoletja dalje zagovarja tudi načelo enakosti med spoloma, ki se je
začelo z izpostavljanjem pomena vključevanja žensk na trg dela na eni strani, na drugi pa s
poskusom vključevanja očetov v aktivno starševstvo. Načelo enakosti je vključeno tudi v
zakon sprejet leta 2000, ki določa, da lahko starša iz deljenega skrbništva prejmeta vsak
polovico državne podpore za otroka. Slednje pomeni tudi priznanje očetovanja.
Biološki oče je torej edini priznani oče otroka, je tisti, ki ima pravice in dolžnosti do svojega
otroka. Poudarjanje pomena soudeležbe bioloških očetov v skrb za otroke je razvidno iz
načela obligatornega, deljenega skrbništva ter iz načela avtomatskega skrbništva. Številni
ukrepi kažejo prizadevanje države, da bi očetje ostali v stikih z lastnimi otroki in nenazadnje
zanje tudi skrbeli v ekonomskem smislu.

3.1.2 Organizacija očetom dostopnih oblik starševskega dopusta
Očetje imajo na Švedskem možnost, da koristijo del starševskega dopusta ob rojstvu otroka že
od leta 1974.
Od leta 1995 do leta 2002 je bil očetom namenjen še mesec dni dopusta (pogosteje
poimenovan kot »daddy's month«), ki je bil v letu 2002 preoblikovan v 60 dni neprenosljivega
dopusta.
Švedska shema dopustov je nevtralna in obsega 480 dni dopusta, med katerimi je 60 dni
neprenosljivih, ostali del pa se lahko poljubno deli. O nevtralnosti govorimo, zato ker ni
izpostavljeno kateremu od staršev je namenjen večji oz. manjši del, pač pa je določeno le, da
je manjši delež neprenosljiv na drugega starša, kar v praksi pomeni, da očetje (kot tudi
matere) lahko koristijo najmanj 60 dni oz. največ 420 dni starševskega dopusta. Očetje so
upravičeni tudi do dveh tednov dopusta v času po rojstvu otroka. Premik k spolni nevtralnosti
se kaže tudi v poimenovanju dopustov.
Shema starševskega dopusta omogoča fleksibilno delitev med starša: izmenjujoča delitev,
delo za krajši delovni čas (kar je odvisno od dogovora z delodajalcem) ali celo možnost, da
oba starša koristita dopust hkrati. Dopust se lahko koristi tudi po delih do otrokovega
dopolnjenega 8. leta starosti. Nadomestilo za dopust znaša 80% povprečne mesečne plače
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upravičenca. Najvišje možno nadomestilo presega povprečno višino plače v državi (European
industrial relations observatory on-line: Family releated leave and industrial relations).
Izsledki raziskav o koriščenju dopusta s strani očetov
Raziskave o pogostosti koriščenja dopustov s strani očetov, o vzrokih za odločitev za oz. proti
koriščenju ter o socialno – ekonomskih dejavnikih koriščenja so dokaj pogoste. Švedska že
vrsto let velja za državo, kjer je delež moških, ki koristijo sheme dopustov, ki so jim na
razpolago, najvišji, če ga primerjamo z deleži moških iz drugih držav (Carlsen, 1998: 21).
Visoki so predvsem deleži koriščenja neprenosljive pravice do očetovskega dopusta (2 tedna
po rojstvu otroka ter 60 dni neprenosljivega dela starševskega dopusta), odločitve za
koriščenje starševskega dopusta, ki ga lahko koristita tako mati kot oče ali oba skupaj, pa so
pri očetih relativno redke in zatorej neprimerljive s še vedno prevladujočim deležem mater, ki
koristijo starševski dopust.
Koriščenje starševskega dopusta se je od zgodnjih osemdesetih let 20. stoletja let pa do
vpeljave očetovskega meseca (1995) povišalo iz manj kot 20% na več kot 50%. V letu 1987
je starševski dopust koristilo malce več kot 6% očetov, deset let kasneje pa 10% očetov
(Bergman in Hobson, 2002: 113) oz. 12% po podatkih Leire (Leira, 2002: 91). Delež s strani
očetov izkoriščenega starševskega dopusta se tako povišuje in je v letu 2002 znašal 16% vseh
dni na razpolago. Porast je po mnenju analitikov posledica spremembe zakonodaje v letu
2002, ki je neprenosljivo pravico očetov do meseca starševskega dopusta razširila na 2
meseca, ki sta rezervirana za enega od staršev (European industrial relation observatory online: Family-related leave and industrial relations).
Vsekakor podatki, ki primerjajo različna časovna obdobja kažejo, da očetje na Švedskem
posvetijo vse več časa skrbi za otroke. V letu 1993 so očetje majhnim otrokom na teden
povprečno posvetili 9 ur in 5 minut, kar je bilo 4,5 ure več kot v desetletju prej (Flood in
Grasjo v Bergman in Hobson, 2002: 113).
V letu 2000 so moški predstavljali 40% vseh oseb, ki so koristile dopust za nego bolnega
otroka. Delež dni, izkoriščenih s strani moških se je od leta 2000 pa do leta 2003 dvignil s
36% na 43%. V istem letu je vseh 10 dni očetovskega dopusta izrabilo 73% upravičenih
očetov; v letu 2002 pa je približno 40% vseh upravičenih očetov izkoristilo v povprečju 27
dni dopusta, ki je neprenosljiv (ibid.).
»Zagotovilo pravice do nege in skrbi za otroke nima avtomatsko za posledico odgovornosti ali
zahteve, da očetje postanejo skrbniki« (Leira, 2002: 93).
O tem, da ugodna shema, ki omogoča delitev starševskih obveznosti med staršema prinaša
počasne spremembe, govorijo tudi drugi avtorji. Ulla Bjornberg (2002: 40) tako navaja, da
»učinki organizacije sheme starševskega dopusta nimajo večjega vpliva na enakost med
spoloma. Trenutno matere koristijo približno 85% vseh razpoložljivih dni - vrednost, ki se je
od leta 1974 zmanjšala za približno desetino. Delež moških, ki koristijo kakršnokoli obliko
starševskega dopusta se je od leta 1974 povečal z 2,8% na 31%. Uvedba očetovskega meseca
je v tem pogledu imela pozitiven vpliv, saj je za otroke, rojene v letu implementacije zakona,
celoten mesec dopusta izkoristilo 77% očetov, v primerjavi z zgolj 30% očetov otrok, ki so
bili rojeni v letih 1993 in 1994.
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Prispevki o enakosti v skrbi za otroke med materami in očeti na Švedskem so dvorezni. Na
eni strani se izpostavlja uspeh v spremembah, ki opisujejo, da se vse več očetov odloča za
koriščenje očetovskega dopusta ter dveh mesecev neprenosljivega starševskega dopusta. Ti
podatki spodbujajo k zaključkom, da je Švedska država, kjer moški in ženske koristijo
dostopne sheme za lažje usklajevanje dela in družine. Na drugi strani pa niso nič manj
pogoste ugotovitve, da so navedene spremembe počasne in jih, če primerjamo npr. koriščenje
razpoložljivih dni starševskega dopusta mater in očetov, ki je v letu znašalo 84:16, ne moremo
interpretirati v smeri izenačevanja starševskih vlog. Andersson (2005:10) navaja, da je
trenutno ena glavnih diskusij v povezavi s starševskim dopustom namenjena prav
izpostavljanju relativno nizkega koriščenja dostopnih shem s strani očetov. Koriščenje
dostopnih dopustniških oblik je, če odstotke primerjamo s koriščenjem očetov iz drugih držav,
s strani švedskih očetov višje, vendar švedske oblasti izpostavljajo, da relativno majhno
vključenost očetov v skrb za otroke lahko razumemo kot oviro za doseganje enakosti med
spoloma.
Dejavniki koriščenja starševskega ter očetovskega dopusta s strani očetov
Delitev starševskega dopusta daje misliti, da se moške še vedno smatra predvsem kot glavne
hranitelje družine in da imajo presledki v kariernih poteh moških velike ekonomske posledice.
Študije kažejo, da starši pogosto kot glavni dejavnik odločanja za delitev starševskega dopusta
izpostavljajo finančni vidik. V družinah, kjer so obstajale velike razlike v zaslužkih obeh
staršev, je starš z najvišjim dohodkom (ponavadi oče) koristil manjši del dopusta, saj
nadomestilo znaša v povprečju 80% povprečnega mesečnega dohodka z dohodkovnim
cenzusom. Študentke so koristile več dopusta kakor študentje, kar predpostavlja, da se od
žensk pričakuje prekinitev kariere (Bergman in Hobson, 2002: 116-117).
Na drugi strani pa se izpostavlja tudi izobrazba, ki predstavlja še močnejši dejavnik pri
odločanju za koriščenje dopusta. V raziskavi iz leta 1993 so objavili profil očeta, za katerega
obstaja največ verjetnosti, da bo koristil največ starševskega dopusta. Zanj je veljalo, da je
visoko izobražen, zaposlen v javnem sektorju, otrok je njegov prvorojenec in zanimivo, ni
nujno, da je nativni Šved, kar Bergmanova in Hobsonova pojasnjujeta z idejo, da imajo
nativni Švedi ponavadi višje vodstvene položaje in visoke plače, kar destimulira odločitve za
koriščenje (ibid.). V zvezi z vplivom izobrazbe na odločitev za delitev starševskega dopusta
velja dodati, da se z višanjem izobrazbe obeh partnerjev povečuje možnost za delitev
starševskega dopusta (Sudstrom in Duvander v Bjornberg, 2002: 41). Najredkejše pa so
odločitve koriščenja starševskega dopusta očetov, ki so zaposleni v zasebnem sektorju in ki
prejemajo visoke plače (Bergman in Hobson, 2002: 117).
Vzroki, zakaj se moški odločijo ali ne odločijo za koriščenje dopusta, se včasih pojasnjujejo
tudi s pomočjo teorije moške spolne identitete. Socialna konstrukcija slednje je namreč tesno
povezana z identifikacijo s poklicno vlogo, predanostjo delu in ekonomsko vlogo pri skrbi za
družino. Socializacija moških poudarja navedene vidike, na drugi strani pa »zatira« čustveno
in skrbstveno dimenzijo.
Delodajalci so najpomembnejši zunanji dejavnik, ki vpliva na delitev starševskega dopusta.
Zdi se, da so odnosi do omenjenega vprašanja tesno povezani tako z družbeno percepcijo
spolnih vlog kot tudi z ekonomskimi dejavniki. Odnos delodajalcev in sodelavcev je
pomemben dejavnik, ki odloča v smeri delitve starševskega dopusta. Na deklarativni ravni
delodajalci ponavadi podpirajo ideologijo enakosti v delitvi odgovornosti za otroke, v praksi
pa so odločitve stvar pogajanja (ibid.). Študija Haasove in Hwanga, ki je v precep vzela 200
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švedskih podjetij, se je osredotočila na odnos podjetij do moških in starševskega dopusta. Le
3% podjetij je povsem zagovarjalo tezo, da morajo očetje zavzeti aktivno odgovornost za dom
in otroke. Zavzemanje za aktivno vlogo očetov v družinskem življenju je bilo del ideologije
oz. politike do zaposlenih, zato so aktivno spodbujali očete, da se odločijo za koriščenje
starševskega dopusta. Spodbujanje je tako potekalo tudi v finančnem smislu, na primer s
plačilom nadomestila izgubljenega dohodka, ki presega cenzus do katerega država nudi
nadomestilo. Druga tretjina podjetij je zavzela nevtralen odnos do analiziranega vprašanja, saj
so zagovarjali stališče, naj bo družina v principu ločena od dela, a ker je pravica do delitve
starševskega dopusta zakonsko določena, jo je potrebno spoštovati. Naslednja tretjina podjetij
je zavzela pogojno stališče, kjer je bil odnos do vprašanja tesno povezan s položajem
posameznika v podjetju. Če so bili posamezniki torej pomembni za podjetje, je slednje
skušalo upoštevati njihove želje, a ponavadi s predhodnim dogovorom, na primer, o
dostopnosti ali udeležbi na sestankih. Preostala podjetja pa so se pasivno zoperstavila
moškim, ki so se odločili za koriščenje starševskega dopusta, na primer, z zniževanjem plač
ali omejevanjem možnosti napredovanja, kar so argumentirali s poudarjanjem filozofije
predanosti delu, ki naj bi bila nujna za kvalitetno opravljanje dela. Dom in družina sta dojeta
kot povsem privatno področje, kjer podjetje ne vidi odgovornosti za pomoč staršem pri
usklajevanju dela in družine. Sklep raziskave je tako bil, da so delodajalci sicer na
deklarativni ravni zavzeli stališče podpiranja ideje enake delitve starševskega dopusta, vendar
je v praksi omenjena ideja pogosto postala del pogajanja. Omenjene ugotovitve kažejo na
spolno osnovano percepcijo koriščenja starševskega dopusta, kjer se slednji zdi primernejši za
ženske in manj primeren za moške (Bjornberg, 2002: 43).
Vprašanje, zakaj so matere še vedno glavne pri koriščenju starševskega dopusta je v
primerjavi z vprašanjem, zakaj se moški ne odločajo za koriščenje, mnogo manj pogosto (op.
cit. 41). V tem primeru se razlage osredotočijo na izpostavljanje vloge ženske identitete in
družbenih norm materinstva. Kot razlog bi tako lahko navedli izpostavljanje teorije
otrokovega razvoja, ki je poudarjala zgodnjo vez med otrokom in materjo (a tu je neizbežno,
da se na drugi strani že kar nekaj časa poudarja, da je vez med otrokom in očetom enako
pomembna ter da so očetje enako primerni za skrb za otroke kakor matere). Druga razlaga
izpostavlja delitev moči med moškim in žensko znotraj gospodinjstva, torej načelo hierarhije,
ki ponavadi pomeni, da se ženske odločijo za koriščenje na osnovi preference moškega. Večja
enakost v statusu v smislu zaposlitve in izobrazbe tako prinaša možnost argumentiranja za
enako delitev (ibid.).
Pregled vzrokov, zakaj se moški redkeje odločijo za koriščenje starševskega dopusta kot
ženske in zakaj moški izkoristijo le 16% vseh možnih dni, nakazuje uvid v kompleksnost
dejavnikov, ki vplivajo na delitev dopusta, namenjenega negi in vzgoji otrok. Tesno
prepleteni dejavniki se dotikajo mnogih področij življenja, ki se nanašajo tako na
posameznika kot na širši družbeni kontekst. Švedska z oblikovanjem politike že dolgo ponuja
možnost za aktivno očetovstvo, toda lahko rečemo, da so spremembe v delitvi skrbi za otroke
počasne.
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3.2 Očetovstvo na Nizozemskem
3.2.1 Kratek pregled spodbujanja očetovske vloge
Prevlada hraniteljskega modela očetovstva
Očetovstvo je s poudarjanjem vloge skrbi zavzelo centralno vlogo tudi na Nizozemskem. Za
Nizozemsko je dolgo veljalo, da je predstavljala državo z močnim hraniteljskim režimom
(Lewis v Knijn in Selten, 2002: 173). Organizacija države blaginje po 2. svetovni vojni je še
utrdila položaj moškega hranitelja. V omenjenem obdobju so očetje dobivali visoke podpore
za stroške v zvezi z vzdrževanjem družine, delovna zakonodaja in davčni sistem sta
eksplicitno privilegirala zaposlene moške v primerjavi z zaposlenimi ženskami, javne storitve
ali podpore pa niso bile namenjene zaposlenim materam.
Nizozemska država blaginje je tako predstavljala kombinacijo načela egalitarnosti Socialnih
demokratov ter principa subsidiarnosti (angl. subsidiarity) Krščanskih demokratov, ki sta
skupaj podpirala vlogo očeta kot enega in edinega hranitelja družine. Politike plač so bile
usmerjene k zmanjševanju revščine, a vse oblike podpor so bile plačane »glavi družine«, se
pravi očetom. Enako pa so se tudi prispevki za socialno varnost, zdravstveno zavarovanje ter
davki plačevali s strani hranitelja družine.
Privilegiran položaj moškega hranitelja je bil podkrepljen tudi z davčnim sistemom. Moški so
namreč izgubili davčne olajšave, če so njihove zakonske partnerice imele svoj zaslužek. Z
letom 1947 sprejeti zakon je, na primer, določil tudi minimalno plačo za zaposlenega
moškega, njegovo ženo in dva otroka, mlajša od 16 let. Zaposlene ženske pa so bile
obravnavane kot »dekleta«, s čimer so določili minimalno plačo v višini 60% do 80% moške.
Nizozemska je kot zadnja evropska država v letu 1971 ratificirala evropsko direktivo za
izenačevanje plač moških in žensk (Knijn in Selten, 2002: 174).
Do sedemdesetih let 20. stoletja je tako prevladovalo močno zagovarjanje moškega hranitelja
v vseh politikah, ki so povezane z delom. Socialna politika in družinska zakonodaja sta
kodirali prevlado očeta v odločanju znotraj družine. Zakon je podpiral superiornost očetov v
vseh odločitvah, ki so se nanašale na izobraževanje otrok, bivanje ter družinske finančne
zadeve (Holtrust v Knijn in Selten, 2002: 175). Materam je bila leta 1949 dodeljena enaka
odgovornost za starševstvo, v letu 1957 pa je bila preklicana tudi »opravilna nesposobnost
poročenih žensk (do tedaj ženska celo ni mogla imeti svojega lastnega bančnega računa),
kljub temu pa so moški ohranili vodilni status ekonomskega vodje družine.
Rastoča neodvisnost žensk
Rastoča blaginja je ponujala nove priložnosti za individualizacijo žensk in otrok ter za
zviševanje stopnje izobraženosti žensk, kar je stimuliralo ženske k iskanju zaposlitve.
Dostopnost kontracepcije je vplivala na zmanjšanje velikosti družin, istočasno so naraščale
tudi stopnje razvez. Vse to je vplivalo na položaj očetov kot hraniteljev. Civilni zakon iz leta
1970 je rušil absolutno finančno moč očetov v družini, kljub temu pa so bili slednji zaradi
zaposlenosti še vedno v privilegiranem položaju. Ženske in moški naj bi imeli skupen nadzor
nad lastnino, ki sta jo ustvarila v času zakonske zveze, a večino potrošnih dobrin je bilo zaradi
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finančne vloge moških zakonsko njihova last. Zakon je ščitil pred negativnimi posledicami
odločitev moških, tako sta oba zakonca potrebovala soglasje drugega, na primer, za nakup ali
prodajo hiše. Kljub vsemu pa je bil oče edina avtoriteta, ki je odločala glede kapitala svojih
mladoletnih otrok. Mati za svojega otroka ni mogla odpreti bančnega računa niti ni mogla iz
njega dvigniti denarja. V primeru nesoglasij, ki so se nanašale na otroke, je imel oče pravico
veta, kar je veljalo vse do leta 1985 (ibid.).
Leta 1971 je stopil v veljavo zakon o razvezah, ki je olajšal postopek razvez. V istem času je
začel veljati tudi Zakon o socialni pomoči, ki je samskim materam zagotavljal ekonomsko
podporo, ki je bila dovolj visoka, da je materam omogočila življenje v lastnem gospodinjstvu
brez finančne obligacije dela. Tovrstne podpore skupaj z nejasnimi zahtevami za preživnine
so pomenile tudi slabljenje finančne odgovornosti očeta do otrok kot tudi do bivše zakonske
partnerice. Zakon je tudi omogočal, da starša ne pristaneta na recipročno finančno
odgovornost, kljub temu, da je takšna odločitev morda vodila v dejstvo, da bo eden od staršev
potreboval socialno pomoč. Razvezane ženske so tako prejemale socialno pomoč, medtem ko
razvezani moški niso imeli dolžnosti plačevanja preživnine.
Konec osemdesetih let 20. stoletja je vlada prepoznala zahtevo po transformaciji obstoječega
sistema. Zaradi hitro rastoče ekonomije je primanjkovalo delovne sile, demografske
spremembe so že kazale dvig deleža starejših ljudi. Politika se je tako začela zavzemati za
spodbujanje zaposlovanja žensk ter za zmanjšanje izdatkov za socialo. Kljub temu
zaposlovanje žensk ostaja omejeno predvsem zaradi majhne dostopnosti dnevnega varstva
otrok, poleg tega pa davčne olajšave za starše iz enostarševskih družin ne spodbujajo
zaposlovanja žensk z nižjimi stopnjami izobrazbe (op. cit. 177). Strategija kombiniranja dela
in skrbi za otroke, o čemer bomo podrobneje govorili kasneje, je tako s strani vlade podprta
bolj v ideološkem smislu.
Spodbujanje zaposlovanja žensk in krepitev pravnega položaja očetov
Prej omenjene težnje k zmanjševanju izdatkov za socialo so vodile v politiko, ki se je
zavzemala za vpeljavo finančne odgovornosti očetov do njihovih bivših družinskih članov, a
tako razvezani moški kot ženske so v medijih izpostavljali svojo potrebo po finančni
neodvisnosti, tako da predlog ni uspel. Leta 1996 je stopil v veljavo nov zakon o socialni
pomoči enostarševskim družinam, ki od samske ženske z otroki, starejšimi od 4 let zahteva,
da si poiščejo službo (op. cit. 180). Na eni strani je tako Nizozemska tiho podprla finančno
neodgovornost moških, na drugi strani pa samske matere prisilila k udejstvovanju na trgu
dela.
Zanimivo je, da imajo očetje na Nizozemskem še vedno najpogosteje vlogo hranitelja družine,
nimajo pa formalnih obveznosti za vzdrževanje otrok s katerimi ne živijo več. Pravni položaj
očetov se krepi od leta 1998 dalje, ko so v veljavo stopile nekatere pravne uredbe o družini.
Do omenjenega leta je veljalo razlikovanje med poročenimi in neporočenimi očeti ter
njihovimi otroki. Poročen moški je bil avtomatsko priznan kot biološki oče otroka, medtem
ko je za izvenzakonskega očeta veljalo, da je moral ob predhodni privolitvi matere priznati
očetovstvo na pristojnem uradu. Otrok je dobil priimek po očetu, si pridobil pravico do
dedovanja po očetovi strani, oče pa finančno odgovornost za otroka. Starševska avtoriteta je
na drugi strani avtomatsko pripadala materi, kar je pomenilo, da je bil oče lahko soskrbnik le
v primeru privolitve matere. O glavnih vprašanjih je torej odločala mati (op. cit. 181).
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Biološko očetovstvo je večjo vlogo pridobilo z zakonom iz leta 1998. Ta je opustil
terminološko razlikovanje »zakonskih« ali »izvenzakonskih« otrok. Vprašanje priznanja
očetovstva je postalo temeljnega pomena za priznanje pravic in dolžnosti očetov. Biološki oče
ima sedaj pravico do stikov z otroki ter pravico, da zaprosi za deljeno skrbništvo. V tem
primeru prizna finančno odgovornost za otroka.
Spremenil se je tudi odnos do skrbništva. V primeru razveze je v obdobju pred letom 1998
veljalo, da je sodišče enemu od staršev dodelilo skrbniško vlogo, drugi starš pa je dobil vlogo
soskrbnika, ki pomeni manj vpliven položaj. Do osemdesetih let 20. stoletja let je bilo
skrbništvo v 90% primerov dodeljeno materam, saj so upoštevali njihovo vsakodnevno skrb
za otroke. V izvenzakonskih skupnostih je z rojstvom mati avtomatično postala skrbnica
otroka, oče je bil lahko soskrbnik le v primeru njenega strinjanja. Od navedenega obdobja
dalje so sodniki vse pogosteje dodeljevali deljeno skrbništvo, če sta se oba starša strinjala z
odločitvijo. Po letu 1998 pa je skupno skrbništvo postalo obveza, razen v primeru, da eden od
staršev dokaže, da je tovrstna ureditev škodljiva za dobro otroka. Omenjeno težnjo lahko
razumemo tudi kot poskus izenačevanja zakonskih in izvenzakonskih skupnosti. Deljeno
skrbništvo predpostavlja tudi dogovor v zvezi s pravico do obiskovanja otroka. Vse navedene
spremembe naj bi prispevale h krepitvi zakonskih pravic očetov ter njihovega pedagoškega
pomena – otroci naj bi tako poznali svoje očete in z njimi imeli tudi stike, s čimer se
izpostavlja pomen vzpostavljanja vezi med otrokom in očetom.
Eno in pol hraniteljski sistem kot strategija za lažje usklajevanje dela in družine
Z rastočimi potrebami trga je Nizozemska spodbudila zaposlovanje žensk. Stopnja
zaposlenosti žensk se je od leta 1985 do leta 1999 dvignila s 35% na 62%. Petina žensk je
zaposlena za polni delavni čas, dobrih 40% pa jih dela s polovičnim delovnim časom (OECD,
2002: 58). Konec osemdesetih let 20. stoletja je dve tretjini žensk z rojstvom otroka izstopilo
iz trga dela, konec devetdesetih let pa se je za omenjen korak odločila še četrtina žensk.
Večina žensk po rojstvu otroka nadaljuje z zaposlitvijo za polovični delovni čas, za zaposlitev
s polnim delovnim časom pa se pogosteje odločijo matere z višjo stopnjo izobrazbe.
Nizozemska vlada v zadnjih letih kot glavno smernico na področju politike dela in skrbi
podpira »kombinacijski model«. Slednji zagovarja krajši delavnik kot pomemben instrument
za oblikovanje enakopravnejše distribucije plačanega in neplačanega dela. Kombinacijski
model favorizira kombinacijo zaposlitve za polovični delovni čas s polovičnim
gospodinjenjem obeh staršev. Tako od moškega kot od ženske se pričakuje udeležba na trgu
dela v približnem obsegu štiri dni tedensko, medtem ko naj bi bil preostali čas namenjen
delitvi odgovornosti, ki se nanašajo na neplačano delo znotraj gospodinjstva. Zagovorniki
kombinacijskega modela so izpostavljali, da drugi modeli usklajevanja (model enakopravnosti
skrbnikov ter univerzalni hraniteljski model) vzorca moške udeležbe na trgu dela ne
postavljajo pod vprašaj. Bistvo kombinacijskega modela je v individualnem kombiniranju
najboljših lastnosti iz sfere plačanega dela in iz sfere skrbstvenega dela. Tako moški kot
ženske naj bi bili zmožni izbrati osebno mešanico plačanega dela in skrbstvenega dela
(Plantenga, 2002: 64). Kombinacijski model naj bi se približeval univerzalnemu
skrbstvenemu modelu Fraserjeve. Avtorica slednjega pravi:
Ključ doseganja enakosti med spoloma v postindustrijskih državah blaginje je
napraviti trenutne življenjske vzorce žensk za normo za vse. Ženske danes, čeprav z
velikimi težavami in napori, pogosto kombinirajo plačano in skrbstveno delo.
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Postindustrijska država mora s preoblikovanjem institucij in odpravljanjem težav
zagotoviti, da bodo moški delali enako (Fraser v Plantenga, 2002: 65).
Kljub težnjam k oblikovanju politike in hkrati pogojev, ki bi vodili k sprejemanju
kombinacijskega modela se zdi, da je ideal tudi na Nizozemskem še vedno oddaljen od realne
situacije. Iz prakse je razvidno, da so k usklajevanju plačanega dela in skrbstvenega dela
pozvane predvsem ženske. Vzorci zaposlitve za polni ali polovični delovni čas so izrazito
spolno obarvani. Med moškimi je še vedno najpogostejši klasični vzorec zaposlitve za polni
delovni čas, pet dni v tednu. Med ženskami prevladuje zaposlitev za polovični delovni čas z
destandardizacijo in individualizacijo delovnih ur. Stroga delitev dela med hranitelji
(ponavadi očeti) in starši, ki imajo skrbstveno vlogo (ponavadi materami) se je v nekaj
desetletjih preoblikovala v eno in pol hraniteljski model, z ženskami v vlogah sekundarnih
hraniteljic. Neenak položaj moških in žensk se je tako le delno spremenil in sicer na način, da
je prispeval k večji ekonomski neodvisnosti žensk (op. cit. 67).

3.2.2 Organizacija očetom dostopnih oblik starševskega2 dopusta
Nizozemska je starševski dopust uredila z Zakonom o delu in skrbi konec leta 2001. Zakon je
integriral različne vrste dopusta, namenjenega skrbi za otroke (OECD, 2002: 128-129).
Starševski dopust obsega 3 mesece in država zanj ne nudi nadomestil. V privatnem sektorju
je starševski dopust ponavadi neplačan, medtem ko delodajalci v javnem sektorju nadomestijo
75% izgube dohodka. Ta dopust se lahko izkoristi do otrokovega dopolnjenega 8. leta starosti.
Starša ne moreta koristiti starševskega dopusta hkrati, prednost pri koriščenju pa imajo matere
(European industrial relation observatory on-line: Family-related leave and industrial
relations). Očetje so upravičeni do dveh dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga plačajo
delodajalci. Podatki kažejo, da najpogosteje očetje koristijo le nekaj dni dopusta ob rojstvu
otroka.
Zakonodaja omogoča prilagajanje delovnega časa potrebam v družini, kar pomeni, da lahko
starši reorganizirajo, podaljšajo ali skrajšajo delovni čas. Dostop do polovičnega delovnega
časa, povezan z rojstvom otrok je omejen s pogojem, da je zaposleni pri svojem delodajalcu
zaposlen vsaj leto dni pred koriščenjem starševskega dopusta. Starši, ki se odločijo za skrajšan
delovni čas imajo zagotovljeno možnost vrnitve na polni delovni čas (ibid.).
Koriščenje dopusta s strani očetov
Na Nizozemskem starševski dopust koristi približno četrtina upravičencev oz. 42%
upravičenih mater ter 12% upravičenih očetov (European industrial relation observatory online: Family-related leave and industrial relations). Deleži koriščenja slednjega so nizki
predvsem pri moških in pri starših z nizkimi osebnimi dohodki, zato je vlada uveljavila
davčno spodbudo za delodajalce, ki prispevajo 70% ali večje nadomestilo plače (Hardy in
Adnett, 2001: 19).
Koriščenje je v javnem sektorju, ki ponavadi nadomesti 75% izgubljene plače, skoraj dvakrat
višje, kar pomeni da starševski dopust izkoristi polovica upravičenih staršev, med njimi 59%
2

Izraz starševski dopust uporabljamo kot prevod angl. pojma »parental leave« in ga ne enačimo z našo
različico dopusta »za nego in varstvo otroka«.
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upravičenih mater ter 40% upravičenih očetov. Relativno visok delež očetov, ki koristijo
starševski dopust in so zaposleni v javnem sektorju, je razlagan kot posledica nadomestila, ki
očete spodbudi k odločitvam za koriščenje starševskega dopusta (European industrial relation
observatory on-line: Family-related leave and industrial relations).
Po raziskavi iz leta 2002 skoraj vsi upravičeni očetje izkoristijo 2 dni očetovskega dopusta ob
rojstvu otroka (ibid.), sicer pa so matere še vedno tiste, od katerih se pričakuje, da bodo
koristile dopust ob rojstvu otroka.
Večinski delež prebivalcev Nizozemske ne podpira udeležbe žensk z majhnimi otroki na trgu
dela. Le petina anketirancev je namreč, podprla zaposlenost mater z majhnimi otroki za polni
delovni čas, 40% jih je zagovarjalo polovični delovni čas, prav toliko pa jih je menilo, da je
najbolje, da mati z majhnim otrokom ostane doma (Evans v OECD, 2002:56).
V letu 2000 so očetje, katerih otroci so bili mlajši od 5 let, skrbi za otroke namenili v
povprečju 36 minut dnevno, medtem ko so matere s polovičnim delovnim časom otrokom
namenile dnevno skoraj trikrat več časa.
Spremembe tradicionalne delitve dela med moškim in žensko so počasne in gredo na
Nizozemskem predvsem v smeri podpiranja zaposlovanja žensk za polovični delovni čas, na
drugi strani pa ostaja velika večina skrbi za otroke prepuščena materam. Med možnimi razlogi
bi veljalo omeniti predvsem dva:
- majhna dostopnost dnevnega varstva otrok ter
- podpiranje »eno in pol hraniteljskega sistema«, znotraj katerega je moški zaposlen za
polni delovni čas, ženska za polovični delovni čas.

3.3 Vloga očetov v Veliki Britaniji
3.3.1 Kratek pregled spodbujanja očetovske vloge
Podpiranje hraniteljske vloge in ugotavljanje posledic odsotnosti očetov
Očetovstvo je svoje mesto na političnem dnevnem redu v Veliki Britaniji dobilo konec
osemdesetih let 20. stoletja. Podobno kot Nizozemska je tudi Velika Britanija dolgo veljala za
državo, ki podpira hraniteljski sistem in izpostavlja odgovornost očetov za vzdrževanje svojih
otrok. Diskusije o vlogah očetov so, kljub pogostemu izpostavljanju negativnih posledic
odsotnosti očetov, skrbstveni dimenziji namenjali malo pozornosti.
Naraščanje števila enostarševskih družin in s tem povezanih stroškov države je tudi v Veliki
Britaniji privedlo k poskusom preusmeritve odgovornosti za vzdrževanje otrok na biološke
očete. Šele takrat se eksplicitno začne izpostavljati vprašanje odgovornosti očetov, saj je za
politiko Velike Britanije vedno veljalo, da ni veliko posegala v družinske zadeve. Spremembe
na področju družinskega življenja (rast enostarševskih družin, naraščajoče število razvez,
kohabitacij, izvenzakonskih rojstev, ipd.) so vodile k »skrbi o ločevanju zakonske zveze in
starševstva«, zato je bila glavna skrb v zvezi z očetovstvom povezana z vprašanjem, kako jih
z uveljavljanjem starševskih obveznosti povezati z družino, tako zaradi dobrobiti otrok kot
tudi z namenom zavarovati družbo pred neodgovornim in možnim asocialnim obnašanjem«
(Lewis, 2002: 130). Vse pogostejši so bili komentarji, da država z različnimi oblikami pomoči
enostarševskim družinam prevzema dolžnosti mladih moških, ki bi morali poskrbeti za svoje
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otroke. V ospredje je bil postavljen pomen vloge očeta hranitelja kot vzornika na eni strani, na
drugi strani pa ekonomski vidik oz. obremenjevanje davkoplačevalcev, ki naj ne bi
prevzemali bremen očetov, katerih življenjski standard se z odhodom od prvotne družine
najpogosteje izboljša.
Sočasno so izpostavljali tudi negativne vplive življenja otrok v enostarševskih družinah, ki naj
bi vodili k neodgovornosti mladih fantov, ki so odraščali v enostarševskih družinah, v
najslabšem primeru pa naj bi življenje brez očeta vodilo celo v najhujše oblike kriminala.
Očetje so bili v tovrstni literaturi predstavljeni kot instinktivno necivilizirani, pri čemer je bila
glavna odgovornost družine v tej smeri, da jih »zveže« z življenjem v skupnosti (op. cit. 131132).
Obveza ekonomske skrbi za otroke
Politična skrb je bila večinoma povezana z begom očetov od obveznosti, ki je bila
interpretirana predvsem kot neuspeh pri vzdrževanju svojih otrok. Šele leta 1991 je bil sprejet
zakon, ki od vseh očetov zahteva, da finančno vzdržujejo svoje otroke. Obveznost
vzdrževanja je bila najprej omejena na poročene moške, danes pa biološko očetovstvo
implicira dolžnost ekonomske skrbi za otroke. Cilji zakonodaje so bili preusmeriti plačilo
»preživnine« z države na očete, spodbuditi ekonomsko odgovornost očetov ter povišati
njihove prispevke za preživljanje otrok. Z omenjenim zakonom naj bi država storila nekaj
zoper problem »neodgovornih, odsotnih očetov«. Kljub vsemu učinki zakonodaje niso bili
uspešni, delež plačil preživnin se do leta 1998 ni povečal. Med razlogi za neuspeh so
izpostavljeni pogosti nizki prihodki očetov, pogosta neformalna plačila otrokom in/ali
obdarovanja ter izrazito odklanjanje plačila preživnine za otroke, ki živijo z materjo in njenim
novim partnerjem, ipd. Sistem ekonomske odgovornosti za biološke otroke naj bi poskušal
ustvarjati tradicionalne vloge matere in očeta po razpadu razmerja, pri čemer Lewisova
izpostavlja, da zakonodaja od moških zahteva opravljanje tradicionalne vloge brez
tradicionalnega nagrajevanja v obliki statusa in moči (op. cit. 45).
Očetje otrok, rojenih v izvenzakonski skupnosti so pridobili nekaj pravic šele z letom 1987,
ko je bil brisan status nelegitimnosti in so sodišča pridobila možnost priznanja starševskih
pravic neporočenim očetom. Dve leti kasneje je bil sprejet zakon, ki je neporočenim očetom
omogočil, da si na osnovi zasebnega sporazuma delijo starševske obveznosti z materjo.
Spodbujanje zaposlovanja žensk in udeležbe moških v gospodinjskem delu
Leta 1992 je Velika Britanija sprejela priporočilo Evropskega Sveta o skrbi otrok, v katerem
6. člen poudarja pomen spodbujanja udeležbe očetov v gospodinjskem delu, z namenom
spodbujanja enakosti znotraj doma ter enakosti žensk na trgu dela. Z novo laburistično vlado
se je začela tudi nova politika, ki daje poudarek predvsem preprečevanju revščine otrok ter
usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti.
Na področju politike zaposlovanja so cilji usmerjeni k spodbujanju zaposlovanja vseh
odraslih dela zmožnih državljanov (op.cit. 148). Država se je tako preusmerila na tretjo
možnost zagotavljanja prihodkov materam iz enostarševskih družin – od podpore države k
poskusu uresničevanja ekonomske odgovornosti očetov je prišla na vrsto težnja k
vključevanju mater na trg dela. Velika Britanija sedaj podpira »model odraslih delavcev«, kar
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pomeni, da se zavzema za zaposlovanje vseh odraslih državljanov tudi z ukrepi ukinjanja
podpor tistim, ki so dela zmožni, a niso zaposleni. Eden izmed ciljev je, zato tudi
zaposlovanje staršev iz enostarševskih družin, ki se uresničuje na način, da slednjim, če se ne
udeležijo pogovorov o načrtovanju zaposlitve, ko otrok dopolni 5 let, sledi odvzem socialnih
nadomestil (Land, 2002: 27).

3.3.2 Organizacija očetom dostopnih oblik starševskega dopusta
Spremembe v shemi dopustov, ki so povezane z rojstvom otroka, so v Veliki Britaniji stopile
v veljavo aprila 2003. Novosti naj bi skušale staršem zagotoviti več izbire in podpore na
način, da imajo od tega koristi tako starši kot delodajalci (DTI, Know your rights:
Employment Relations Informations for workers). Dopust, namenjen skrbi za otroka se sedaj,
kot v večini ostalih evropskih držav, deli na tri oblike – na materinski, očetovski ter starševski
dopust.
Starševski dopust traja 13 tednov in mora biti izkoriščen preden otrok dopolni 5 let. Dopust
ni plačan. Koriščenje starševskega dopusta je možno ob predhodnem sporazumu med
delodajalcem in zaposlenim. Pogoj je zaposlitev, ki traja vsaj 1 leto, pravna starševska
odgovornost za otroka (ki vključuje tudi lezbične ali gejevske starše) ter izraba dopusta z
namenom skrbi za otroka (Equal Opportunities Commission: Parental, paternity and adoption
leave).
Očetovski dopust traja 2 tedna in je namenjen rojstvu otroka ter tudi posvojitvi. Zaposleni, ki
so upravičeni do očetovskega dopusta so: biološki očetje, zakonski partnerji mater in partnerji
mater. Partner je opredeljen kot oseba, drugega ali istega spola, ki živi z materjo v dalj časa
trajajočem, družinskem razmerju. Dopust mora biti izkoriščen najkasneje do 56. dne od
rojstva otroka. Nadomestilo za koriščenje očetovskega dopusta znaša 102.80 funtov tedensko,
pod pogojem, da je zaposleni prejemal v predhodnem obdobju vsaj minimalno plačo. Za
koriščenje očetovskega dopusta je potrebno delodajalca obvestiti o nameri 15 tednov pred
pričakovanim dnevom rojstva otroka (ibid.).
Koriščenje dopusta s strani očetov
Nedavna raziskava vlade Velike Britanije je podala zaključke, da neplačan starševski dopust
koristi le 3% staršev, druga uradna raziskava pa je pokazala, da je v zadnjem letu pri
njihovem trenutnem delodajalcu koristilo starševski dopust le 5% staršev otrok, ki so mlajši
od 16 let, in še to v večini primerov (41%) zgolj 1 dan dopusta. Razlog za nizko stopnjo
koriščenje starševskega dopusta gre iskati v slabi informiranosti o dostopnosti starševskega
dopusta tako na strani delodajalcev kot na strani zaposlenih, na drugi strani pa je potrebno
izpostaviti tudi odsotnost nadomestila, kar bo po opozorilih Komisije za enake možnosti
(Equal Opportunities Commission) najverjetneje vodilo k dvorazrednemu sistemu, znotraj
katerega si bodo bolje situirani starši lahko privoščili koriščenje neplačanega starševskega
dopusta, ostali pa ne (European industrial relations observatory on-line: Family-releated leave
and industrial relations).
Očetovski dopust je v letu 2003 koristilo 63% očetov otrok, mlajših od enega leta. V
povprečju naj bi izkoristili 9 dni dopusta (ibid.). Raziskava inštituta Hammonds na temo
fleksibilnih delovnih ureditev in sheme očetovskega dopusta je pokazala, da dobra polovica
zaposlenih meni, da je 2 tedna očetovskega dopusta približno dovolj, na drugi strani pa kar
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41% zaposlenih meni, da to ni dovolj. Med slednjimi so predvsem mlajši zaposleni moški. Le
6% zaposlenih je menilo, da je obseg očetovskega dopusta prevelik (Hammonds Chartered
Institute of Personnel and Development).
Time je v članku Owena Bowcota poročal, da so anketirani očetje v 93% izjavili, da zanje
očetovstvo predstavlja najpomembnejšo vlogo v življenju moškega, 44% pa jih je izjavilo, da
bi s svojim otrokom radi preživeli več časa kot so njihovi očetje preživeli z njimi. Kljub temu
so v 86% izpostavili, da si niso mogli privoščiti koriščenja očetovskega dopusta, kar 92% pa
se jih je pritoževalo, da so nove matere na delovnem mestu deležne več podpore kakor novi
očetje (Bowcot, 2004).
Zanimivo je, da so izjave anketiranih nakazale veliko povezanost med višino nadomestila za
koriščenje očetovskega dopusta in pripravljenostjo do koriščenja slednjega. Več kot polovica
očetov otrok, starih 16 let ali manj, je zatrdilo, da upoštevaje trenutni sistem nadomestil v
primeru, da bi ponovno postali očetje, dopusta ne bi koristili. Pripravljenost za koriščenje
narašča z višanjem nadomestila: če bi slednje znašalo 90% povprečne plače bi se zanj
odločilo 80% anketiranih očetov, v primeru popolnega nadomestila pa 87% očetov. Nadaljnje
kvalitativne raziskave so potrdile ugotovitev, da višina nadomestil predstavlja glavno oviro
pri odločitvi za koriščenje očetovskega dopusta. Poleg tega so izjemnega pomena tudi
organizacijski dejavniki, med katere sodijo informiranost, podpora pri nadrejenemu in
pripravljenost podjetja, da organizira nadomeščanje odsotnosti, če je to potrebno.
Izpostavljeni so tudi primeri, ko v podjetjih vlada tradicionalistična »mačo« delovna kultura,
ki ovira mlade moške, ki bi si želeli koristiti očetovski dopust.
Izsledki o tem, kakšen je pogled moških na družino in njihovo mesto v njej kažejo, da so med
pogoje za »dobro očetovstvo« najpogosteje umeščali naslednje tri zahteve: zagotavljanje
finančnih potreb družine, zadovoljevanje potreb po občutku varnosti ter preživljanje časa z
družino (Dex, 2003: 45). Gre torej predvsem za tradicionalistično pojmovanje očetovske
vloge, ki je v prvi vrsti reducirana na vlogo hranitelja. Razen emotivnega dela torej, ostajajo
vse oblike skrbstvenega dela v percepcijah moških še vedno predvsem v domeni žensk.

3.4 Značilnosti zakonodaje, ki spodbujajo odločitve očetov za
koriščenje očetovskega dopusta ter dejavniki vpliva
3.4.1 Zakonodajne spodbude očetom za aktivnejšo starševsko vlogo
Med argumenti, ki služijo za temeljni okvir spodbujanja očetov k odločitvam za koriščenje
starševskega dopusta so naslednji:
Spodbujanje enakosti med spoloma. Če se bo za koriščenje starševskega dopusta odločilo več
moških, ki bodo za določen čas odsotni iz trga dela, bo pojav vplival na enakost žensk na trgu
dela. Trg dela se bo tako moral prilagoditi situaciji, ko bodo vsi zaposleni, ne glede na spol,
prisiljeni k upoštevanju družinskih zadev v kontekstu dela. Istočasno bo dopust pozitivno
vplival na delitev dela v družini, če bo oče za daljše časovno obdobje prevzel odgovornost za
dom.
Pozitivne posledice na otroka. Otroci imajo koristi od preživljanja časa s svojim očetom in če
obstaja priložnost, da se v najzgodnejših letih vzpostavi tesna vez med otrokom in očetom, bo
to imelo pozitiven vpliv na otrokov razvoj ter kasnejše socialno življenje.
Pozitivne posledice za očeta. Skupno preživljanje časa s svojim otrokom moškim omogoči
razvoj emocionalne dimenzije ter njihovih skrbstvenih sposobnosti (Carlsen, 1998: 7-8).
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Po Carlsenu morajo države za spodbujanje očetov h koriščenju starševskega dopusta
upoštevati naslednje:
- Pospeševanje koriščenja starševskega dopusta s strani očetov mora biti neodvisen
cilj ne pa delni cilj, ki je, na primer, vključen v kontekst spodbujanja enakosti žensk.
Glavni poudarek mora biti položaj moških v družini in na trgu dela, socializacija
moških ter želje in potrebe moških, ki se nanašajo na starševski dopust. Ne moremo
torej pričakovati, da bodo moški koristili dopust v enaki meri kot ženske ali na enak
način, zato je potrebno cilj zastaviti na način, da bo vsak moški koristil eno ali več
obdobij starševskega dopusta, kar sovpada z vzorcem družinskega življenja ter z
zahtevami delovnega mesta moškega;
- Zelo redko se zgodi, da se oče sam odloči za koriščenje starševskega dopusta, temveč
so vzorci koriščenja dopustov, namenjenih negi in skrbi za otroke povezani s skupnim
dogovorom očeta in matere. Zato se na tem mestu izpostavlja pomen ekonomskega
dejavnika, saj očetje še vedno najpogosteje zaslužijo več kot matere, zato prihaja do
izpada (deleža) družinskega dohodka, če nadomestilo ne obsega 100% povprečne
plače.
- Na trgu dela je dejstvo, da ženske najpogosteje koristijo starševski dopust zelo
ukoreninjeno v tradicijo, medtem ko na drugi strani ni tradicije enakih moških
odločitev. Večina moških, ki je sedaj na vodstvenih položaj ni koristila starševskega
dopusta, ker v času, ko so sami imeli otroke, omenjenih možnosti še ni bilo. Zato je
potrebno moškim, ki si želijo odločiti za dopust pomagati na način, da se oblikujejo
dopusti različnih oblik – del, ki je namenjen zgolj materi, del, ki je namenjen zgolj
očetu in deljivi del, ki ga starša lahko poljubno razdelita (op. cit. 10-11).
Priporočila za oblikovanje sheme, ki bo spodbujala pogostejše odločitve moških za koriščenje
starševskega dopusta:
1. Dopust naj bo osebna pravica
Upravičenost moških do dopusta, vključno z denarnim nadomestilom mora biti neodvisna
pravica, ki ni povezana s statusom matere na trgu dela. Očetje morajo imeti enak dostop do
denarnih nadomestil kot matere. V primeru, da moški nimajo individualnih pravic do dopusta
in niso upravičeni do enakih stopenj nadomestil, slednje vodi k diskriminaciji.
2. Umeščenost in trajanje dopusta
Sprejeti bi morali biti ukrepi, ki bi moškim zagotavljali pravice do:
- 1 meseca dopusta ob rojstvu otroka ter
- 6 mesecev dopusta v času, ko otrok dopolni 6 mesecev.
3. Fleksibilnost izrabe dopustov
Sheme dopustov morajo biti fleksibilne, tako da obstajajo različne možnosti koriščenja
dopusta (npr. kombiniranje z delom za polovični delovni čas, deljena, krajša obdobja, ipd.).
4. Kvotno osnovana shema dopustov
Poleg že omenjenega dopusta, namenjenega zgolj očetom, ki je povezan z rojstvom otroka in
ni prenosljiv na mater, bi moral biti del starševskega dopusta, ki je navadno deljiv, oblikovan
kvotno, kar bi pomenilo, da je določen del dopusta neprenosljiv na drugega starša.
5. Denarno nadomestilo
Uvedba stopenjskih oblik denarnih nadomestil – z višjimi stopnjami za dopust, ki je
neprenosljiv na drugega starša ter z nižjimi stopnjami za deljivo obliko starševskega dopusta.
6. Aktivnosti informiranja
Vedno morajo biti dostopne informacije, ki pokrivajo celoten spekter koriščenja dopusta s
strani očetov. Slednje je mogoče doseči s splošnimi informacijskimi kampanjami in
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kampanjami v obliki diskusij ter ciljnim informiranjem na delovnih mestih očetov, bodočih
očetov ter novih očetov.
7. Mreže za očete na starševskem dopustu
Zavoljo preprečevanja socialne izolacije očetov, ki so na starševskem dopustu, bi bilo
smiselno delati v smeri oblikovanja mrež očetov, ki koristijo starševski dopust (op.cit. 10-11).
Predstavljene ugotovitve se nanašajo predvsem na formalno ureditev starševskega in
očetovskega dopusta in naj bi torej vzpodbujale očete k odločitvam za koriščenje dopusta,
namenjenega negi in varstvu otroka. Poleg ustreznih formalnih ureditev pa je potrebno
zagotoviti predvsem možnost koriščenja, da ne prihaja do kršitev s strani delodajalcev in pa
spodbudno družbeno klimo, ki ne omejuje skrbi za otroke na materinsko vlogo.

3.4.2 Dejavniki vpliva
Odgovori na vprašanje, zakaj matere še vedno koristijo neprimerno več dopusta, namenjenega
negi in varstvu otroka in zakaj so spremembe na strani očetov tako zelo počasne, so zelo
raznoliki. Ena možnih razlag izhaja iz teorije vlog, po kateri matere niso pripravljene
prepustiti svoje tradicionalne vloge moškim. Na drugi strani pa naj moški ne bi bili
pripravljeni prevzeti nalog, ki so sicer tipizirane kot ženske. Pri obeh možnostih je
najpomembnejše, kdo ima prvi možnost izbire. Linda Haas je leta 1992 v raziskavi švedskih
parov odkrila (kot podobno Petersen na Norveškem, 2000), da je stališče matere za delitev
starševskega dopusta najpomembnejše. Če ga niso želele deliti s partnerji ali na drugi strani
niso spodbudile odločitev očetov za koriščenje, je starševski dopust ostal v njihovi domeni.
Poleg omenjenega velja upoštevati tudi kulturne norme in vrednote v navezavi na
pojmovanje »dobrega materinstva« ter »dobrega očetovstva« (Leira, 2002: 91).
Morgens Christoffersenova raziskava med danskimi starši v devetdesetih letih 20. stoletja je
skušala raziskati, zakaj najpogosteje koristijo starševski dopust matere. Odgovori, ki so
predstavljali enako pomembne argumente so bili: ker mati doji; ker službene razmere očetu
niso dopustile koriščenja dopusta; ker bi dopust očeta pomenil ekonomsko breme za družino;
končno pa so starši priznali tudi, da niso niti razmišljali v smeri koriščenja starševskega
dopusta s strani očeta (ibid).
Med strukturnimi in organizacijskimi dejavniki, ki vplivajo na odločitev velja izpostaviti
ekonomski dejavnik. Izpad družinskega prihodka je namreč pogosto večji, če starševski
dopust koristijo očetje, saj očetje v povprečju zaslužijo več kot matere (o ekonomskem
dejavniku seveda ne moremo govoriti v primeru celotnega nadomestila prihodkov za čas
starševskega dopusta, ki npr. velja v Sloveniji, seveda, če ne upoštevamo neplačanega dela
očetovskega dopusta). Pomembna je tudi situacija oz. klima na delovnem mestu, saj so
nekatere raziskave potrdile, da so moški ob odločitvah za koriščenje starševskega dopusta
čutili več problemov v zvezi s službo kot ženske. Glede na sektor zaposlitve so očetje v
javnem sektorju pod manjšim pritiskom kot očetje, ki so zaposleni v zasebnem sektorju, kar
sovpada z ugotovitvami v mnogih državah, da lahko »organizacija dela in kultura delovnega
mesta vplivata na koriščenje dopusta s strani očetov« (OECD v Leira, 2002: 92).
Ko gre za dolžino trajanja starševskega dopusta je pomembna tudi potencialna usmerjenost
podjetij v shemo družini prijaznih delovnih organizacij, saj (ne)vključenost lahko podpira
ali zavira bodisi zgodnjo bodisi pozno vrnitev na delovno mesto. Pomembno je namreč
opozoriti na dejstvo, da družbenokulturne norme v zvezi s tem, kaj pomeni »zgodaj« in kaj
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»pozno« niso spolno nevtralne. Za matere je vrnitev na delovno mesto po 6 do 8 tednih
dopusta precej nenavadna in zato smatrana kot zgodnja, za očete pa je nenavadno, če se
odločijo za več kot 6 do 8 tednov dopusta.
»Kulturne norme in vrednote matere in njenega partnerja, njune individualne preference v
zvezi s kombiniranjem dela in družine ter viri, ki vodijo v pogajanje – vse to ima vpliv na
organizacijo dopusta, trajanje ter delitev med partnerjema. Očetje in matere lahko preferirajo
delitev skrbi za otroke in so naklonjeni dolgotrajnem koriščenju dopusta, a na drugi strani ni
nujno, da se strinjajo, kako si deliti dopust« (Magnussen in drugi v Leira, 2002: 93).
Kot je razvidno iz navedenega obstajajo številni dejavniki, ki spodbujajo ali zavirajo enako
delitev starševskega dopusta med partnerjema. Individualne preference, izobrazba staršev,
situacija v službah partnerjev, ekonomski položaj družine, razmerja plač med partnerjema in
nenazadnje zelo pomembne kulturne norme in vrednote v zvezi s starševstvom so medsebojno
kompleksno povezani dejavniki, ki vplivajo na odločitve o delitvi starševskega dopusta v
tistih državah, kjer družinska politika podpira delitev starševskih obveznosti s fleksibilno
ureditvijo dopustov v povezavi z rojstvom ter nego in vzgojo otrok.

3.5 Sklep
Pregled različnih pristopov spodbujanja vloge očetov v analiziranih državah je skozi lečo
primernih oz. želenih vsebin očetovske vloge pokazal raznolikost v prizadevanju za
uresničevanje aktivne očetovske vloge. Skupno analiziranim državam je, da so bila tovrstna
prizadevanja v osnovi povezana s spremembami v družinskem življenju, med katerimi je
potrebno izpostaviti predvsem naraščanje števila enostarševskih družin. Slednje so zavoljo
odsotnosti ekonomske skrbi očetov za svoje otroke, pomenile vse večje obremenitve za
socialne blagajne. Posledica je bila, da so države oblikovale zakonske regulative, ki naj bi
biološke očete zavezale k ekonomski skrbi za svoje otroke. Kljub prizadevanjem je
uzakonjena dolžnost le malokrat prispevala k uresničevanju dolžnosti poskrbeti za svoje
potomce.
Današnja prizadevanja za spodbujanje aktivnejše vloge očetov lahko razumemo kot
nadgradnjo zahtev za finančno odgovornost za otroke. Vendar skrbstvena vloga očetov pač ni
zahteva, je bolj zaželjena možnost in eden od korakov k večji enakosti med moškim in
žensko.
Švedska se izpostavlja kot država, ki ima najboljši pristop tudi v spodbujanju očetovske
vloge. Fleksibilna shema starševskega dopusta, starševske kvote, visoka stopnja nadomestil
izgubljenega dohodka ter več kot 40 let trajajoče prizadevanje po aktivnem očetovanju, so
prispevali k naslednjemu: razmerje med očeti in materami je pri koriščenju vseh dni dopusta
ob rojstvu otroka 15:85. Očetje se odločajo predvsem za koriščenje tistega dela dopusta, ki je
neprenosljiv (2 meseca) in se (v primerjavi s preteklostjo) pogosteje odločajo za koriščenje
dopusta za nego bolnega otroka. Povečal se je tudi tedenski obseg ur, ki ga očetje v povprečju
namenijo negi in vzgoji otrok. Sklepi analitikov so dokaj enotni in poudarjajo, da na podlagi
omenjenega ne moremo govoriti o izenačevanju materinske in očetovske vloge pri skrbi za
otroke. Spremembe sicer so, vendar so prepočasne glede na obseg in dolgotrajnost
prizadevanj.
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Nizozemsko in Veliko Britanijo bi lahko umestili v kategorijo držav, ki sicer zakonsko
omogočajo večjo vlogo očetov v skrbi za otroke, vendar pa ima kulturna zakoreninjenost
primarnosti hraniteljske vloge očetov še velik vpliv. Zato se na Nizozemskem vse več družin
odloči za eno in pol hraniteljski sitem, kjer je oče zaposlen za polni delovni čas, mati pa za
poloviči delovni čas. Velika Britanija ne zagotavlja nadomestil za izgubljeni dohodek v času
starševskega dopusta, kar vodi k ločevanju med družinami, ki sodijo v višji ekonomski razred
in se bodo zato lahko odločale za koriščenje dopusta in pa med družinami, ki so v slabšem
ekonomskem položaju in zaradi izpada prihodkov ne bodo mogle sprejeti odločitve za
koriščenje starševskega dopusta. Delež očetov med koristniki dopustov za otroke je v obeh
državah zelo nizek.
Za pogostejše odločitve za koriščenje očetovskega dopusta in starševskega dopusta s strani
očetov torej ni dovolj zakonodaja, ki je v analiziranih državah usklajena s smernicami EU in
tako omogoča delitev starševskega dopusta med očeta in mater ter uvaja tudi poseben
očetovski dopust. Kot je razvidno iz ugotovitev različnih raziskav poleg zakonodajnih
lastnosti (fleksibilnost, stopnja nadomestila, ipd.), imajo velik pomen tudi razmere na
delovnem mestu. Slednje so namreč lahko naklonjene aktivni vlogi očetov, vendar je
pogosteje obratno. Pogoste so namreč trditve očetov, da čutijo, da imajo njihove partnerke na
delovnem mestu več podpore za dolgotrajno odsotnost z dela zaradi materinskih dolžnosti kot
bi jo bili deležni sami v primeru odločitve za odsotnost od dela zaradi nege, varstva in vzgoje
otroka. Ta vidik pa je tesno prepleten z družbenimi in kulturnimi normami in vrednotami, ki
še niso naklonjene izenačevanju starševskih vlog.
Poleg navedenih makro dejavnikov velja omeniti tudi mikro dejavnike, ki vplivajo na
odločitve v zvezi s koriščenjem starševskega dopusta in očetovskega dopusta s strani očetov.
Individualni dogovori med partnerjema so zelo pomembni, saj morajo v prvi vrsti izraziti
željo po delitvi dopusta za nego in varstvo otroka s partnerjem. Večja, ko je stopnja izobrazbe
(pri obeh starših), večje so možnosti za enakopravnejšo delitev. Moški se za koriščenje
pogosteje odločijo tudi, če so zaposleni v javnih podjetjih (kar pomeni, da je njihova služba
bolj trdnega značaja); nenazadnje pa je odločilni dejavnik tudi stopnja nadomestila (če je
stopnja relativno nizka, bo dopust za nego in varstvo otroka verjetneje koristil tisti izmed
staršev, ki ima nižje prihodke).
Tudi če so zakonodajne spodbude izredno dovršene, so spremembe v praksah precej počasne.
Zato so poleg ustrezne zakonodaje potrebne načrtne strategije na ravni norm in vrednot v
zvezi z materinstvom in očetovstvom ter tudi znotraj delovnega trga in sicer v smeri, da bo
delitev dopustov za nego in varstvo otrok med staršema sprejeta na vseh ravneh. Večja vloga
očetov pri skrbi za svoje otroke pa bo samoumevnejša ob izenačevanju postavk »dobrega
materinstva« z »dobrim očetovstvom«.
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4. Položaj očetovstva v Sloveniji – zakonodaja in kazalci
Pričujoče poglavje je namenjeno kratki konceptualni analizi temeljnih dokumentov, ki se
dotikajo starševstva oz. očetovstva, na koncu pa bomo predstavili nekatere dostopne podatke
o deležih koriščenja očetovskega dopusta, o pogostosti koriščenja bolniškega dopusta za nego
bolnega družinskega člana oz. članice in o količini časa, ki ga moški posvetijo gospodinjskim
oz. družinskim opravilo. Izhajamo iz ideje, da je oblikovanje politike na področju aktivnega
očetovstva ter usklajevanja dela in družine pomembno povezano s politiko enakih možnosti,
zato je prvi del namenjen kratki analizi temeljnih dokumentov s tega področja, v drugem delu
sledi analiza dokumentov s področja družinske politike.

4.1 Pregled zakonodaje
4.1.1 Politika enakih možnosti
Zakon o enakih možnostih žensk in moških
V slovenski zakonodaji je področje enakih možnosti urejeno s številnimi pravnimi
mehanizmi, zakoni in ukrepi. Krovni in najbolj splošni zakon, ki obravnava problem
neenakosti spolov v družbi, je Zakon o enakih možnostih žensk in moških,3 ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel 21. junija 2002.
Področje enakih možnosti je najpogosteje razumljeno kot področje javne sfere, tj. sfere
plačanega dela in politike in se tako nanaša na zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških
v javnem življenju, na primer, na trgu dela, v izobraževanju, politiki, itn. (več o tem glej v
Meehan, Sevenhuijsen, 1991). V Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (odslej
ZEMŽM) je enakost spolov razumljena v okviru zasebne in javne sfere življenja. Tako 4. člen
ZEMŽM opredeli enakost spolov, ki pomeni, »da so ženske in moški enako udeleženi na vseh
področjih javnega in privatnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za
uživanje vseh pravic ...«. Vendar pa je poudarek na uveljavljanju enakih možnosti predvsem v
javni sferi, o čemer govorita 1. in 2. člen, in sicer je namen zakona v zagotavljanju enakih
možnosti za ženske in moške »na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojnoizobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja« in zato ustvarjanje enakih
možnosti predstavlja:
»nalogo celotne družbe in pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje enakosti spolov,
zlati s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike
diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih
družbenih vlog ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov
na vseh področjih družbenega življenja«.

3

ZEMŽM je dostopen prek http://www.uem-rs.si.
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Izhajajoč iz citata gre sklepati, da zakon ne obravnava zgolj enakih možnosti4 v javni sferi,
temveč tudi v privatni sferi. Vendar so v nadaljevanju ZEMŽM enake možnosti za ženske in
moške obravnavane v okviru zagotavljanja ukrepov v javni sferi, nosilcev in izvajalcev teh
ukrepov, kar je nedvomno ključnega pomena, a problema neenakosti ne rešuje celovito.
Namreč, zagotavljanje enakih možnosti v javni sferi ne more voditi k enakost spolov, če pri
tem ni upoštevana in obravnavana tudi zasebna sfera. Potrebno bi bilo razmišljati o pravnih
mehanizmih zagotavljanja enakosti, ki bi presegla področje javne sfere, kar poskušajo
nekatere politike z zakonskimi mehanizmi spodbujanja vključevanja moških v zasebno sfero,
zlasti v družinsko življenje. 5 Starševstvo, materinstvo in očetovstvo, ki jih urejuje družinska
politika, pokrivata pa zlasti Zakon o delovnih razmerij in Zakon o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih, so področja zasebnega, družinskega življenja, ki v ZEMŽM niso niti
omenjena. Dejstvo je, da je zakon o očetovskem dopustu stopil v veljavo 1.1.2003, torej po
tem, ko je bil ZEMŽM že sprejet, pa vendar ima družinska politika v Sloveniji dolgo
zgodovino.6 Pojem družina se v ZEMŽM pojavi le enkrat, in sicer v besedi »družinska
razmerja«. To je v 15. členu, ki govori o vsebini nacionalnega programa. Nacionalni program
namreč določi »cilje ter ukrepe za dosego ciljev na posameznih področjih družbenega
življenja, predvsem na področju delovnih razmerij, socialnega in zdravstvenega varstva,
izobraževanje, družinskih razmerij,...«.
Zakon o enakih možnostih za ženske in moške, ki je sicer glede na cilje namenjen predvsem
uresničevanju enakosti spolov, enakega obravnavanja in zagotavljanja ukrepov, ki bodo vodili
k navedenim ciljem v javni sferi, povsem zanemari zasebno sfero, družinsko življenje,
starševstvo, materinstvo in očetovstvo. Kot splošen in krovni zakon, ki pokriva področje
enakosti spolov, bi moral pri uveljavljanju tega cilja ZEMŽM vsaj prepoznati pomembnost
zasebne sfere, sfere družinskega življenja in tako vsaj izpostaviti tudi vprašanje enakosti
spolov v zasebni, družinski sferi.
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005-2013)7
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005-2013) je
temeljni dokument, ki obravnava enakost spolov v družbi, določa cilje, ukrepe in nosilce teh
ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških v obdobju od leta 2005 do 2013. Z
uveljavljanjem integracije načela enakosti spolov, katerega temelj predstavlja Zakon o enakih
možnostih za ženske in moške, se je politika enakosti spolov razširila iz institucionalnega
okvira Urada za enake možnosti in postala del posameznih politik, ministrskih in vladnih
služb. Kot temelj nacionalnega programa pa je izpostavljena »enaka prepoznavnost, enak
položaj žensk in moških v družbi ter enako uživanje rezultatov družbenega razvoja«. Enakost
spolov obsega v Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
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V ZEMŽM sta defnirana pojma enakost spolov in enaka obravnava, ni pa podane definicije o enakih
možnostih.
5
Namreč, mnoge študije, zlasti feminističnih avtoric, izpostavijo prav domače delo, ki obsega tako gospodinjska
dela kot skrb in nego otroka, kot tisto področje zasebne sfere, kjer ni zaznati bistvenih sprememb, ki bi vodile k
enakosti spolov (Delphy , Leonard, 1992). Namreč, kot poudarja Hochschild (1997) se vstop žensk v sfero
plačanega dela ni zgodil sočasno z vstopom moških v družinsko življenje, kar avtorica poimenuje
»zavlačevana« revolucija.
6
Družinska politika v Sloveniji je utemeljena zlasti v Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politike v
Republiki Sloveniji (1993), dostopno preko www.sigov.si/mddsz.
7
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005-2013), dostopna preko
www.uem-rs.si.
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(2005-2013) (odslej Resolucija) področje celotne družbe, ki vključuje tako zasebno kot javno
sfero.
Zasebna sfera se v Resoluciji pojavi v dveh poglavjih, in sicer v navezavi na trg dela in
zaposlovanje, kjer je obravnavano razmerje delo – družina in pa v kontekstu družinskega
življenja. Najprej, poglavje o delu, kjer v podpoglavju o usklajevanju poklicnega in zasebnega
življenja le to predstavlja enega izmed pogojev za »uveljavljanje enakih možnosti spolov v
družbi, še posebej pri zaposlovanju in na trgu dela«. Glede na to, da živimo v družbi dela, pa
ne gre pozabiti področja skrbi, tako v javni kot v privatni sferi. Za namene tega projekta pa se
osredotočimo na področje skrbi v zasebni sferi, družinskega življenja, kjer raziskave kažejo,
da ženske ostajajo skrbnice doma in družinskih članov in članic, da se tradicionalne vloge
ženske in moškega v družini le počasi spreminjajo, navkljub spodbujevalnim zakonodajnim
mehanizmom vključevanja moških v zasebno, družinsko življenje. Nedvomno so pomembna
zakonska določila, ki temeljijo na tem, da imata starša enake pravice in da lahko delita
starševski dopust, vendar je potrebno zagotoviti enake možnosti, da bosta zaposlena starša
lahko uravnoteženo koristila te pravice.
Nadalje, poglavje o odnosih med spoloma in podpoglavje o družinskem življenju in
partnerstvu se neposredno osredotočita na pomen zasebne sfere kot pomembnega segmenta
družbenega življenja pri zagotavljanju enakosti med spoloma. Tako je v Resoluciji
poudarjeno: »Enakovredno partnerstvo in uravnotežena vloga žensk in moških v družinskem
življenju sta temelj uresničevanja enakih možnosti v širšem družbenem kontekstu«. Še
posebej pomembno se zdi, da je poleg starševstva in družinskega življenja izpostavljeno tudi
partnerstvo, saj je družinska politika v Sloveniji izrazito otrokocentrična in pogosto zanemarja
vidik partnerstva v zasebni sferi (Švab, 2003).
Poudarek je tudi na vključevanju moških v družinsko življenje in sicer z možnostjo koriščenja
očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka ter ukrepih, ki bi spodbudili
koriščenje očetovskega dopusta, zlasti neplačanega dela dopusta in uravnoteženo delitev
dopusta za nego in varstvo otrok med starša.
Resolucija izpostavi kot temeljni cilj »Enakovredno delitev družinskega dela med ženskami in
moškimi ter odgovorno partnerstvo in starševstvo« ter opredeli posebna cilja, to sta
»odpravljanje obstoječih stereotipov o vlogah žensk in moških v družini ter enakovredna
porazdelitev družinskega dela in starševskih odgovornosti med partnerjema« in »bolj
odgovorno in kakovostno partnerstvo in starševstvo«. Ob zapisanem je nujno razumeti
enakost spolov v celovitem pristopu, ki bi vključeval na eni strani vključevanje moških v
družinsko življenje in se na drugi strani bojeval proti spolni horizontalni in vertikalni
segregaciji na delu, proti razlikam v plačah za isto delovno mesto, ter vključeval
posameznikom in posameznicam ne zgolj družini prijazne politike, temveč tudi dostopne in
ustrezne politike (npr. enostarševske družine; istospolne družine, ki jih slovenska zakonodaja
ne prepoznava, itn.).
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4.1.2 Družinska politika in politika dela
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji
Družinsko politiko v Sloveniji opredeljuje v osnovi Resolucija o temeljih oblikovanja
družinske politike v Sloveniji (Ur. l. št. 40 – 17.VII. 1993). Dejstvo, da je od sprejetja
Resolucije minilo že 10 let namiguje na potrebo po reformulaciji usmeritev družinske politike,
na kar so opozorile tudi različne študije.8
Mehanizmi, namenjeni spodbujanju očetov k aktivnejšemu očetovanju, spadajo v t.i. področje
usklajevanja dela in družine. V tem kontekstu Resolucija opredeljuje predvsem naslednje
trditve/izhodišča in koncepte:
1. (deklarativno) promoviranje enakih možnosti obeh spolov (5. načelo DP), ki naj bi zaživelo
z različnimi ukrepi, predvsem v navezavi na usklajevanje dela in družine;
2. ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev
(matere in očeta) in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev (8. cilj DP).
V posebnem razdelku Resolucije z naslovom »Delo, zaposlitev, zaposlovanje« najdemo še
podrobneje opredeljene namere države v usklajevanju dela in družine. Resolucija izpostavlja,
da se družinska politika in politika zaposlovanja stikata v primeru, ko posameznik deli in
usklajuje svoj čas med družinskimi obveznostmi in profesionalnimi aktivnostmi. Kot je
navedeno, gre za problem: porabe in delitve časa; za uveljavljanje enakih možnosti spolov; za
upoštevanje družinskih potreb v profesionalni sferi; ter za usklajevanje potreb družinskega
življenja in starševske odgovornosti s poklicnimi aktivnostmi.
Država se v Resoluciji zavezuje, da bo za usklajevanje dela in družine podpirala naslednje
aktivnosti: bolj primerno moralno in materialno družbeno vrednotenje dela z otroki ter
enakomernejšo porazdelitev odgovornosti zanje med materjo in očetom, med starši, podjetji
(delodajalci) in družbo; za reorganizacijo delovnega časa; zakonske prilagoditve na področju
oblik zaposlitve; ugodnejšo ureditev porodniškega dopusta in dopusta za nego bolnega otroka
z jamstvom enakovredne zaposlitve po vrnitvi; polno socialno zavarovanje v primeru delne
zaposlitve ali začasne prekinitve dela, zaradi nege in skrbi za majhnega otroka in nege ter
skrbi za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; ter za zagotavljanje vsem
staršem, ki to želijo, mesto za njihove otroke v vzgojnovarstveni ustanovi ali drugih oblikah
varstva. V Resoluciji je navedeno zavedanje, da »te stične točke zahtevajo določeno družbeno
intervencijo«, zato navaja še podrobnejše ukrepe v tej smeri, med njimi porodniški dopust in
dopust za nego otroka ter nadomestilo izgubljenega zaslužka za čas tega dopusta; ter pravica
do različnega delovnega časa za starše z majhnimi otroki do treh let.
Resolucija ima v konceptualiziranju razmerja med delom in družino (in s tem tudi ukrepov za
aktivno očetovanje) vrsto problematičnih točk. Problematično je na primer to, da so ukrepi na
tem področju v glavnem usmerjeni v skrb za otroke (otroško varstvo, porodniški dopust) in ne
prvotno k promoviranju enakih možnosti obeh spolov (kar je tudi sicer cilj družinske politike
in je praksa v nekaterih zahodnih državah, npr. skandinavskih). Enake možnosti obeh spolov
so torej obravnavane le v polju skrbi za otroke in se večinoma nanašajo nanj, izpušča pa vse
8
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ostale segmente skrbi in spolne delitve dela v družini. Posebna prioriteta v razmerju delodružina je dana delu oz. zaposlitvi, ob predpostavki. Pomembna podmena, ki še vedno
latentno vodi temeljne usmeritve družinske politike pa je, kljub deklarativnim izhodiščem o
enakih možnostih obeh spolov, tradicionalna (spolna) delitev dela, ki izvira iz tradicionalnega
razumevanja monolitne nuklearne družine kot družbeno zaželenega modela, in v kateri je skrb
še vedno razumljena kot spolno specifično delo.
Naslednji problem družinske politike, ko gre za razmerje med delom in družino je
segmentacija ukrepov na tem področju. Posamezni ukrepi niso povezani v sistemsko politiko,
ki bi vključevala tako državo, posameznike/državljane kot tudi delodajalce. Resolucija se
osredotoči na ozke segmente oz. ukrepe – na primer porodniški, starševski, očetovski dopust,
ki niso povezani v celovito politiko usklajevanja dela in družine. Zdi se, da so tu izpostavljeni
le tisti aspekti, ki jih je mogoče zlahka instrumentalizirati, na primer porodniški dopust,
očetovski dopust, javno otroško varstvo. Tisti, ki se navezujejo na zasebnost oz. na vsakdanje
družinsko življenje ter spolno delitev dela v družini, pa ostajajo nerealizirani, saj zanje tudi
niso izdelani konkretni ukrepi niti sistemska politika. Nesistemskost se izraža tudi v dejstvu,
da je največji del pozornosti v dejanskih ukrepih narejen na področju starševskega varstva
oziroma vrsti starševskih dopustov, ki pa so bolj ali manj skoncentrirani na obdobje prvega
leta po rojstvu otroka. To pa je v primerjavi s celotno dobo odraščanja in odvisnosti otrok od
staršev relativno kratko obdobje v življenjskem poteku posameznika/ce, še posebej če
upoštevamo, da se vedno več ljudi odloča le za enega otroka. Poleg tega so starševski dopusti
instrument, ki se nanaša na starševsko varstvo, torej predvsem na denarno nadomestilo za
izpad dohodka za čas porodniškega in starševskega dopusta ter na zagotovilo ohranitve
delovnega mesta po vrnitvi na delo. Dejansko usklajevanje dela in družine pa se prične po
vrnitvi na delo in ravno tu je, če odštejemo institucionalizirano otroško varstvo, ukrepov
pravzaprav zelo malo. Poleg odsotnosti sistemske politike oziroma ravno zaradi nje je
problem tudi končna realizacija konkretnih ukrepov.
Nepovezanost ukrepov politike usklajevanja dela in družine se kaže tudi v razmerju do
politike enakih možnosti. V skandinavskih državah je politika enakih možnosti vodilo in
osnova za ukrepe na področju usklajevanja dela in družine (Hantrais in Letablier, 1996: 126)
– torej je usklajevanje dela in družine topika znotraj politike enakih možnosti in ne obratno,
kot je to primer v slovenski družinski politiki. V skandinavskih državah je dober sistem in
povezanost ukrepov, kot so dobro organizirano otroško varstvo, plačan starševski dopust za
matere in očete z dodatnimi spodbudami za očete, da vzamejo starševski dopust, in ugodni
delovni pogoji, namenjen ravno podpori ženskam pri vključevanju na trg delovne sile. Z
ukrepi, ki vzpodbujajo moške k večji participaciji pri skrbi v vsakdanjem življenju, pa država
prispeva tudi k spreminjanju v vrednotenju skrbi, ko hkrati tudi sama priznava skrbi
pomembno družbeno vlogo.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Odnos do starševske vloge posamezne države je razviden tudi iz zakonodaje iz različnih
področij, ki se dotikajo področja varovanja starševstva. Če izpostavimo Zakon o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03-UBP), ki je bil sprejet leta 2001, je ta je
na novo opredelil pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo. Terminološko in tudi sicer je
ta zakon v primerjavi z zakoni, ki so predhodno urejali varstvo starševstva bolj nevtralen in
tako predstavlja okvir za možnost uresničevanja večje egalitarnosti med spoloma. Pravice iz
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zavarovanja za starševsko varstvo so razdeljene na starševski dopust, starševsko nadomestilo
in na pravico do krajšega delovnega časa.
Starševski dopust obsega 4 oblike in sicer porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za
nego in varstvo otroka ter posvojiteljski dopust. Starševsko nadomestilo obsega 100% osnove
plače v zadnjem letu, ob pogoju, da je bil/a upravičenec/ka v zadnjem letu v celotnem
obdobju zavarovan/a, pri čemer znaša minimalno starševsko nadomestilo 55% minimalne
plače v Republiki Sloveniji oziroma največ 2,5 povprečne mesečne plače v RS. Porodniški
dopust traja 105 dni in je namenjen pripravi na porod in varstvu otroka takoj po porodu.
Pravico do porodniškega dopusta imajo matere in pod naslednjimi pogoji tudi očetje, če mati:
umre / zapusti otroka / na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma začasno ni
sposobna za samostojno življenje in delo. V soglasju z materjo pa ima oče pravico do
porodniškega dopusta tudi takrat, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke,
učenke, dijakinje oz. študentke. V teh primerih ima pravico do porodniškega dopusta tudi
eden izmed starih staršev otroka.
Očetovski dopust pred uvedbo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ni
obstajal. V informacijski brošuri MDDSZ z naslovom Zavarovanje za starševsko varstvo je
opredeljen kot »dopust namenjen očetom, da bi že v najnežnejši otrokovi dobi skupaj z
mamico sodelovali pri njegovi negi in varstvu«. Obsega 15 plačanih dni, ki jih je potrebno
izkoristiti v času porodniškega dopusta matere ter 75 dni neplačanega dopusta, v okviru
katerega država zagotavlja le prispevke za socialno varnost od minimalne plače, porabi pa se
ga lahko do 8. leta otrokove starosti. Posebnost dopusta je njegova neprenosljivost – se pravi,
da je namenjen izključno očetom.
Tretja oblika starševskega dopusta je dopust za nego in varstvo otroka. Obsega 260 dni po
preteku porodniškega dopusta in ga lahko uveljavlja eden od staršev ali oba, pod določenimi
pogoji pa tudi stari starši oz. druga oseba. Naziv dopusta je sicer nevtralen, prav tako ni
izpostavljenih preferenc, kateri od staršev naj bi ga koristil.
Dopusta za nego in varstvo otroka starša v obliki polne odsotnosti z dela ne moreta koristiti
hkrati, razen v primerih rojstva: dveh ali več hkrati živorojenih otrok / otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo / otroka v družini, v kateri starša že ob rojstvu otroka varujeta in
vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let, oziroma, če varujeta in negujeta otroka, ki
potrebuje posebno nego in varstvo.
Kot je razvidno že iz naziva samega, je posvojiteljski dopust namenjen posvojiteljem oz.
osebi, kateri je otrok zaupan v varstvo in vzgojo z namenom posvojitve. Za otroka, starega od
1 do 4 let traja 150 dni, za otroka, starega od 5 do 10 let pa 120 dni. Lahko ga koristi le eden
od staršev ali oba – v tem primeru lahko tudi oba hkrati, s tem, da skupno trajanje dopusta ne
more presegati 150 oz. 120 dni.
Z zagotavljanjem pravice do krajšega delovnega časa do otrokovega 3. leta starosti zaradi
starševstva se ponuja tudi formalna možnost za usklajevanje dela in družine. Eden od staršev,
ki neguje in varuje otroka do 3. leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas. Ta mora
obsegati najmanj polovično tedensko obveznost.
Iz navedenega sledi, da zakonodaja sama ne izpostavlja preferenc glede starševskih vlog,
temveč naj bi vodila k enakopravnejši skrbi za otroke med staršema. Če se osredotočimo na
očetovski dopust, se zdi problematičen predvsem neplačani del, za katerega se najverjetneje
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predvsem iz finančnih razlogov ne bo odločilo dosti upravičencev. Za tisto manjšino, za
katero finančni primanjkljaj ne bi pomenil ovire pa predpostavljamo, da ima višji položaj na
delovnem mestu, kar posledično predstavlja drugo vrsto ovire za odločitev za koriščenje
neplačanega dela očetovskega dopusta. Poleg omenjenega je postopek uveljavljanja
očetovskega dopusta tudi zelo birokratski in vključuje številna zahtevana potrdila vse do
priznanja očetovstva v primeru rojstva v izvenzakonski skupnosti, kar v praksi pomeni, da
morata starša, če oče želi koristiti očetovski dopust takoj po rojstvu otroka, prej še na centru
za socialno delo urediti priznanje očetovstva.
Kljub temu ima, v primerjavi z ostalimi državami v Evropi, Slovenija zakonodajo, ki je po
obsegu, višini nadomestil in fleksibilnosti oblik starševskih dopustov primerljiva z najboljšimi
trenutno obstoječimi shemami dopustov in nadomestil zanje v Evropi. Nekateri avtorji, ki se
ukvarjajo s primerjalnimi analizami tako govorijo o Sloveniji kot o Švedski na jugu. Kot bo
razvidno v nadaljevanju, podatki govorijo v prid tezi, da očetje ne posegajo po možnostih
udeležbe pri negi, varstvu in vzgoji otrok tako pogosto kot bi glede na fleksibilnost shem
lahko pričakovali. Na tej točki je potrebno izpostaviti, da same zakonske možnosti niso dovolj
za dejavno koriščenje pravic, zato je potrebna tudi občutljivost za kršitve pravic, predvsem
znotraj trga dela, ki je lahko objektivni dejavnik zaviranja aktivne vloge očetov v skrbi za
otroke.
Zakon o delovnih razmerij
Usklajevanje dela in družinskih obveznosti ureja tudi Zakon o delovnih razmerij. Tretja točka
187. člena pravi, da mora delodajalec delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in
poklicnih obveznosti. Kljub temu pa se lahko delavcu, ki neguje otroka, starega do 3 let,
naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči, vendar le na osnovi njegovega predhodnega
soglasja. Glede na vedno višje zahteve in pričakovanja na trgu dela, to v praksi lahko pomeni,
da starši, ki so recimo zaposleni za določen čas, z zagovarjanjem pravice do časa za skrb za
otroka lahko tvegajo svojo zaposlitev. Podobno velja tudi za starše otrok, starih do 7 let ali
starše hudo bolnih otrok, ki živijo v enostarševskih družinah. Celo tem staršem, se lahko po
njihovem predhodnem pisnem soglasju naloži nadurno delo ali delo ponoči.
Zakonodaja, ki se nanaša na delovna razmerja ne vključuje reguliranja možnosti za
usklajevanje dela in družine, temveč se obveznosti, ki izhajajo iz družinskega življenja,
obravnavajo kot zasebna stvar vsakega posameznika. Znotraj trga dela v slovenskem prostoru
ni niti mehanizmov, ki bi spodbujali ustvarjanje družinam prijaznega delovnega okolja.
Pravzaprav gre za neprestano prilagajanje družinskega življenja potrebam trga dela, medtem
ko v obratni smeri ne poteka veliko dialogov. Od moških se v primerjavi z ženskami
nedvomno pričakuje manj pogosto izpostavljanje potrebe po času za skrb za družino, kar tudi
predstavlja oviro za hitrejše vključevanje moških v skrb za otroke. Potrebna bi bila torej
sistemska politika, ki bi zaobjela tudi to izjemno pomembno področje in s tem poenotila
odnos do izvajanja starševskih vlog.
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4.2 Statistični podatki o vlogi očetov
4.2.1 Skrb za družinske člane
Asimetrična delitev dela v družini, kamor spada tudi skrb za člane, je še vedno prisotna v
vsakdanjem življenju. Ženske tako, na primer, izostanejo od dela zaradi nege družinskih
članov in članic šestkrat bolj pogosto kot moški (Analiza stanja. Podlaga za Resolucijo o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005-2013)). Tudi če se
osredotočimo na porabo časa, slednja pokaže velike razlike med spoloma. Eurostat navaja, da
zaposlene ženske v Sloveniji dnevno gospodinjstvu namenjajo kar 4 ure in 24 minut, medtem
ko zaposleni moški za gospodinjstvo namenjajo natanko 2 uri manj. Od navedenega skrbi za
otroke ženske namenjajo 10% ali 24 minut, medtem ko zaposleni moški skrbi za otroke
namenjajo 7% dela namenjenega gospodinjstvu ali 10 minut dnevno (Eurostat, 2004).
4.2.2 Podatki o koriščenju očetovskega dopusta
V povprečju so očetje v letu 2003 koristili 8 dni očetovskega dopusta. Podatki za leto 2004
kažejo, da je bilo na centrih za socialno delo izdanih 12.109 odločb o očetovskem dopustu,
kar predstavlja 67% očetov v tem letu rojenih otrok ali 4% več kot leto prej. Podatki na drugi
strani kažejo na zanemarljiv delež očetov, ki koristijo dopust za nego in varstvo otroka (v
prvih mesecih leta 2003 je bilo med starši, ki so koristili dopust za nego in varstvo otroka le
1,5% očetov).
Na osnovi podatkov Statističnega urada RS smo izračunali deleže koriščenja očetovskega
dopusta po upravnih enotah v letu 2003. Primerjali smo število očetov, ki so koristili
očetovski dopust s številom pomoči ob rojstvu otroka. Če upoštevamo, da je pomoč ob rojstvu
otroka v omenjenem letu prejelo 97% vseh rojenih otrok, potem izračuni predstavljajo dokaj
natančen podatek o deležu očetov, ki so v letu 2003 koristili očetovski dopust.
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Delež očetov, ki so v letu 2003 koristili očetovski dopust, po upravnih enotah

Podatki kažejo, da se delež očetov, ki koristijo očetovski dopust razlikuje celo za več kot
100%. V Murski Soboti, kjer smo zabeležili najnižji delež očetov, ki so koristili očetovski
dopust, je slednjega izkoristilo le 44% očetov otrok, ki so prejeli pomoč ob rojstvu. Najnižja
stopnja koriščenja je v SV Sloveniji, ki je tudi sicer znan kot gospodarsko in zaposlitveno
šibkejši del države. Med 58 upravnimi enotami se je za dobro desetino izkazalo, da so očetje
koristili očetovski dopust v manj kot polovici primerov (poleg Murske Sobote je to
ugotovljeno še za Ormož, Gornjo Radgono, Lenart, Maribor in Velenje). V 16% upravnih
enot delež koriščenja znaša med 51% in 60%. Najpogostejše so upravne enote z 61% do 70%
koriščenjem (slaba tretjina) ter z 71% do 80% koriščenjem (31%). 81% ali več % koriščenje
očetovskega dopusta je značilno za Idrijo (94%), Trebnje (92%), Ribnico (87%) ter Logatec,
Cerknico in Slovenske Konjice (po 85%). Razen nekaterih izjem delež koriščenja narašča
proti zahodu države.
Ne moremo sicer z gotovostjo izpostaviti razlogov za tolikšne razlike, a posredno nam
podatki kažejo, da so odločitve očetov za koriščenje očetovskega dopusta manjše v
gospodarsko manj razvitih predelih. Zanimivo je tudi to, da je Idrija, ki ima najvišji delež
očetov, ki koristijo očetovski dopust, hkrati tudi upravna enota z najmanjšo stopnjo
registrirane brezposelnosti v državi. Glede na raznolikost pa dodajamo, da morda ne bi bila
odveč ciljna spodbujanja očetov k odločitvam za koriščenje očetovskega dopusta v upravnih
enotah z majhnimi deleži očetov, ki se odločijo za koriščenje očetovskega dopusta.
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5. Empirični del
5.1 Metodologija
Empirični del raziskave smo izvedli v maju in juniju 2005 in je sestavljen iz kvantitativnega
in kvalitativnega dela. Kvantitativni del zajema anketne vprašalnike v okviru katerih smo
anketirali očete, ki so koristili očetovski dopust, medtem ko kvalitativni del predstavlja
fokusna skupina žensk, katerih partnerji so imeli pravico do koriščenja očetovskega dopusta. 9
Za kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega pristopa smo se odločili, ker omogoča
razumevanje širšega konteksta koriščenja očetovskega dopusta, ki neposredno vključuje
očete, posredno pa tudi matere, delodajalce in delodajalke, širšo okolico. Hkrati pa nam
kvalitativni del lahko služi tudi za kontrolo ugotovitev, ki smo jih pridobili z anketiranjem
očetov.
V empiričnem delu raziskave smo preverjali naslednje glavne hipoteze:
H1: V stališčih glede aktivnega očetovstva je zaznati obrat od tradicionalnega pojmovanja
družinskih vlog k participativnemu pojmovanju (egalitarna delitev dela).
H2: Bolj kot dejansko dolgoročno aktivno vključevanje v skrb za otroke in delitev dela se
aktivno očetovanje trenutno kaže predvsem na ravni stališč in identitete.
H3: Na oblikovanje očetovske identitete vplivajo tudi aktivnosti v času nosečnosti in
prisotnost pri porodu.
H4: Očetovski dopust je koristen tako s stališča oblikovanja očetovske vloge in identitete
kakor tudi s stališča dejanske pomoči partnerki pri negi otroka in ostalih družinskih opravilih.
H5: Delovno okolje je eden temeljnih zaviralnih dejavnikov hitrejšega vključevanja očetov v
aktivnejšo skrb za otroke.
H6: Način koriščenja očetovskega dopusta in stopnja aktivne udeležbe očeta v družini sta
odvisna od pogojev na delovnem mestu.
H7: Po preteku prvega dela očetovskega dopusta delitev družinskega dela ponovno zdrsne v
tradicionalno spolno delitev, v kateri matere prevzemajo veliko večino skrbi za otroke in
gospodinjskih opravil.
H8: Finančni vidik predstavlja glavno oviro za odločitev za koriščenje drugega dela
očetovskega dopusta.

9

Le pri eni izmed udeleženk v fokusni skupini se je izkazalo, da partner ni imel zakonske možnosti koristiti
očetovski dopust, ker je bil takrat brezposeln.
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5.1.1 Kvantitativni del: ankete
Ciljna populacija so očetje, ki so koristili očetovski dopust, zlasti prvi del dopusta, ki obsega
15 dni in ki je v okviru Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, stopil v
veljavo 1.1. 2003.10 Podatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za leto 2003
kažejo, da je očetovski dopust izkoristilo 10.917 moških, podatki Skupnosti centrov za
socialno delo za leto 2004 pa kažejo, kot smo že poudarili, da je bilo izdanih 12.109 odločb o
očetovskem dopustu, kar je 67% očetov v tem letu rojenih otrok ali 4% več kot leto poprej.
Izhodiščno metodološko vprašanje je bila izbira vzorčenja in pridobivanja enot v vzorec.
Glede na to, da je očetovski dopust relativno nov zakonski mehanizem v Sloveniji, ki
empirično še ni dovolj raziskan in tako ne ponuja statističnih podatkov, smo se odločili za
kvantitativno metodo. Z namenom, da bi dobili osnovne statistične podatke o očetih, ki
koristijo očetovski dopust, smo izvedli anketo v vrtcih, in sicer v prvi starostni skupini otrok,
tj. od 1. do 3. leta. Vrtec je namreč prostor, kjer je velika fluktuacija moških – očetov za
katere smo predpostavljali, da so koristili očetovski dopust.
Anketiranje se je pričelo s pisnim obvestilom vodstva vrtca, ki je za izvedbo anketiranja dalo
soglasje in o tem nadalje obvestilo pristojne vzgojiteljice. S tovrstnim soglasjem so bile v
nadaljevanju ankete razdeljene vzgojiteljicam, v oddelkih prve starostne skupine, ki so ankete
razdelile staršem. Izpolnjene ankete so vrnili v za to namenjene škatle v vrtcih, s čimer smo
udeležencem zagotovili anonimnost. Anketiranje je potekalo 5 tednov, in sicer od 9.5. do
13.6.2005; v povprečju smo ankete pobrali po 14 dneh.
Razdeljenih je bilo 1205 anket, vrnjenih pa 334. Stopnja sodelovanja znaša tako 28%. Izmed
vseh prejetih anket je bila v nadaljevanju izključena še slaba tretjina vseh prejetih anket. To
tretjino predstavljajo večinoma tisti očetje, katerih otroci so se rodili pred 1.1.2003, torej v
času, ko možnost koriščenja očetovskega dopusta še ni bila dana. Za potrebe te analize torej
niso upoštevane izpolnjene ankete tistih moških, ki očetovskega dopusta niso koristili.
Dobljeni vzorec očetov tako predstavlja 232 veljavnih anket.
V vzorec so bili zbrani nekateri vrtci po Sloveniji, zajeti so tako urbani kot ruralni predeli
Slovenije, in sicer Ljubljana, Celje, Litija, Novo mesto, Šentjernej, Maribor, Ormož, Izola,
Koper, Lucija, Portorož, Škofja loka, Žiri in Gorenja vas. Izbor vrtcev je temeljil na
subjektivni izbiri raziskovalne skupine, in sicer na podlagi dveh vodilnih kriterijev. Prvo
merilo se je nanašalo na geografsko razpršenost vrtcev po Sloveniji ter hkrati tudi na stopnjo
urbanizacije okolja v katerem se le ti nahajajo. Drugi dejavnik, ki je vplival na izbiro in
nadaljnje sodelovanje vrtcev je bila njihova odzivnost – pripravljenost za sodelovanje. Tako
so bili določeni in v raziskavo vključeni zgoraj našteti vrtci. Odzivnost, merjena z odstotkom
vrnjenih anket, se po posameznih vrtcih bistveno razlikuje. Tako lahko rečemo, da je bila
odzivnost največja (50%) v Žireh in Gorenji vasi, najslabša pa v Novem mestu (16%).
Predpostavljamo, da so odgovarjali predvsem očetje, ki se jim zdi obravnavana tema
zanimiva. Hkrati pa lahko relativno nizko odzivnost, ki je sicer pri takšnem in podobnih
kvalitativnih načinih vzorčenja pričakovana, pojasnimo tudi z dejstvom, da je tak način
zbiranja podatkov za raziskave vse bolj pogost in tako nekateri starši ne želijo sodelovati pri
velikem številu anket oz. verjetno sodelujejo selektivno glede na percepcijo pomembnosti
raziskovane teme in zainteresiranosti za samo temo.

10

Očetovski dopust obsega skupaj 90 dni.
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Tabela 5.1: Število anket po posameznih vrtcih
kraj

število
število vrnjenih
razdeljenih anket
anket
vsi vrtci skupaj
1205
334
Novo mesto (vrtec Ciciban)
90
14
Lucija (vrtec Morje)
48
9
Škofja loka (vrtec Pedenjped)
42
8
Koper (vrtec Koper)
77
15
Novo mesto (vrtec Pedenjped)
105
21
Škofja loka (vrtec Najdihojca)
56
13
Ormož (vrtec Ormož)
90
21
Piran (vrtec Mornarček)
34
9
Šentjernej (vrtec Čebelica)
85
23
Izola (vrtec Mavrica)
60
17
Ljubljana (vrtec Mojca – Dravlje, Koseze)
198
60
Maribor (vrtec Tezno)
110
37
Ljubljana (viški vrtci)
44
15
Celje
82
31
Litija
30
14
Žiri (vrtec pri OŠ Žiri)
24
12
Gorenja vas (vrtec Zala)
30
15

odstotek
vrnjenih anket
27,7
15,6
18,8
19,0
19,5
20,0
23,2
23,3
26,5
27,1
28,3
30,3
33,6
34,1
37,8
46,7
50,0
50,0

Vprašalnik je sestavljen iz petih vsebinskih sklopov vprašanj in poleg osnovnih demografskih
podatkov in podatkov o družinskem statusu ter strukturi, vključuje podatke o neformalnih
podpornih socialnih mrežah (prijatelji, sorodniki), stališčih v zvezi z delitvijo družinskega
dela, starševstvom, aktivno vlogo moških v družini, o izkušnjah ter njihovi aktivnosti iz
obdobja nosečnosti ter ob rojstvu otroka kot tudi izkušnje in aktivnosti v času očetovskega
dopusta. Ob tem so nas zanimali tudi odzivi okolja in odnos do očetovskega dopusta. Poleg
triindvajsetih vprašanj zaprtega tipa, anketa vsebuje dve vprašanji odprtega tipa, in sicer
vprašanji, ki sta na koncu ankete in se nanašata na respondentov razlog za ne/koriščenje
preostalega dela očetovskega dopusta in pa respondentovo mnenje, ideje, predloge v zvezi z
očetovskim dopustom.
5.1.2 Kvalitativni del: fokusna skupina
V kvalitativnem delu smo izvedli metodo fokusne skupine, ki je primer skupinskega
intervjuja, kjer je skupina fokusirana na določeno temo in interaktivna ter tako omogoča širok
vir informacij o diskutirani temi (Krueger in Casey, 2000; Litosseliti, 2003). Metoda fokusne
skupine se lahko uporablja kot samostojna metoda kvalitativnega raziskovanja ali v
kombinaciji s kvantitativnimi pristopi raziskovanja. V pričujočem projektu smo metodo
fokusne skupine uporabili kot dopolnilno metodo in tako v kvantitativnem delu raziskave
zajeli v anketo očete, ki so koristili očetovski dopust, medtem ko smo se v kvalitativnem delu
raziskave osredotočili na ženske, katerih partnerji so koristili očetovski dopust. Fokusno
skupino, v okviru katere smo intervjuvali osem žensk, smo izvedli 14. junija 2005 v Ljubljani.
Namen skupinskega intervjuja je bil zbrati refleksije, izkušnje, evalvacijo prisotnosti oz.
odsotnosti partnerja v družinskem življenju in delitve družinskega dela, zlasti v obdobju
koriščenja očetovskega dopusta. Vsebinsko je bila fokusna skupina zasnovana v treh sklopih
vprašanj: vprašanj o obdobju pred nosečnostjo in med nosečnostjo, vprašanj o obdobju
očetovskega dopusta in vprašanj o obdobju po očetovskem dopustu, kjer nas je zanimal
predvsem vpliv očetovskega dopusta na aktivno očetovanje. Ob tem so nas zanimali
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dejavniki, ki vplivajo na to ali bodo moški – očetje koristili očetovski dopust in vpliv
mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje.

5.2 Ugotovitve kvantitativnega dela
5.2.1 Sociodemografske značilnosti vzorca
Vzorec je obsegal 232 očetov, ki so v letih 2003 in 2004 koristili očetovski dopust. Starostna
struktura vključenih očetov kaže, da je največ očetov, ki koristijo očetovski dopust starih med
30 in 39 let, in da glede na to lahko nadalje sklepamo, da so odločitve za starševstvo med
očeti v tem obdobju najpogostejše. Povprečna starost očetov, vključenih v raziskavo, znaša 34
let. Kot že rečeno, jih največ, skoraj tri četrtine, sodi v starostno skupino od 30 do vključno 39
let, 16% je starih do 29 let, 12% anketiranih očetov pa je starejših od 40 let.
Izobrazbena struktura vključenih je sledeča: največ (39%) anketiranih ima dokončano štiri
letno srednjo šolo, slaba tretjina jih ima nedokončano ali končano osnovno šolo ali poklicno
šolo. Višjo, visoko šolo, fakulteto ali akademijo ima 24% anketiranih, specializacijo,
magisterij ali doktorat pa 8% anketiranih.
Graf 5.1.: Izobrazbena struktura sodelujočih očetov
vi_ja, visoka
_ola, fakukteta
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Polovica anketiranih je zaposlenih, a nima vodstvenega položaja, tretjina pa ima vodstveni
položaj bodisi nad izvršilnimi delavci bodisi znotraj enote. Med anketiranimi je bilo tudi 6%
očetov, ki imajo vodilni položaj na ravni delovne enote in prav toliko samozaposlenih.
Nekateri očetje, ki so sodelovali v raziskavi so kmetje ali imajo svoboden poklic. Teh je
skupaj 2%.
Po številu otrok prevladujejo očetje, ki imajo enega otroka (teh je 46%), dva otroka imata dve
petini udeležencev, dobra desetina pa ima tri otroke. Tistih, ki imajo štiri otroke ali več je 3%.
Skupno ima torej dva otroka ali več dobra polovica anketiranih (54%). Povprečna starost
njihovih otrok znaša približno 3 leta, očetje, ki so bili vključeni v raziskavo pa imajo v
povprečju 1,7 otroka.
V otroštvu je skoraj tri četrtine anketiranih očetov živela v dvostarševski družini, v razširjeni
družini (skupaj s starši in ostalimi sorodniki) je živelo 15% anketirancev, dobra desetina pa je
živela v enostarševski družini. Ostali anketirani očetje, ki so koristili očetovski dopust, so v
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svojem otroštvu živeli v kakšnem drugem tipu družine, na primer reograniziranem. V času
anketiranja je 73% očetov, vključenih v raziskavo živelo v dvostarševskih družinah (se pravi
skupaj s partnerko in s skupnimi otroki), v razširjeni družini jih živi skoraj petina, v
reorganizirani družini (poleg partnerke in njunih skupnih otrok so v tej družini še otroci iz
njene ali njegove prejšnje zveze) pa 4% anketiranih. V anketo je bilo vključenih tudi 3%
očetov, ki živijo sami z otrokom, torej sodijo med enostarševske družine.
Na vprašanje, kako bi ocenili materialni položaj svoje družine, več kot polovica anketiranih
odgovarja, da živijo udobno. Skromno živi 28% anketirancev, 13% pa jih pravi, da nekako
shajajo; odstotek anketirancev pravi, da se zelo težko preživljajo. Na drugi strani je 3% očetov
ocenilo, da živijo zelo dobro. Vir prihodkov večine anketirancev je plača iz zaposlitve za
nedoločen čas (kar štiri petine očetov), dobra desetina očetov se preživlja z zaposlitvijo za
določen čas, ostali pa so navajali druge vire, na primer honorarno delo, otroški dodatek,
pomoč staršev in drugo. Na drugi strani so očetje navajali približno enak odstotek partnerk, ki
se preživljajo z zaposlitvijo za določen čas, medtem ko se jih z zaposlitvijo za nedoločen čas
preživlja dve tretjini.

5.2.2 Socialne mreže
Anketirane smo spraševali tudi o tem, na koga se obrnejo, ko potrebujejo določeno vrsto
pomoči. Ko anketirani očetje potrebujejo denarno pomoč, pomoč, če kdo v družini zboli,
pomoč pri varstvu otrok ali pomoč v gospodinjstvu, se v večini primerov po oporo obračajo
na sorodnike. Sorodniki so najpomembnejši vir pomoči tudi pri večjih opravilih, čeprav se
anketirani za to vrsto pomoči zelo pogosto obračajo tudi na svoje prijatelje. Pri pomoči, ko
gre za nasvete glede nege in skrbi za novorojenčka in kadar imajo očetje osebne probleme, pa
so prijatelji tisti, na katere se obrne največ anketiranih. V primeru pomoči v obliki nasvetov
glede skrbi za novorojenčka so med prijatelji kot glavno oporo v večini primerov izpostavljeni
partnerkini prijatelji in partnerkine prijateljice. Prijatelji oz. prijateljice anketiranca pa nudijo
predvsem pomoč, kadar imajo anketirani očetje osebne probleme.
Za vse vrsti pomoči je značilno, da je precej majhen odstotek takih, ki se po določeno vrsto
opore ne obračajo na nikogar (4% - 6%). Nekoliko večji je ta odstotek (16%) v primeru, ko je
potrebna pomoč v gospodinjstvu in v primeru osebnih problemov. To pomeni bodisi, da
anketirani nimajo na voljo nikogar bodisi nimajo potrebe po tovrstni pomoči.
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Graf 5.2: Socialne opore
71

22

6

70

24

6

69

27

denarna pomoè

kadar kdo v dru?ini zboli

pomoè pri vasrtvu otrok

62

pomoè v gospodinjstvu

51

pomoè pri veèjih delih
nasveti glede nega in
skrbi za novorejnèka
kadar imate osebne
probleme

0%

22

16

43

45

40

4

6

48

44

6

16

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

na sorodnike na prijatelje na nikogar

5.2.3 Stališča očetov o starševskih vlogah
Pri preverjanju stališč očetov do starševskih vlog gre za iskanje odgovora na vprašanje, kako
pogoste so tradicionalne predstave o ustrezni materinski oz. očetovski vlogi znotraj družine,
oz. obratno, koliko so stališča usmerjena k egalitarnemu pojmovanju starševskih vlog.
V sklopu preverjanja stališč do desetih izjav, znotraj katerih so očetje na lestvici od 1 (močno
soglašam) do 5 (sploh ne soglašam) beležili, v kolikšni meri se strinjajo oz. ne strinjajo s
trditvami, vidimo, da stališča očetov predstavljajo odmik od tradicionalnega pojmovanja
starševskih vlog v družini in spolnih vlog. Statistično značilno se odnos do nekaterih stališč
najpogosteje razlikuje glede na izobrazbo in kraj bivanja anketiranca.
Skladno z dolgotrajno tradicijo zaposlovanja žensk v slovenskem prostoru, ki se razlikuje od
zahodno evropskega modela, se anketirani očetje najmočneje strinjajo z izjavo »partner in
partnerka morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva«. Povprečna vrednost strinjanja s to
izjavo dosega 2,03. Skoraj tri četrtine anketiranih očetov, ki so koristili očetovski dopust
močno soglaša ali soglaša z navedeno trditvijo, medtem ko z njo ne soglaša ali sploh ne
soglaša približno desetina anketiranih. Po starostni strukturi se očetje ne razlikujejo značilno
pri vrednotenju te trditve. Zaposlenost žensk, natančneje mater, je trdno sprejeta in se kaže kot
sestavni del njihovega življenja, kot zaželjeno dejstvo.
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Graf 5.3: Stopnja strinjanja s stališči(1 - popolnoma se strinjam, 5 - se sploh ne strinjam)
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Drugo najmočnejše strinjanje, ki se do neke mere navezuje tudi na prejšnje stališče je s
trditvijo, da zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot
nezaposlena mati. S to trditvijo, podobno kot pri prvi, močno soglaša približno tri četrtine
anketiranih očetov, desetina se ni mogla opredeliti, 16% pa s to trditvijo ne soglaša ali sploh
ne soglaša. Glede na kraj bivanja, je soglašanje s tem stališčem večje s strani anketiranih, ki
živijo v večjem mestu (85% jih soglaša oz. možno soglaša), kakor s strani anketiranih, ki
živijo na vasi (63%). Skoraj četrtina anketiranih, ki živijo na vasi, s trditvijo ne soglaša oz.
sploh ne soglaša, medtem ko je takih iz večjih mest le 8%.
Udeleženci raziskave se v povprečju ne strinjajo s trditvijo, da partnerkin večji zaslužek
skoraj gotovo privede do problemov. Nestrinjanje je še večje le pri trditvi, da je univerzitetna
izobrazba bolj pomembna za moškega kakor za žensko. Skoraj štiri petine anketiranih očetov
ne soglaša ali sploh ne soglaša s trditvijo.
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Kljub temu, da se očetje strinjajo z zaposlenostjo in ekonomsko vlogo mater, pa na drugi
strani izpostavljajo tudi negativni vidik. Očetje do trditve, da družinsko življenje trpi, kadar je
ženska polno zaposlena,v povprečju zasedajo nevtralno pozicijo. S to trditvijo soglaša ali
močno soglaša 45% anketiranih, nekaj manj kot petina se jih ne opredeli, dobra tretjina pa se s
trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja. Povprečje pri tej trditvi je od vseh stališč najbližje
neodločenosti oz. vrednosti 3. Odgovori se pomembno razlikujejo glede na izobrazbo
anketiranih. Soglašanje s trditvijo, da družinsko življenje gledano v celoti trpi, kadar je ženska
polno zaposlena upada z višanjem stopnje izobrazbe anketiranih. S trditvijo tako močno
soglaša ali soglaša več kot polovica anketiranih z ne/dokončano osnovno šolo ali 2 oz. 3 letno
strokovno šolo in le 17% anketiranih s specializacijo, magisterijem ali doktoratom.
Če pogledamo stališče anketiranih očetov do trditve, da družinsko življenje pogosto trpi, ker
se moški posvečajo svojemu delu, vidimo, da se očetje v povprečju s trditvijo strinjajo:
(polovica jih soglaša oz. močno soglaša, dobra četrtina niti soglaša niti ne soglaša, dobra
petina pa s trditvijo ne soglaša oz. sploh ne soglaša).
Pri trditvi, da je univerzitetna izobrazba bolj pomembna za moškega kakor za žensko, je
nestrinjanje anketiranih očetov najbolj močno. Povprečna vrednost odgovorov v tem primeru
znaša 4,26, kar natančneje pomeni, da s trditvijo ne soglaša ali sploh ne soglaša 83%
anketiranih, pri čemer je zanimivo, da s trditvijo sploh ne soglaša skoraj polovica vseh
anketiranih. S trditvijo močno soglaša ali soglaša le 6% anketiranih očetov.
Z dopustnostjo skupnega življenja brez načrtovane poroke se sicer strinja več kot polovica
anketiranih, a je na drugi strani tudi četrtina takšnih, ki s trditvijo, da je povsem v redu, če
partnerja živita skupaj ne da bi se nameravala poročiti, ne soglašajo ali sploh ne soglašajo. Pri
tem stališču se pojavljajo statistično značilne razlike med anketiranimi glede na kraj bivanja.
Medtem ko anketirani očetje, ki živijo v velikem mestu s stališčem pogosteje soglašajo ali
močno soglašajo (68%) pa na drugi strani skoraj 40% anketiranih očetov iz vasi ne odobrava
povsem skupnega življenja brez načrtovane poroke.
S trditvijo, da ni dobro, če partner ostane doma in skrbi za otroka, partnerka pa hodi na delo,
močno soglaša ali soglaša slaba petina anketiranih, prav toliko se jih tudi ne more opredeliti,
medtem ko na drugi strani s trditvijo ne soglaša ali sploh ne soglaša nekaj manj kot 60%
anketiranih očetov.
S trditvijo, ki izraža povsem tradicionalen pogled na delitev vlog v družini in pravi, da je
naloga moškega v družini, da služi denar, naloga ženske pa je, da skrbi za dom in družino, se
ne strinja več kot tri četrtine udeležencev raziskave. Naj navedemo, da s trditvijo sploh ne
soglaša (kar pomeni največje možno nestrinjanje) 40% vseh anketiranih, medtem ko z
navedeno trditvijo soglaša ali močno soglaša le 8% anketiranih.
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5.2.4 Aktivnosti očetov v času nosečnosti
Očete smo povpraševali tudi o njihovih aktivnostih, ki se nanašajo na pričakovanje otroka v
času nosečnosti partnerke. Spraševali smo jih, ali so v času nosečnosti spremljali svoje
partnerke na ultrazvočne preiskave, na redne obiske pri ginekologu, na tečaj za bodoče starše;
če so prisostvovali porodu, hodili na obiske v porodnišnico, nakupovali za novorojenčka in
sodelovali pri pripravi prostora za novorojenčka. Očetje so, najpogosteje na lastno željo, v
večini primerov aktivno sodelovali pri dejavnostih, ki so povezane s pričakovanim
rojstvom otroka.
Graf 5.4: Pogostost aktivnosti očetov v času priprave na rojstvo, udeležba pri porodu in
obiski v porodišnici
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Skladno s pričakovanji je največ anketiranih očetov navedlo, da so hodili na obiske v
porodnišnico na lastno željo. Pravzaprav so vsi anketirani očetje obiskovali partnerke in
novorojenčka v porodnišnici. Pri pripravi prostora za novorojenčka je na lastno željo
sodelovalo 90% očetov, nekateri so pri tem sodelovali na partnerkino željo, 3% pa pri tej
aktivnosti ni sodelovala. Polovica le teh je sicer pri pripravi prostora za novorojenčka želela
sodelovati, a za to, kot pravijo, niso imeli možnosti. Podobno je moč opaziti pri nakupih za
novorojenčka, kjer pri tem ni sodelovalo 5% očetov, in sicer polovica le teh zaradi tega, ker se
jim to ni zdelo potrebno, druga polovica pa za to, kljub želji ni imela možnosti.
Poroda se je na lastno željo udeležilo približno tri četrtine anketiranih, 6% se ga je udeležilo
na željo partnerke. Pri preostalih očetih, ki se poroda niso udeležili, jih je 40% izjavilo, da
niso želeli, nekaj manj (37%) pa, da so sicer želeli, a niso imeli priložnosti. 8% anketiranih pa
je sicer želelo prisostvovati pri porodu, a partnerka ni bila za to.
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Tudi ultrazvočnih preiskav se je udeležila velika večina očetov – 70% na lastno željo in 10%
na željo partnerke. Petina anketiranih očetov ni spremljala svojih partnerk na ultrazvočne
preiskave, večinoma za to niso imeli priložnosti, tretjini pa se to ni zdelo potrebno.
Ultrazvočnih preiskav se je na lastno željo udeležilo dobre štiri petine anketiranih očetov iz
večjega mesta in 56% anketiranih iz vasi. Med tistimi, ki se ultrazvočnih preiskav niso
udeleževali so bili najbolj pogosti očetje, ki prihajajo iz vasi.
Tečajev za bodoče starše se je skupaj udeležilo 77% anketiranih očetov – 69% na lastno željo.
Tisti očetje, ki se tega tečaja niso udeležili, so kot najpogostejša razloga izpostavili, da so
želeli hoditi na tečaj, a niso imeli priložnosti ali pa, da se jim to enostavno ni zdelo potrebno.
Obisk tečajev za bodoče starše je značilno povezan s stopnjo izobrazbe očeta, kajti izkaže se,
da se pogosteje na lastno željo udeležujejo tečajev za bodoče starše bolj izobraženi očetje in
nasprotno, da so med tistimi, ki niso obiskovali tega tečaja manj izobraženi očetje.
Izrazito manj aktivno so se očetje v času nosečnosti udeleževali ginekoloških pregledov. Ta
aktivnost v tem pogledu precej odstopa od preostalih. Rednih obiskov pri ginekologu se je na
lastno željo udeleževalo 29% očetov, na željo partnerke pa 14%. Več kot polovica pa ni
spremljala partnerk na redne ginekološke preglede: polovici od teh se to ni zdelo potrebno,
tretjina pa je to sicer želela, a ni imela možnosti. Dobri desetini se to dejanje ni zdelo
primerno. Zopet se izkaže, da so se na lastno željo udeleževali rednih ginekoloških pregledov
tisti z višjo stopnjo izobrazbe, med očeti, ki se niso udeleževali ginekoloških pregledov pa so
bili bolj pogosti tisti z najnižjo stopnjo izobrazbe.
Največji vpliv volje partnerke na udeležbo očeta pri določeni aktivnosti v času nosečnosti je
tako izpostavljen v primeru rednih obiskov pri ginekologu. Tam je več kot desetina
anketiranih izjavila, da so se obiskov udeležili zaradi partnerkine želje. Na drugi strani pa je
največ očetov na lastno željo hodilo na obiske v porodnišnico.
Graf 5.5: Pogostost prebiranja literature ob pričakovanju novega družinskega člana
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V navezavi na pripravo na novega družinskega člana s prebiranjem raznovrstne literature se
pokaže, da so očetje pogosto ali občasno v več kot polovici primerov prebirali razne
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priročnike o negi in vzgoji otrok, posebne revije za bodoče starše, članke o nosečnosti,
starševstvu ipd. v splošnih revijah ter zloženkah oz. letakih, ki so na voljo v ambulantah. Med
tistimi, ki so navajali, da so prebirali tudi drugo literaturo, jih je največ navajalo internetne
vire. Ti so predstavljali 4% anketiranih, ki so odgovarjali na to vprašanje.
Slaba petina anketiranih očetov ni nikoli brala posebnih revij za bodoče starše, 15%
priročnikov o negi in vzgoji otrok, 12% zloženk oz. letakov in podobno, ki so na voljo v
ambulantah ter 13% člankov o nosečnosti, starševstvu ipd., v splošnih revijah.

5.2.5 Dejavniki koriščenja očetovskega dopusta
Očete, ki so koristili očetovski dopust smo spraševali tudi o tem, kateri so glavni razlogi, da
nekateri očetje očetovskega dopusta ne koristijo. Navesti so morali tri najpogostejše razloge,
med katerimi so najpogosteje navajali:
1. ker imajo službo, ki jim tega ne omogoča - tri četrtine anketiranih;
2. ker jim šef ne dovoli ali ima pripombe - polovica anketiranih;
3. ker ga ne potrebujejo – ženi pomagajo drugi – dve petini anketiranih;
4. ker ne vedo zanj – dve petini anketiranih.
Iz navedenega je razvidno, da se najpogostejša zaviralna dejavnika koriščenja očetovskega
dopusta navezujeta na trg dela (bodisi zahtevanje prisotnosti, dosegljivosti, stalnega
razpolaganja z delovno silo, kakor tudi odnosi nadrejeni – podrejeni). Tretji dejavnik nakazuje
na možnost vpliva socialnega omrežja na potrebo po koriščenju očetovskega dopusta. Kar
dve petini anketiranih meni, da če ženi oz. partnerki pomagajo drugi, ni potrebe po koriščenju
očetovskega dopusta. Četrti, prav tako močen dejavnik, pa se navezuje na informiranost o
očetovskem dopustu, saj je bil visok tudi odstotek očetov, ki so menili, da tisti, ki ga ne
koristijo, zanj ne vedo.
Ko so nekateri anketirani izpostavljali druge razloge za nekoriščenje, se je pokazalo, da
izpostavljajo predvsem finančni vidik koriščenja. Izjavili so, da nekateri očetje ne koristijo
očetovskega dopusta »ker bi jim zmanjkalo nekaj denarja« / »ker je mesečni dohodek zaradi
premajhne plače premajhen« / »ni dovolj dobro plačan« / »zaradi manjšega dohodka raje
koristijo redni dopust« / »zaradi neplačanega dopusta«.
Na drugi strani pa se nekateri očetje izpostavili tudi naslednje možne razloge, da drugi očetje
ne koristijo očetovskega dopusta:
- Pomanjkanje interesa: »izogibanje odgovornostim« / »se jim to ne zdi potrebno« /
»se jim to ne zdi pomembno« / »jih ne zanima«;
- Večje vrednotenje finančne vloge v družini v primerjavi s skrbstvenim delom
(»ker se jim zdi bolj pomembno delati za družino«);
- Razmere na delovnem mestu: Izjava, da nekateri očetje ne koristijo dopusta »ker jim
ostane toliko rednega dopusta, da očetovskega ne potrebujejo« kaže na to, da nekateri
zaradi službene preobremenjenosti nimajo niti priložnosti koristiti redni dopust (jim
ostaja), tako da ne razmišljajo o tem, da bi koristili očetovskega. Poleg tega je med
razlogi, ki izvirajo iz razmer na delovnem mestu izpostavljena še kratkotrajna
zaposlenost in pa narava dela na kmetiji.
- Birokratska zapletenost;
- Prekratko trajanje.
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5.2.6 Odnos drugih do koriščenja očetovskega dopusta
Na vprašanje, kako je okolica sprejela dejstvo, da so anketirani koristili očetovski dopust je
bilo največ odgovorov, da zelo dobro ali dobro. Ocenjevanje je potekalo na lestvici od 1
(zelo dobro) do 5 (zelo slabo). Najbolj so bile seveda zadovoljne partnerke anketiranih, ki so v
skoraj vseh primerih zelo dobro ali dobro sprejele odločitev za koriščenje očetovskega
dopusta; sledi jim ožje sorodstvo in prijatelji. Sprejetost je še vedno zelo dobra ali dobra
znotraj širšega sorodstva in tudi pri sodelavcih, s tem, da so pri sodelavcih že manj pogoste
ocene, da so dejstvo o koriščenju očetovskega dopusta sprejeli zelo dobro.
Graf 5.6: Odnos bližnjih do odločitev za koriščenje očetovskega dopusta
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Najmanj so se odločitve za koriščenje očetovskega dopusta zdele sprejemljive šefom
anketiranih, a so ti še vedno v skoraj dve tretjini primerih odločitev sprejeli zelo dobro ali
dobro (skupaj zelo dobro ali dobro v 62% primerov). Niti dobro niti slabo je odločitev
sprejela četrtina šefov, 14% pa slabo oz. zelo slabo.
Zanimiv je tudi podatek, da je bila najslabša možna ocena sprejetosti pri partnerkah,
prijateljih, ožjem sorodstvu in širšem sorodstvu »niti dobro niti slabo«, medtem ko je pri
sodelavcih najslabša ocena sprejetosti dosegla možnost »slabo«, pri šefih pa tudi »zelo slabo«.
Ugotovljena je bila tudi statistično značilna povezanost med oceno, kako so šefi sprejeli
koriščenje očetovskega dopusta in oceno odnosov na delovnem mestu. Anketirani, ki so
odnose na delovnem mestu opredelili kot napete, konfliktne ali tekmovalne, so najmanj
pogosto navedli, da so šefi sprejeli njihovo koriščenje očetovskega dopusta zelo dobro ali
dobro. 29% jih je ocenilo sprejetost njihove določitve s 3 (»niti dobro ni slabo«) ter skoraj
četrtina kot slabo oz. zelo slabo. Anketirani, ki so odnose na delovnem mestu ocenjevali kot
korektne, kolegialne ali prijateljske, so med svojimi šefi čutili več pozitivnega odnosa do
njihove odločitve za koriščenje očetovskega dopusta.
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5.2.7 Aktivnosti očetov v času koriščenja prvega dela očetovskega
dopusta
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto so pri nekaterih aktivnostih, ki se navezujejo na skrb in
nego novorojenčka sodelovali očetje v času prvega dela očetovskega dopusta. Rezultati so
pokazali, da so očetje najpogosteje pestovali otroka in sicer so v 60% primerov ocenili, da v
enaki meri kot partnerka, v 33% včasih, v 5% primerov so očetje izjavili, da so otroka
pestovali več kot partnerka in v 2% nikoli. Očetje iz večjega mesta so, v primerjavi z
anketiranimi iz vasi, statistično značilno pogosteje v isti meri ali pogosteje kot partnerka
pestovali novorojenčka. Medtem ko so očetje iz vasi v dobri dve petini primerov v času
očetovskega dopusta pestovali otroka le včasih ali nikoli, so očetje, doma iz velikih mest
otroke pestovali enako pogosto ali pogosteje kot partnerka v 78% primerov.
Graf 5.7: Aktivnosti očetov v času koriščenja očetovskega dopusta
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Druga najpogostejša aktivnost očetov v času izrabe očetovskega dopusta je bila tolažba.
Očetje so novorojenčke tolažili v enaki meri kot partnerka v 44% primerov, nekaj manjši
delež je otroke tolažilo včasih, v večji meri kot partnerka 4% očetov in nikoli 2% očetov. Tudi
v primeru tolažbe se očetje iz večjega mesta ali manjšega mesta izkažejo kot bolj aktivni v
primerjavi z očeti, ki živijo na vasi. Več kot polovica očetov iz vasi ni tolažila otroka ali ga je
tolažila le včasih.
Najmanj pogosto so očetje vstajali ponoči zaradi otroka (tretjina v enaki meri kot partnerka,
48% včasih in 9% nikoli). Očetje, ki imajo dva otroka ali več, so ponoči vstajali zaradi otroka
manj pogosto kot očetje, ki so imeli le novorojenčka.
Tudi kopanje in umivanje dojenčka je bilo manj pogosto – nikoli v desetini primerov in
včasih v skoraj tretjini primerov. Kopali in umivali so svoje dojenčke pogosteje očetje, doma
iz velikih ali manjših mest kot očetje iz vasi. Več kot petina anketiranih očetov, doma iz vasi
in le 2% očetov, doma iz velikega mesta ni nikoli kopala ali umivala dojenčka; v isti meri kot
partnerka je dojenčka umivala več kot polovica očetov iz velikega mesta in dobrih 40%
očetov iz vasi. Zanimivo je, da je znotraj omenjenih dveh aktivnosti med vsemi navedenimi
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največ (skoraj desetina oziroma v drugem primeru 8%) očetov izjavilo, da so ponoči vstajali
zaradi otroka oziroma kopali ali umivali dojenčka pogosteje kot partnerka. Manj pogosto so
očetje tudi previjali in oblačili otroka – v petini primerov nikoli, v skoraj polovici primerov pa
včasih.
Poleg navedenega, so očetje najpogosteje izpostavili tudi, da so v času očetovskega dopusta
postorili še razna gospodinjska dela, skrbeli za starejše otroke in nakupovali.

5.2.8 Vpliv delovnega mesta na aktivno očetovsko vlogo
Ko so očetje povzemali medosebne odnose na delovnem mestu, jih je največ, slaba polovica
trdila, da na delovnem mestu vladajo korektni oz. kolegialni odnosi. Sledijo jim tisti, ki
odnose na delovnem mestu ocenjujejo kot napete oz. konfliktne – teh je 18%. Prijateljske
odnose na delovnem mestu ima 14% anketiranih, odstotek manj pa jih odnose ocenjuje kot
tekmovalne. Skupaj torej, skoraj tretjina anketiranih očetov čuti napetost v odnosih na
delovnem mestu.
Graf 5.8: Opravljanje službenih dolžnosti v času koriščenja očetovskega dopusta
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Zanimalo nas je tudi, ali oz. kako pogosto se dogaja, da morajo očetje tudi v času koriščenja
očetovskega dopusta izpolnjevati delovne obveznosti. Rezultati kažejo, da je kar tretjina
anketiranih očetov bila zavoljo delovnih obveznosti na nek način ovirana v možnostih,
da bi se lahko v času očetovskega dopusta v celoti posvetili družini:
- 16% anketiranih je v času očetovskega dopusta včasih odšlo v službo, da so opravili
neodložljivo delo;
- 10% anketiranih je neodložljivo službeno delo opravljalo doma;
- 6% anketiranih je včasih odšlo v službo, da so opravili manjša sprotna opravila;
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4% anketiranim pa sicer v času očetovskega dopusta ni bilo potrebno oditi v službo, a
se jim je delo v času odsotnosti nakopičilo, kar je pomenilo, da so morali po vrnitvi z
dopusta ostajati v službi dlje časa.

5.2.9 Načrti v zvezi s koriščenjem neplačanega dela očetovskega
dopusta
O načrtih za koriščenje neplačanega dela očetovskega dopusta je desetina očetov, vključenih v
anketiranje izjavila, da ga bodo skoraj zagotovo izkoristili; dobra petina pa ga bo izkoristila
po potrebi. Četrtina anketirancev je izpostavila finančni vidik koriščenja in zatrdila, da ga ne
nameravajo koristiti zato, ker ni plačan; tretjina pa meni, da to ne bo potrebno.
Graf 5.9: Načrti v zvezi s koriščenjem neplačanega dela očetovskega dopusta
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Nekateri očetje pa so poleg navedenih možnostih o načrtih za koriščenje dodali tudi svoj
komentar in tako zopet najpogosteje izpostavljali finančni vidik posledic koriščenja: »ne
morem si ga privoščiti, ker je žena brezposelna in mora nekdo delati« / »ne morem si
privoščiti 75 dni brez plače s tremi otroki« / »rad bi ga izkoristil, če bi bil vsaj delno plačan«

5.2.10 Dopust za nego in varstvo otroka
Je s partnerko delilo 4% anketiranih (večina med njimi le nekaj dni) , 1 anketirani oče pa ga je
izkoristil v celoti.
Zakaj so matere še vedno tiste, ki v veliki večini primerov koristijo ves dopust za nego in
varstvo otroka, lahko razberemo med komentarji, ki so jih očetje dodajali na to temo. Izkazalo
se je, da:
- so odločitve za koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka stvar dogovora med
partnerjema (»dogovor s partnerko« / »ker sva se s partnerko tako dogovorila« / »ker
sva se tako odločila« ipd.);
- nekateri očetje še vedno menijo, da otrok bolj kot očeta potrebuje mater (kot
razloge navajajo »dojenje« / »dopust pripada materi, saj ona rodi« / »bolj smiselno je,
da ga izkoristi mati« / »mislim, da mati bolje poskrbi za otroka« / »mama je naravno
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bolj povezana z otrokom in mnogo potrebnejša otroku kot oče« / »otrok v svojem
prvem letu fiziološko bolj potrebuje mater« itd.);
so tako želele matere (»ker ga je želela partnerka v celoti izkoristiti sama« /
»koristila ga je partnerka na njeno željo« / ipd.);
razmere na delovnem mestu niso naklonjene moškim, da bi se odločili za ta
dopust (»pri privatnikih je težko« / »delovne obveznosti« / »službeni razlogi« / »imam
službo, ki mi tega ne omogoča« / »zato, ker mi moja služba tega ni dopuščala« /
»žena dela v državni firmi in ima veliko večje možnosti za koriščenje dopusta kot jaz,
ki sem zaposlen v privatnem sektorju« ipd.)
je pomemben tudi ekonomski razlog (»finančni izračun, komu se bolj splača« /
»ekonomski razlog – zmanjšanje osebnega dohodka« / »več zaslužim v službi kot
doma, žena pa je študentka« ipd.).

5.2.11 Mnenja o očetovskem dopustu
Velika večina očetov je med komentarji po pričakovanju izpostavila pozitivno mnenje o
očetovskem dopustu kot ukrepu.
»To je odlična priložnost za skupno soustvarjanje družine, vzgoje, delitve dela in
odgovornosti. Želim si, da bi bila vedno bolj privlačna oblika za očete, ker bodo s tem
pomagali poleg ženi in otroku tudi sebi in ovrednotili mesto očeta v družini.«
»Očetovski dopust sem koristil »ker je rojstvo otroka zelo pomemben – velik dogodek
za družino. Menim, da ga je potrebno izkoristiti – otrok in mama sta potrebna pozornosti.«
Očetovski dopust je torej ukrep, ki prispeva k oblikovanju očetovske identitete in koristi vsem
članom družine. Pogosto je bilo namreč s strani očetov izpostavljeno, da so ga očetje koristili,
ker so želeli pomagati partnerki in preživeti nekaj časa skupaj s partnerko in otrokom – tako
novorojenčkom kot tudi s starejšim otrokom, za katerega ima mati po rojstvu manj časa.
Izpostavljeni so bili naslednji predlogi:
- za podaljšanje;
- za spremembo neplačanega dela v plačan del;
- več informiranja;
- zmanjšati birokratskost postopka.
Kot slabost je bila navedena tudi zahteva po vnaprejšnji napovedi, kdaj naj bi oče koristil
neplačan del očetovskega dopusta, saj je to praktično nemogoče napovedati.
Najbolj zaskrbljujoče pa so bile izjave, ki so ponovno potrdile, da sam institut očetovskega
dopusta ni dovolj, če so možnosti za koriščenje ovirane s strani delodajalcev. Izjave, ki se
navezujejo nanje so:
»Moral bi biti obvezen, saj nekateri delodajalci ne pustijo koriščenja.«
»Neumno je govoriti o pravicah, ki jih ne moremo koristiti, saj nam lahko delodajalci
grozijo in nenazadnje ogrozimo tudi delovno mesto«.
»Ni dovolj le zakon«.
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»Lahko bi ga dopustili koristiti vsem brez čudnih posledic pri takih odločitvah«.
»Problem je bila odsotnost z dela. Kasnejše koriščenje bolniškega dopusta je vodilo v
trenutno brezposelnost«.
»Vsak oče je rad s svojim otrokom prve dni po rojstvu in tudi partnerki v veliko pomoč
pri vsem, vendar je potem v službi napeto..«
Med vsemi komentarji je le en oče sprva zagovarjal ukinitev možnosti (in še ta na osnovi
ugotovitev, da je » zelo kratek, zahteven za obračun in se ga komaj izplača«….), a je na
koncu izjave poleg ukinitve dodal še možnost »bistvenega podaljšanja«.

5.3 Kvalitativni del: fokusna skupina
Fokusna skupina je kvalitativna metoda, ki se na področju družboslovnega raziskovanja
uporablja zlasti od osemdesetih let 20. stoletja dalje, tako npr. na področju raziskav o
izobraževanju in poučevanju, feminističnih raziskav, lingvistiki, raziskav o družbenih
gibanjih, okoljskih raziskav; sama metoda pa se je začela uveljavljati že v dvajsetih in
tridesetih letih 20. stoletja (Litosseliti, 2003).
Metoda fokusne skupine je primer skupinskega intervjuja, kjer je skupina fokusirana na
določeno temo in interaktivna ter tako omogoča širok vir informacij o diskutirani temi
(Krueger in Casey, 2000; Litosseliti, 2003). Kvalitativna metoda za zbiranje širšega konteksta
informacij diskutirane teme je po Kruegerju in Casey (2000) tako induktivna kot
naturalistična metoda, kar pomeni, da so intervjuvane osebe v fokusni skupini v interakciji
druga z drugo, kot so v vsakdanjem življenju in hkrati vplivajo druga na drugo, kot je
medsebojni vpliv v interakciji prisoten tudi v vsakdanjem življenju. V pričujočem projektu
smo metodo fokusne skupine uporabili kot pristop, ki omogoča poglobitev kvantitativnih
izsledkov raziskave, tj. proučevanja in analize uresničevanja mehanizma očetovskega dopusta
kot konkretnega mehanizma, ki vpliva na aktivno očetovanje. Za metodo fokusne skupine
smo se odločili tudi zato, ker je še posebej učinkovit pristop pri pridobivanju informacij in
odgovorov, zakaj ljudje mislijo in čutijo na določen način (Krueger in Casey, 2000: 2).
Temeljne značilnosti fokusne skupine so, da sestoji iz posameznikov in/ali posameznic, ki jih
povezujejo določene skupne značilnosti, da predstavljajo vir kvalitativnih podatkov, in da je
diskusija, ki jo vodi moderator ali moderatorka, osredotočena na določeno in vnaprej izbrano
temo. Namen fokusne skupine je po Kruegerju in Casey (2000: 4) poslušati in zbrati
informacije o proučevani temi, kar je bilo v primeru pričujočega projekta očetovski dopust in
njegova širša kontekstualna umeščenost v vsakdanje življenje, ki zajema tako delovno okolje,
zaposlitev, delodajalca oz. delodajalko kot družinsko življenje, neformalne sorodstvene
mreže, starševske vloge (očetovanje in materinjenje) ter partnerski odnos.
Fokusno skupino, v okviru katere smo intervjuvali osem žensk, katerih partnerji so oz. niso
koristili očetovskega dopusta, smo izvedli 14. junija 2005. Način zbiranja intervjuvank je
potekal po metodi 'snežne kepe' (angl. snowball), ki temelji na zaupanju in identifikaciji
socialnih mrež, kar pomeni, da smo k sodelovanju v fokusno skupino povabili nekaj žensk,
znank, kolegic iz naših socialnih mrež za katere smo vedeli, da so njihovi partnerji koristili
očetovski dopust. Nadalje smo jih prosili, da povabijo v fokusno skupino še katero izmed
prijateljic, sodelavk, znank. Fokusno skupino je tako sestavljalo osem žensk med katerimi so
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se nekatere med seboj poznale, nekatere pa ne, kar ni vplivalo na komunikacijo in potek
fokusne skupine. Velikost fokusne skupine v pričujočem projektu je bila dovolj majhna, da je
imela vsaka od udeleženk možnost govoriti in hkrati dovolj velika, da je omogočila
raznolikost mnenj in razmišljanj o diskutirani tematiki, kar je po Kruegerju in Casey (2000)
ter Litosseliti (2003), ključnega pomena pri sestavi velikosti fokusne skupine.
V fokusni skupini, ki smo jo izvedli v Ljubljani, je torej sodelovalo 8 žensk, in sicer 4 iz
Ljubljane in 4 iz podeželja. Sedem (88%) udeleženk intervjuja je rojenih med 1970 in 1977,
najmlajša udeleženka je rojena leta 1977, najstarejša pa leta 1966. Po doseženi izobrazbi je
struktura fokusne skupine naslednja: 63% udeleženk ima visoko izobrazbo, 25% srednjo
izobrazbo in 13% osnovnošolsko izobrazbo. Med sodelujočimi ima 5 žensk (63%) 1 otroka, 2
ženski (25%) imata 2 otroka in 1 udeleženka (13%) ima 3 otroke.
Tri četrtine partnerjev je izkoristilo 15 dni očetovskega dopusta, preostala čertina pa ne.
Razloga za nekoriščenje pravice očetovskega dopusta sta bila brezposlenost in privat delo na
domu. Kar pomeni, da v prvem primeru, moški ni imel pravice do koriščenja očetovskega
dopusta, saj ta izhaja iz statusa zaposlenosti. V drugem primeru samostojnega podjetnika pa je
bil kot vzrok nekoriščenja izpostavljen finančni vidik.
Vsebinsko je bila fokusna skupina zasnovana na odprtem tipu vprašanj in je temeljila na treh
sklopih vprašanj: vprašanj o obdobju pred nosečnostjo in nosečnostjo, vprašanj o obdobju
očetovskega dopusta in vprašanj o obdobju po očetovskem dopustu, kjer nas je zanimal
predvsem vpliv očetovskega dopusta na aktivno očetovanje. Po začetnem, t.i. otvoritvenem
vprašanju (angl. opening question), kjer so se udeleženke predstavile in na kratko opisale
svojo družinsko situacijo, usklajevanje dela in družine, so sledila uvodna vprašanja o obdobju
pred nosečnostjo in obdobju nosečnosti s poudarkom na partnerskem odnosu, delitvi
družinskega dela ter oblikovanju očetovske identitete (sodelovanje, vključenost moških).
Osrednji sklop vprašanj se je osredotočal na obdobje očetovskega dopusta in tako zajel širši
kontekst, tj. od odločitve za koriščenje očetovskega dopusta do vključevanja v nego otroka, v
gospodinjska dela. Hkrati pa nas je zanimalo tudi področje dela, odnos delodajalca in
delovnega okolja do koriščenja očetovskega dopusta. V zaključnem delu pa so udeleženke
diskutirale o obdobju po očetovskem dopustu, zlasti o vprašanju, ali ima očetovski dopust
dolgotrajni vpliv na aktivno očetovanje, kateri so dejavniki, ki spodbujajo in dejavniki, ki
zavirajo koriščenje očetovskega dopusta. Po dveh urah razmišljanja in diskutiranja, se je
fokusna skupina zaključila z mnenji, predlogi in idejami udeleženk o koristnosti očetovskega
dopusta, o morebitnih izboljšavah in dopolnilih.
V nadaljevanju predstavljamo najprej temeljne ugotovitve fokusne skupine, nato pa
predstavljamo vsebinsko analizo fokusne skupine.11 Analiza fokusne skupine dopolnjuje
kvantitativni del raziskave v kateri so sodelovali moški – očetje, ki so koristili očetovski
dopust.

5.3.1 Osnovne ugotovitve
Rezultate kvalitativnega dela raziskave lahko strnemo v naslednje splošne ugotovitve:
11

Izjave udeleženk fokusne skupine smo iz pogovornega jezika preoblikovali v knjižni jezik in bili pri tem
pozorni, da ne bi spremenili pomena in vsebine izjavljenega. Ponekod pa smo izjave pustili v pogovornem
jeziku, saj bi sicer vsebinsko posegli v pomen izjave. Vsa imena udeleženk, ki jih navajamo, so resnična in so
skupna privolitev oz. odločitev vseh udeleženk fokusne skupine.
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→ Opaziti je odmik od tradicionalnih vzorcev ženske in moške vloge v družini, vendar pa
delitev domačega dela pogosto pomeni, da ženske opravijo večino gospodinjskih del, ki so
repetitivna, nujna in morajo biti opravljena, medtem ko se moški vključujejo v domače delo,
zlasti v gospodinjska dela bolj selektivno. Vključevanje partnerjev je s strani žensk in širše
družbe pogosto percipirano kot pomoč partnerkam.
→ Pogosto je prepričanje, da si partnerja delita domače delo, in sicer je utemeljeno na tem, da
vsak od partnerjev opravlja tisto domače delo, ki mu oz. ji je bolj všeč. Izkaže pa se, da
všečnost opravljanja domačih del velja bolj za moške kot za ženske.
→ Na delitev domačega dela in skrbi ter varstva otroka vpliva delovno mesto in položaj na
delovnem mestu partnerja oz. partnerke, predvsem od svobode ter fleksibilnosti pri kreiranju
delovnega urnika ter osebnih prioritet moškega (karierna usmerjenost).
→ Zametki razvoja očetovske identitete so pojavijo že v času nosečnosti, zlasti, če partner
aktivno spremlja nosečnost (spremlja partnerko na ginekološke preglede, prebira literaturo, se
pogovarja s partnerko). Ključni trenutek zavedanja očetovske identitete pri partnerjih, kot so
izpostavile udeleženke fokusne skupine, je bil prisotnost pri porodu.
→ Odločitev o koriščenju očetovskega dopusta je navadno skupna odločitev partnerja in
partnerke.
→ Nekatere udeleženke fokusa so poudarile, da so v času očetovskega dopusta partnerji
prevzeli večino gospodinjskih del, medtem ko so se one posvetile novorojenemu otroku. Po
končanem očetovskem dopustu se lahko vključenost v domače delo s strani partnerjev
zmanjša in partnerke prevzamejo večino gospodinjskih del.
→ Odsotnost z dela zaradi očetovskega dopusta lahko vpliva na delovno mesto posameznika,
npr. možnost napredovanja se zmanjša.
→ Nekateri partnerji udeleženk fokusne skupine so v času očetovskega dopusta na lastno
pobudo opravljali službene obveznosti, in sicer najpogosteje so prebirali elektronsko pošto in
sprejemali službene klice, redkeje pa odhajali na službene sestanke.
→ Neformalne sorodstvene mreže (zlasti ženske sorodnice, npr., babice, tašče, tete, sestre)
pogosto nudijo pomoč zaposlenim staršem, zlasti v obliki varstva otrok ali pa priprave
glavnega dnevnega obroka.
→ Očetovski dopust je percipiran kot pomoč, opora partnerki, kot izhodiščna točka za aktivno
očetovanje in hkrati pozitivno vpliva na percepcijo družine in družinskih vezi.
→ Predlogi za očetovski dopust so podaljšanje prvega, tj. plačanega dela dopusta, medtem ko
se pri neplačanem delu očetovskega dopusta postavljajo številni vprašaji in dileme povezani
tako s finančno-ekonomsko situacijo posameznikov in posameznic kot tudi z odnosom
delodajalca, delovnega mesta in nasploh delovnega okolja do politike očetovskega dopusta.
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5.3.2 Delitev domačega dela
Opravljanje domačega dela12 je v vsakdanjem življenju pogosto razdeljeno med partnerja,
vendar pa obstajajo pomembne razlike med vrstami opravil, ki jih opravljajo moški oz. ženske
in pogostostjo opravljanja teh del. Tako npr., monotona in repetitivna opravila,13 kot so
čiščenje, pospravljanje, likanje, ostajajo 'ženska' opravila, medtem ko je kuhanje tisto
področje, ki se zdi, da je pri nekaterih udeleženkah fokusne skupine enakomerno porazdeljeno
med partnerja. »Če vzamem en teden, na primer, on kuha približno toliko kot jaz ali pa
mogoče še več. Kar pa se tiče likanja, čiščenja, to pa v glavnem opravljam jaz.« (Milena, 35)
Podobna delitev je tudi pri Vesni, ki poudari, da njen mož raje kuha kot ona, medtem, ko si
ostala gospodinjska dela delita, in sicer na način, »da jaz kar malo počakam, jaz bi
pospravila prej, on pa počaka, da se nabere … .« (Vesna, 34) Ob tem je pomembno tudi, kdo
več časa preživi doma, kar je povezano s položajem na delovnem mestu oz. z zahtevnostjo
opravljanja plačanega dela in kot pravi Vesna, »je pa zdaj tako, da sem jaz več doma, tudi
zato več pospravljam ... še kakšno leto pred otrokom sem bila zasebnik in me zelo veliko ni
bilo doma. Hodila sem tudi ob 23ih zvečer domov in takrat je zelo veliko postoril on, ker je bil
sam popoldne doma.« (Vesna, 34)
Vključevanje partnerjev v gospodinjska opravila je pogosto percepirano kot pomoč partnerki
tako s strani žensk kot s strani partnerjev in širše družbe. »... sem večinoma sama za take
stvari, potem mu kakšno stvar podtaknem. ... Sicer, če mu rečem, ‘daj to pa to’ kot enemu
otroku, ampak včasih je to tako utrudljivo, da rajši sam narediš. Tako da kuham, likam, to
sama, mi pa pomaga.« (Špela, 32) Irena, ki ima 2 leti stara dvojčka, si deli domače delo s
partnerjem tako, da ona prevzame gospodinjsko delo, medtem, ko on poskrbi za otroka.
»Glede pospravljanja pa tako no, tisto, kar mu rečem, naredi. Ampak najraje vidim, da sem
sama v stanovanju, da gre on, recimo, za uro, uro pa pol z otroki ven, da jaz pač v tisti uri pa
pol naredim po ta velikem.« (Irena, 39)
Všečnost opravljanja domačih del je lahko tudi eden izmed kriterijev delitve domačega dela
med partnerja oz. opravil, ki jih opravljajo moški. »Če je treba tudi on lika, ampak nekako
greva na tisto, kar je komu bolj v veselje. Čeprav meni tudi ni, ampak potem tisto naredim jaz
... .« (Milena, 35) Podobnega mnenja je tudi Tjaša, ki poudari, da njen partner opravlja tista
dela, ki so mu ljubša, kot je npr. kuhanje, skrb za vrt.
Le ena izmed udeleženk fokusne skupine je izpostavila, da večino domačega dela opravi sama
in kot razlog navedla pomembnost partnerjeve službe. »No, pri nama delitve del ni. V
glavnem vsa hišna opravila opravljam sama, sama tudi preživim največ časa z otroci. Mislim,
da je to tudi razlog, ker sem jaz zaposlena v državni službi, v javni instituciji in mojo službo
gleda bolj tako postrani, kakor pa svojo, ker je pač zaposlen v privat podjetju. Več kot bo
delal, več bo podjetju prinesel denarja in od tega bo tudi on imel redno službo in dohodek, s
tega materialnega stališča. Kar se pa tiče teh del, najraje podpira kavč, drugače pa v okviru
nege otrok, se je najrajši vključuje pri kopanju oz. najrajši čisti zobke hčerki, no to opravilo je
čisto njegovo.« (Nadja, 31) Služba oz. delovno mesto, o čemer bo tekla beseda v
nadaljevanju, lahko predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na delitev domačega dela, na
vključevanje moških - očetov v družinsko življenje in tudi na koriščenje očetovskega dopusta.
12

Domače delo obsega najširši spekter del, ki so neplačana in se odvijajo v zasebni sferi, kot so npr.
gospodinjska dela, skrb in nega otrok, emotivno delo, skrbstveno delo, vzdrževanje stanovanja, hiše, avtomobila,
itn (Rener v Oakley, 2000; Švab, 2001).
13
Več o domačem delu, študijah o delitvi domačega dela med partnerja v Hochschild, 1997; Švab, 2001.
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Skrb in nega otrok, zlasti novorojenčkov in dojenčkov, je kot pravi Tjaša primarno materinska
skrb, »...če jaz ne morem, potem vskoči on; če sva oba, seveda oba. Se mi pa zdi, da se še
vedno smatra, da sem na prvem mestu jaz tista, ki jo bom dala spat, jo bom umila«. Barbara
pri tem dodaja, da »večji ko so otroci, več stika imajo z očetom, tako da potem je skozi več
prevzemal, od kopanja, do zobkov, zdaj že do spanja.« (Tjaša, 28) Tudi Maja izpostavi
pomembnost materinske vloge, zlasti emotivno delo v odnosu mati - otrok. »Ko se je pa Drejc
rodil … vsaj v prvem obdobju je bila primarno vloga na mami, vsaj tisti čas, dokler smo
dojili… nekako se mi zdi, da paše, da je mama odgovorna za vse. Ne za vse, no, za to dojenje,
za crkljanje, … za previjanje, za čiščenje, za pomoč pri vseh drugih opravilih je bil pa tudi
moj partner zraven.« (Maja, 32)

5.3.3 Vpliv družbe oz. delovnega mesta na usklajevanje dela in družine
Služba oz. delovno mesto pomembno vpliva na usklajevanje dela in družine, na usklajevanje
in delitev družinskih obveznosti med partnerja. Maja dela v privatni družbi in si s partnerjem,
ki dela doma, delita skrb in varstvo otroka: »Imava tako razdeljeno, da zjutraj jaz peljem
Drejca v vrtec, partner dela pa doma privat in ga ob 15ih prevzame v vrtcu. Potem pa jaz
pridem iz službe, zelo različno, med 17. in 18. uro, jaz prevzamem Drejca in partner potem še
naprej opravlja delo, tudi ob sobotah, pač kadarkoli mora. Zahtevni sta obe službi, no.«
(Maja, 32)
Špela in Tjaša izpostavita pomen neformalnih sorodstvenih mrež, zlasti starih staršev, ki
prevzamejo varstvo vnukov. Kdo pelje otroka v vrtec in kdo od partnerjev gre otroka iskat, je
odvisno tako od delovnega časa na delovnem mestu kot od delovnega časa vrtcev, in je tako
stvar odločitve partnerjev oz. kot se je izkazalo v fokusni skupini, po otroka v vrtec gre tisti,
ki pride prej iz službe. »Jaz v bistvu delam do 16ih. … Če je pa tako, da je partner prej gotov,
jo gre pa on iskat, to mu je v bistvu v veselje. Če imam jaz kakšne obveznosti, je on z njima
zunaj ali pa gredo k mojim staršem, ki so blizu. Če imava oba kaj, potem vskočijo babice in
tete. Drugače pa gremo skupaj domov. Res čisto vsak dan se prilagajamo sproti. Zjutraj pa ju
jaz vozim v vrtec in v šolo.« (Špela, 32)
Stari starši predstavljajo 'podaljšano roko' pomoči zaposlenim staršem in rešujejo
institucionalni problem odpiralnega časa vrtcev, kar izpostavi Tjaša: »Ja, meni se tudi zdi, da
je služba pomemben dejavnik, ki vpliva na delitev dela. Midva se oba voziva, on v Ljubljano,
jaz v Škofjo loko. Pred kakšnim letom sem se tudi jaz vozila v Ljubljano, je bilo zmeraj tako in
še vedno je, da jaz Lučko odpeljem v vrtec, iskat jo je šel pa tisti, ki je bil prej doma. …
Trenutno pa je situacija taka, da je on zamenjal položaj na delovnem mestu, se pravi, da ne
more priti do te ure, jaz pa tudi ne, tako da v tej fazi vstopa še moja mama.« (Tjaša, 28)
Nadja pa opozori na podaljševanje delovnega urnika, o čemer piše ameriška sociologinja
Hochschild (1996), ki v svoji raziskavi ugotavlja, da se je v zadnjih dvajsetih letih povečalo
število delovnih ur tako pri moških kot pri ženskah, delovni teden zajema v povprečju med 40
in 55 urami preživetimi na delovnem mestu. Kar pa nedvomno vpliva na ritem družinskega
življenja. »Zdaj, ko sem na porodniški, urnik poteka tako, da jo on pelje v vrtec. … On pa
hodi domov ob 18ih, 19ih. Pred razpisi ali pa seminarji, ki jih ima, tudi ob 23ih zvečer ali
kasneje. Po eni strani je fajn, ker gre punčka pozno spat, tako da jo vsaj vidi. Če bi bila
pridna in hodila spat, tako kot nekateri veliko prej, je dostikrat tudi ne bi videl, zaradi narave
svoje službe.« (Nadja, 31)
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5.3.4 Oblikovanje očetovske identitete
Irena, ki je zanosila s pomočjo umetne oploditve in rodila dvojčka v 37. letu starosti, izpostavi
pomen očetovske identitete, ki se je pri njenem partnerju razvijala preko skrbi za njo. Namreč,
Irena je bila v času nosečnosti doma, partner pa jo je spremljal na vse preglede, bil pri porodu
in ji izkazoval pozornost ter pomoč. Kot pravi: »Jaz mislim, da se je s tem zelo pripravljal na
očetovstvo, … ker mu je že skrb zame, in s tem se je potem kar malo navajal.« (Irena, 39) Tudi
Majina zgodba pripoveduje o tem, da je bil otrok že dolgo pričakovan, kar je, po njenih
besedah, partnerja še toliko bolj pritegnilo v aktivno vključenost že v času nosečnosti. »Midva
sva Drejca zelo težko čakala, kar en čas. Tako da se je on že prej pripravil in je bil grozno
zainteresiran za to, kako se vse odvija. On se je pogovarjal s trebuščkom od takrat, ko je
izvedel, še sploh ker sem imela težave, imela sem pregrado, pa so zdravniki rekli, da ni nujno
da bo vse v redu, da bo lahko splav. In on je tolažil, pa ‘borec gor, borka dol’. Tako da se je
takoj vživel v vlogo in čisto celo nosečnost bil zraven. Tako da je na vse preglede hodil z
mano, tudi pri porodu je bil, v glavnem zelo lepo, no.« (Maja, 32)
Nasprotno pa je Vesnina nosečnost potekala brez problemov, kar je po njenih besedah
vplivalo tudi na partnerjevo zavedanje očetovske vloge in razvoja očetovske identitete, »moja
nosečnost je bila tako zelo, zelo neproblematična in tako kot, da ne bi bila. Tako da v bistvu
kar se tega tiče, se niti ni dobro zavedal, kaj se dogaja. Šel je na vse preglede sicer z menoj.
Jaz sem bila dosti bolj pri stvari kot on.« (Vesna, 34) Milenino mnenje je podobno na točki,
ko pravi: »V času nosečnosti se mi zdi, da ženska, no vsaj jaz sem tako doživljala, bolj
doživlja, pač spremlja te zadeve.« (Milena, 35)
Prelomna točka zavedanja očetovske vloge, kot poudarijo intervjuvanke, je rojstvo otroka.
Partnerji udeleženk fokusne skupine so bili prisotni pri porodih. Po Vesninih besedah je to
zelo pomembna izkušnja. »Tista izkušnja sama je pa potem toliko bolj verjetno intenzivirala
stvar. Po porodu pa je itak druga pesem. Se mi zdi, da se je potem šele zavedal, da to je pa to,
kaj ima, kot pa prej. Saj sva se pogovarjala, ampak manj kot bi si jaz želela.« (Vesna, 34)
Prav tako meni tudi Milena: »Se mi zdi, da je to vlogo očetovstva v bistvu dojel šele, ko se je
punčka rodila, ko jo je prijel v roke, se mi zdi, da je bil to ta trenutek, ko je on začutil, da je
pa zdaj oče in da se nekaj novega dogaja. Prej, ko otrok raste v mami pač, ženska to doživlja,
potem ko pa pride ven, pa tudi oče. To je tisti ključni trenutek.« (Milena, 35) In pri tem
dodaja partnerjevo mnenje: »moj mož je rekel, da nas v bistvu zdaj čisto drugače doživlja kot
družino in hčerko in tudi mene, ker je bil zraven, kot pa če bi jo jaz samo domov prinesla in
on sploh ne bi vedel, kaj se je tam dogajalo, ko se je rojevala.« (Milena, 35)

5.3.5 Odločitev za očetovski dopust
Zakon o očetovskem dopustu je relativno nov zakonski mehanizem, zato nas je zanimalo, kje
so izvedele za to zakonsko pravico in kako so partnerji sprejeli odločitev za koriščenje
očetovskega dopusta. Po pripovedovanjih intervjuvank, Center za socialno delo in neformalna
prijateljska mreža najpogosteje predstavljata vir informacij, odločitev za koriščenje
očetovskega dopusta pa je pogosto skupna partnerska odločitev. Milena je poudarila, da je
bila odločitev o tem, da bo partner koristil očetovski dopust, sprejeta že v času nosečnosti.
Tjaša prav tako omeni odločitev kot skupno, ob tem pa pove, kje sta s partnerjem črpala
informacije o očetovskem dopustu: »Pri nama so bili vzor prijatelji, ki so že prej imeli otroka
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in je ta oče koristil očetovski dopust. Sicer, se je to tudi nama zdela super priložnost zaradi
tega, ker zavzemava stališče, da družina naj bo družina in naj funkcionira kar se le da sama.«
(Tjaša, 28) Tudi Nadja izpostavi prijatelje in Center za socialno delo kot vira informacij ter
partnerjevo odločitev za koriščenje očetovskega dopusta. Irena izpostavi skupno odločitev in
dodaja s partnerjevimi besedami: »zakaj pa ne, saj v končni fazi, če ti pripada, če ti pač
nudijo možnost, da si lahko doma, zakaj pa ne.« (Irena, 39)
Pri Maji in Špeli partnerja nista koristila očetovskega dopusta, saj je bil Špelin partner takrat
brezposeln, Majin partner pa je privatnik, pri čemer Maja dodaja: »Primož ga uradno ni
izkoristil, ker je privat doma in ne bi imelo nobenega smisla, mi je pa vsebinsko zelo pomagal
sploh v ta prvih dneh, kot da bi ga koristil.« (Maja, 32)

5.3.6 Očetovski dopust in domače delo
Nekatere udeleženke fokusne skupine so poudarile, da so njihovi partnerji v času petnajstih
dni koriščenja očetovskega dopusta prevzeli gospodinjska dela, ki jih običajno opravljajo one,
medtem ko so se one bolj posvečale novorojenim otrokom. Milena poudari, da je partner
prevzel gospodinjska dela, medtem ko je ona v tistem času skrbela za dojenčico. »... v bistvu
je on te tri tedne počel vse, celotno gospodinjstvo, vse, karkoli, jaz sem pa skrbela za
dojenčka. Pa ko je bil doma, je tudi on ponoči kdaj vstal in ji dal mleko, kar pa potem, ko je
šel v službo ni več.« (Milena, 35) Podobno razmišlja Tjaša: »Tako da mi je v tistem času zelo
pomagal, kuhal, tudi njo crkljal, previjal je ni prav veliko, ampak bolj potem, ko se je začelo
kopanje, mi je zelo veliko pomagal. Mogoče tudi zaradi tega, ker ni bilo drugih, da bi nama
pomagali, zato je bil za vse gospodinjstvo in vse, kar jaz ponavadi delam, takrat on.« (Tjaša,
28) Tudi Vesna deli podobno zgodbo, ko poudari, da je partner pospravljal, hodil v nakupe,
tudi likal, vključil se je tudi v skrb za hčerko, kot navaja: » ... ponoči je ravno tako vstajal in
jo dajal iz zibke k meni, previjala sem v glavnem jaz ... .« (Vesna, 34)
Nasprotno pa Špela poudari, da partner ni prevzel gospodinjskih del, to so prevzele ženske
sorodnice (Špelina mati in tašča), je pa prevzel skrb za starejšega otroka in se vključil v skrb
in nego novorojenega otroka. »Drugače pa mu ni bilo težko ponoči vstajat, ni mu bilo jo težko
previt. Jaz sem jo dolgo časa dojila, tako da kljub temu, da sem jo jaz dojila, je on vstajal
ponoči in sedel zraven nje ali pa sva se, kaj pogovarjala ali pa je štopal, koliko časa, tako da
je zelo sodeloval.« (Špela, 32) Prav tako Nadja omeni, da je partner v času očetovskega
dopusta prevzel skrb za starejšega otroka, zlasti v obliki igre in pa umivanja zobkov pred
spanjem, medtem ko gospodinjskih opravil ni opravljal. Pri tem pa omeni tudi, iz osebne
izkušnje, možno razlago o tem, zakaj ženske prevzamejo celotno gospodinjstvo na svoja
bremena: »Drugače pa od teh drugih stvari je nakupoval, to še vedno rad dela. Je vzel tamalo
s sabo v trgovino, no zlikal je tudi enkrat pet plenic in poklical vse prijatelje, da jih obvesti. Ni
ravno za te stvari, pač raje uredi druge stvari, čeprav je mogoče tudi pri puncah ali pri ženah
problem, da če on obesi tako in da če jaz ne popravim ali pač karkoli, da ni dovolj dobro, in
to me konstantno opozarja, da naj pustim stvari take kot so. Ker če je pripravljen pomagat,
naj ne grem nekaj za njim delat, ker izgubi voljo.« (Nadja, 31)
Po petnajstih dneh očetovskega dopusta se partnerji vrnejo nazaj na delovna mesta, kar lahko
vpliva na zmanjšanje vključenosti v družinske obveznosti. To izkušnjo izpostavi Milena, ko
pravi: »Ko je šel v službo, sem jaz prevzela vso nočno bedenje in počasi tudi celotno
gospodinjstvo.« (Milena, 35) Medtem ko Maja omeni, da je partner prvih deset dni po porodu,
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prevzel gospodnjska opravila, kar pa je kasneje opustil, a bil, kot poudari, »skozi na
razpolago, če sem ga rabila, ‘pridi’ in je prišel.« (Maja, 32)

5.3.7 Očetovski dopust in delovno mesto
V fokusni skupini nas je zanimal odnos delodajalca na partnerjevo koriščenje očetovskega
dopusta, ali so partnerji opravljali službene obveznosti v času očetovskega dopusta, in če so,
ali so to počeli na lastno pobudo ali na zahtevo delodajalca. Nekatere udeleženke so
izpostavile, da so partnerji prebirali elektronsko pošto, nekatere so se spominjale, da so
partnerji imeli nekaj službenih obveznosti, ki so jih po njihovih besedah, opravili po lastni
pobudi. Nadja, na primer, se spominja, da je imel partner precej službenih pogovorov in
razmišlja, da bi se »mogoče moral takrat dogovoriti ali da vrne telefon ali da takrat pač res ni
dosegljiv. Samo to je težko predvidet« (Nadja, 31). Pri tem pa omeni partnerski konflikt, »da
ko so ga rabili za pol urice, je šel ob osmih zjutraj, prišel je pa ob desetih zvečer. No, takrat je
prišlo pa do konflikta med nama, zaradi tega, ker sem mnenja, da če tako zgleda očetovski
dopust, da je oče par dni doma, pa potem cel dan v službi, pa drugi dan spet v službi, potem je
bolje, da hodi vsak dan v službo, dela svoj delavnik, pa si še vedno preostali del popoldneva z
otrokom« (Nadja, 31). Na vprašanje, ali je bila to njegova odločitev ali je bila to zahteva
delodajalca, Nadja pravi, da »njegova prisotnost v službi ni bila nikoli zahtevana s strani
delodajalca, to je bila njegova odločitev oz. misel, da le on lahko uredi dotično zadevo«
(Nadja, 31).
Tudi Milena izpostavi, da je šel partner »v 14 dneh za 1 dan oz. za pol dneva v službo, ker je
šel na sestanek – mislim, da na lastno pobudo, ker je šlo za pomemben projekt, na katerem je
že dolgo delal, drugače pa je doma bral elektronsko pošto. Mislim, da zaradi svoje potrebe po
informiranosti, kajti po izteku dopusta je seveda moral takoj spet 'preklopiti' na tekoče
službene zadeve.« (Milena, 35) Tudi Vesna omeni partnerjevo prebiranje elektronske pošte in
službeno obveznost v času očetovskega dopusta: »V 14 dneh je šel enkrat za 2 uri v službo,
sicer pa ima tako delo, da lahko stvari spremlja tudi doma.« (Vesna, 34) Maja pa omeni, da
je partner prebiral elektronsko pošto in sprejemal službene klice.
Ob vprašanju odnosa delodajalca do koriščenja očetovskega dopusta, Barbara omeni, da so
bili delodajalci »ekstra zadovoljni, ker je bil to prvi otrok v službi po dolgem času in so prav
spodbujali, da je vzel očetovski dopust«, pri tem pa dodaja, da v tem času ni opravljal
službenih obveznosti (Barbara, 30). Tudi Milena in Nadja delita pozitivno izkušnjo odnosa
delodajalca do koriščenja očetovskega dopusta. »Lastnik podjetja nima odklonilnega odnosa
do te zakonske ugodnosti, saj je v zadnjih letih kar nekaj uslužbenk dobilo naraščaj, še dva
uslužbenca sta koristila očetovski dopust, sam pa ima tri majhne otroke.« (Nadja, 31)
Nasprotno od ostalih Maja izpostavi napetost med položajem na delovnem mestu oz. možnim
napredovanjem in očetovskim dopustom. »Če iz svojih izkušenj gledam in kolikor mi je
poznana situacija pri mojem delodajalcu, formalno ni nobenih težav pri izkoriščanju
starševskega dopusta. Moje osebno mnenje pa je, da se vsaj nekateri težko odločijo za
koriščenje očetovskega dopusta, saj bi njihova pogosta odsotnost lahko pomenila zmanjšanje
možnosti za napredovanje.« (Maja, 32) Tudi Tjaša govori o odnosu služba - družinsko
življenje, bolj natančno o tem, da bi, če bi partner koristil dopust za nego otroka, lahko
negativno vplivalo na njegovo možnost napredovanja.
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5.3.8 Neformalne sorodstvene mreže
Neformalne mreže sorodstva, zlasti stari starši (babice in dedki) in ženske sorodnice (tete,
sestre), če živijo skupaj ali blizu, pogosto opravljajo skrbstvena dela, zlasti v obliki varstva
otrok, npr. hodijo po otroka v vrtec. Irena se spominja, da so bili partnerjevi starši v pomoč na
samem začetku, ko je partnerjeva mati tudi kuhala, medtem ko je sedaj prevzela vsakodnevno
varstvo dvojčkov. Tudi Barbara ima podobno izkušnjo in pravi, da živijo skupaj z njeno
mamo, ki je prevzela dnevno varstvo hčerke: »Živimo v istem stanovanju, tako da ima v bistvu
zelo veliko vlogo že skozi pri vzgoji in pri vsem, ampak se zelo dobro razumemo, tako da ni
kakšnih konfliktov. Zdaj jo tudi čuva, ni v vrtcu, tako da sta skozi skupaj, pa tudi njegovi
straši, če je potrebno varstvo, takoj vskočijo. Tako da imamo ful veliko srečo s tem.«
(Barbara, 30)
Nadja pa omenja pomoč pri varstvu in včasih tudi pri gospodinjskih opravilih s strani sestre.
»Sandra me lahko nadomešča popolnoma tudi zaradi tega, ker tamali ni dojen. Drugače pa,
kar se samega pospravljanja tiče, saj sama je tudi kdaj kaj zlikala, ampak jaz rajši vidim, da
mi ona popazi otroke in da jaz v tem času to naredim.« (Nadja, 31) Prav tako tudi Maja, pri
čemer dodaja, da je vsakodnevno kuhanje prevzela partnerjeva mati, in sicer že pred rojstvom
otroka.
Milenini in partnerjevi starši živijo 100 kilometrov iz Ljubljane, tako da ji pomaga v glavnem
sestra, »ki v Ljubljani študira, mi tako občasno, pride popazit ali pa zlikat kakšno malenkost,
druge mreže pa nimamo.« (Milena, 35)
Vesnina izkušnja pa govori o pretirani pomoči s strani partnerjeve matere: »Pri meni se je mož
zmenil z obema mamama, da potem, ko bo šel v službo, če bi se lahko tako dogovorili, da bi
vsaj prvi mesec enkrat na teden prišla ena in mi malo pomagala. Pa je žal njegova to narobe
razumela in je vsak dan prišla in je bilo to meni že malo preveč, ker je to izgledalo, ne kot
pomoč pri gospodinjstvu, ampak kot prevzem otroka pri vseh stvareh razen pri dojenju, pri
čemer ni mogla zraven …moja mama mi je pa pomagala tako, da je res prišla enkrat na
teden, ampak to 14 dni, potem sem pa rekla, da zmorem sama.« (Vesna, 34) Medtem ko Tjaša
omeni, da je pomoč s strani njenih in partnerjevih staršev prišla kasneje: »V bistvu nama
starši niso pomagali, njegovi živijo v okolici Kranja, moji pa, ne vem, mogoče se niso čutili
poklicane oz. so po mojem navajeni, da midva sama urediva stvari. Sicer zdaj prihaja pomoč,
ampak za katero se prej dogovorimo … da jo hodita iskat v vrtec.« (Tjaša, 28)

5.3.9 Refleksije partnerk o pomenu očetovskega dopusta
Udeleženke fokusne skupine so poudarile pomen očetovskega dopusta tako na razvoj
očetovske identitete kot na družinske vezi med materami, očeti in otroki. Milena omeni, da
glede na to, da ni bilo ženskih sorodnic, ki bi ji lahko pomagale, je to vlogo prevzel partner in
dodaja, kako pomembna je prisotnost in vključenost moškega - očeta v družino in družinsko
življenje: »Se mi tudi zdi nekako prav, da je ta oseba, ki pomaga prve tedne, mož, sicer lahko
zavzame bolj oddaljeno držo in vlogo materialnega očeta. Ja, zdi se mi tudi, da je bil ta čas
priložnost, da se je bolj spoznal in navezal na našo dojenčico. Bilo je dovolj časa, da jo je
lahko v miru vzel na roke oz. da si jo je upal vzeti na roke, se je dotakniti. Se mi zdi, da se tudi
bolj zaveda, koliko dela je z dojenčkom in ne pričakuje, da bo doma vse poštimano, ko se vrne
iz službe.« (Milena, 35) Tudi Vesna deli to mnenje, ko pravi: »Prav teh prvih 14 dni je tistih,
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ki so pomembni, saj se vzpostavi prvi stik starši – otrok in tu mislim predvsem odnos oče –
otrok ... .« (Vesna, 34)
Maja pa omeni pomembnost očetovskega dopusta tudi kot pomoč, oporo partnerki takoj po
porodu: »V prvih dneh potem, ko sva se s sinom vrnila iz porodnišnice, sem očeta dojemala
predvsem v funkciji velike pomoči meni, je pa dejstvo, da so se v tistih dneh stkale med nami
tremi prve vezi, ki jih od takrat dalje z vsakim trenutkom nadgrajujemo. Če očeta ne bi bilo ob
naju, bi bile te vezi za vedno izgubljene.« (Maja, 32) Tudi Tjaša izpostavi očetovski dopust
kot »izhodiščno točko za oblikovanje možnosti za aktivnejšo vlogo očetov pri skrbi za otroke.«
(Tjaša, 28) Hkrati pa Milena dodaja, da očetovski dopust ne vpliva na delitev dela v družini.

5.3.10 Predlogi politik
Če strnemo razmišljanja o predlogih za očetovski dopust, ki so jih podale udeleženke fokusne
skupine, je prevladoval predlog o podaljšanju prvega dela, tj. 15 plačanih dni, ki jih očetje
koristijo po rojstvu otroka, in sicer v času porodniškega dopusta matere. Milena, ki razmišlja
iz svoje izkušnje, pravi: »Podaljšanje plačanega dopusta na tri tedne. Toliko časa sem
namreč jaz potrebovala po prihodu iz porodnišnice, da sem bila sposobna sama skrbeti za
naju dve z dojenčico.« (Milena, 35) In ob tem dodaja, da se bo očetovski dopust bolj uveljavil
v družbi, tako kot se je prisotnost partnerja pri porodu. Tudi Maja predlaga podaljšanje in
hkrati izpostavi očetovski dopust v širšem kontekstu delovnega mesta, odnosa delodajalca:
»Jaz absolutno pozdravljam institut očetovskega dopusta. Menim, da bi bil lahko prvi del tudi
daljši – mogoče do dopolnjenega prvega meseca starosti otroka. Res pa je, če se postavim v
vlogo delodajalca, da pogoste odsotnosti za nobenega delodajalca niso dobre. Zato bi bilo
treba poiskati kompromis. Mogoče bi bilo treba urediti in izboljšati same odnose med
delodajalcem in zaposlenimi, omogočiti kakšno drugo obliko dela (na domu – na daljavo), da
bi lahko bil oče več prisoten pri odraščanju otroka.« (Maja, 32)
Nadja pa omeni svojo izkušnjo, ko je partner, lahko začel koristiti očetovski dopust šele nekaj
dni po njenem prihodu iz porodnišnice, starejšo hčerko pa so na priporočilo vzgojiteljice
izpisali iz vrtca za en teden, da se bo doma lažje privadila na novega družinskega člana. Zato
predlaga, »da oče koristi prvi del očetovskega dopusta strnjeno in takoj ob vrnitvi mame z
dojenčkom domov.« (Nadja, 31)
Hkrati pa so nekatere udeleženke izpostavile problem neplačanega dela očetovskega dopusta.
Tako Tjaša: »Mislim, da bodo neplačan dopust koristili tisti, ki imajo dovolj dobro finančno
situacijo, da si to lahko privoščijo.« (Tjaša, 28) Nadja prav tako izpostavi vidik neplačanega
dela: »Ja, partnerji, bi izbrali, vsaj pri meni je na obrazcih obkrožil tudi možnost koriščenja
neplačanega dela dopusta, vendar menim, da ga ne bo izkoristil. V primeru bolezni ali
podobno bo najprej izkoristil redni letni dopust, morda kasneje bolniško-nego, in šele nato
drugi del očetovskega dopusta.« (Nadja, 31)
Milena pa omeni: »Neplačani del se mi zdi bolj teorija, kot pa da bi očetje to dejansko veliko
izkoriščali«. In hkrati dodaja, da je skrb za otroka, pravzaprav primarno ženska domena, kar
se odraža v širši družbi, npr. na trgu dela, pri delodajalcih: »Vsakemu delodajalcu se, po
mojem, zdi bolj samoumevno, da ostane doma oziroma vzame dopust ženska.« (Milena, 35)
Prav tako Špela izpostavi družbeno samoumevnost ženske skrbi in nege za otroka: »Ko otrok
zboli, je nekako logično s strani zdravnika, očeta, ostale okolice, da ostane doma mati. Ni pa
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logično za delodajalca. Včasih, če otrok ni hudo bolan, bi lahko z njim ostal tudi oče, npr. če
je otrok prehlajen.« (Špela, 32)
Ovira je lahko tudi delovno mesto, možnost napredovanja, ki zahteva večjo pripravljenost oz.
prisotnost zaposlene osebe. Maja omenja ravno ta vidik, ko pravi: »Jaz rajši ne grem na
dopust za nego otroka, kajti delodajalec opazi le to, da te v službi ni, da mu nisi na razpolago,
s čimer bi si lahko onemogočila napredovanje.« (Maja, 32) Tjaša pa omeni partnerjevo
situacijo odnosa med odločitvijo za koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka ter vpetostjo
v delo, delovno mesto in možnost napredovanja: »Ja, jaz sem se že pred rojstvom skušala
pogovarjati o tem, da bi on koristil del dopusta za nego in varstvo otroka, a nisva bila istega
mnenja. On je zagovarjal stališče, da če ga bi koristil, mu s tem odpadejo vse možnosti za
napredovanje v službi. Danes se s tem vidikom strinjam, a bi si v primeru še enega otroka
vseeno želela, da bi on koristil del.« (Tjaša, 28)
Špela izpostavi problem odsotnosti od dela zaradi bolnega otroka: »Ko je šla hčerka v vrtec,
je na začetku pobrala vse bacile, ki so bili na razpolago. V službi niso bili preveč zadovoljni,
tako da smo večkrat kombinirali z dedkom, babico, ki je še v službi, nekajkrat z očkom, ki je
prej prišel iz službe, prijateljico. V službi te gledajo kar čudno, kot da bi si sama želela, da je
moj otrok bolan.« (Špela, 32) Prav tako tudi Tjaša: »Imam to srečo, da hči v zadnjem obdobju
ni bila bolna. A v primerih, da dopust za nego bolnega otroka koristijo sodelavke, je slišati
ostre kritike tega, v stilu 'Kaj nimaš nikogar drugega, da bi ti pazil na otroka'..?« (Tjaša, 28)
Medtem, ko ima Nadja drugačno izkušnjo, v službi ima podporo in razumevanje, ni imela
problemov zaradi tega, ker je hčerka Nika v prvem letu vrtca bila pogosto bolna in kot pravi,
je bila vsaj en teden na mesec odsotna z dela.
Ob tem pa Nadja izpostavi naslednji problem: »Ja, meni se zdi zelo grdo, da nekateri, iz
finančnih razlogov predvidevam, v času očetovskega dopusta hodijo v službo, delodajalec pa
jim za to da plačilo.« (Nadja, 31)

64

6. Zaključek
Vloga očetov pri skrbi za otroke je zaradi spremenjenega načina življenja vse pomembnejša.
Kljub udeležbi žensk na trgu dela – neudeležba je pogosto pomenila sredstvo za interpretacijo
primarne vloge žensk pri delu v družini in delu za družinske člane, so spremembe v smeri
pričakovane delitve skrbstvenega dela izjemno počasne. Švedska, ki jo pogosto jemljemo kot
vzor na področju družinskih politik in politik enakih možnosti, sicer dosega spremembe, a jih
njihovi analitiki obravnavajo kot majhne in počasne.
Za večjo egalitarnost na tem področju se oblikujejo politike, ki se nanašajo na enake možnosti
obeh spolov ter na nego in varstvo otrok. Slednje morajo, če želimo večje udejstvovanje
očetov, biti čimbolj nevtralne in tudi ekonomsko stimulirane. A kljub temu, da lahko v državi
obstajajo sicer dobre spodbude v obliki politik, so družbene navade, norme in pričakovanja
trdno ukoreninjena v mišljenju ljudi in tako vplivajo tudi na izvajanje starševskih vlog.
Počasne spremembe so vendarle prisotne, kar se kaže v spremembah stališč in identitete.
Dobre politike za aktivno vključevanje moških v družinsko življenje tako ne vključujejo le
konkretne ukrepe na področju starševskega in očetovskega dopusta, ampak tudi ostale
sistemske mehanizme, ki bodo glede spodbujanja aktivnega očetovanja učinkoviti tudi v
dolgoročnem spreminjanju. O enakih možnostih obeh spolov bomo tako lahko govorili takrat,
ko bo na primer enako sprejemljivo, če se bodo za dopust za nego in varstvo otrok odločali
očetje. Te spremembe pa niso le stvar konkretnih mehanizmov spodbujanja, ampak tudi samih
strukturnih družbenih sprememb glede enakosti obeh spolov, delitvi dela, ipd..
Večjo enakost med spoloma oz. večjo vključenost očetov v skrb za otroke lahko poleg
številnih pozitivnih posledic na družinske člane izpostavimo tudi na podlagi podatkov, ki
govorijo v prid tezi, da večja vključenost očetov v skrb za otroke oz. natančneje daljše
koriščenje starševskega dopusta s strani očetov, pomeni več možnosti, da se partnerja odločita
še za enega otroka. Ugotovitve Olahove (2003), Duvanderjeve in Anderssona (2005) so v
obdobju, v katerem živimo, aktualne in relevantne, saj je dvig rodnosti želja večine evropskih
držav, ki skušajo družinsko politiko oblikovati na način, da bo čimbolj spodbudna za
odločitve parov za otroke.
Na podlagi dobljenih rezultatov pričujoče raziskave ugotavljamo, da je premik v aktivnem
očetovanju pri nas trenutno na ravni vrednot, stališč, asistence partnerkam, medtem ko so
kultura oz. prakse aktivnega očetovanja še vedno v zametkih. Razlogi so raznoliki:
pomanjkanje praks aktivnega očetovanja, tradicije, trdnost prepričanj o tradicionalni delitvi
dela med spoloma, itn.. Kot rečeno, tu lahko spremembe pričakujemo le na dolgi rok. Vendar
lahko na trende spreminjanja očetovske vloge pomembno vplivajo tudi sistemsko pravilno
oblikovane politike in njihovi mehanizmi oz. konkretni ukrepi.
Pri analizi ovir na poti k aktivnemu očetovstvu moramo upoštevati tudi družbene razloge za
počasne premike. Takšni in podobni procesi so tudi sicer na splošno počasni, pri spremembah
družinskih vlog pa še posebej iz naslednjih razlogov: ukoreninjenost ideologije tradicionalne
družine in družinskih vlog; ideologizacija materinstva; za slovenski kulturni prostor značilno
močne in razvite širše družinske oz. sorodniške mreže; spremenjeni pogoji dela in
zaposlovanja (oblike zaposlitve so vedno bolj negotove, kar pomeni pritisk na oba partnerja),
ki so vedno bolj intenzivni in zato ne prispevajo k aktivnejšemu očetovanju, ampak ga v
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bistvu zavirajo. To je še posebej očitno v odsotnosti politike družinam prijaznih delovnih
okolij. Če kje, potem bi družinsko politiko oz. politiko usklajevanja dela in družin, morali
najprej izboljšati ravno na tem področju. Dejstvo je, da te politike pri nas nimamo ter tudi, da
pri delodajalcih še ni razvita kultura, ki bi bila do družin prijazna in ki bi temeljila na enakih
možnostih ter upoštevala družinsko življenje kot področje enako pomembno področju
delovnega mesta. Kot kažejo tudi rezultati pričujoče raziskave, je delovno okolje eden
temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje očetov v aktivnejšo skrb za otroke. Iz izjav
anketiranih je razvidno, da je slednje percipirano kot glavna ovira, ki preprečuje koriščenje
očetovskega dopusta. Sam institut torej še ne zagotavlja dejanskih možnosti koriščenja. Če na
primer pogledamo zgolj kratko obdobje očetovskega dopusta, vidimo, da delovne obveznosti
in pričakovanja nadrejenih ovirajo vključevanje očetov v aktivnejšo skrb za otroke. Tretjina
anketiranih očetov je morala namreč med dopustom opravljati službene obveznosti.
Konceptualna analiza družinske politike sicer kaže, da je na področju spodbujanja aktivnega
očetovanja ter usklajevanja dela in družine pri nas že kar nekaj dobrih mehanizmov, predvsem
očetovski dopust in dobro razvit sistem starševskega varstva, vendar je glavna hiba družinske
politike partikularnost posameznih ukrepov ter njihova nepovezanost v sistemsko politiko, ki
bi po našem mnenju morala nujno temeljiti na izhodiščih enakih možnosti obeh spolov.
Očetovski dopust je namreč samo eden od možnih mehanizmov družinske politike za
spodbujanje aktivnega očetovanja. Sistemska politika na tem področju bi morala, kot rečeno,
temeljiti na politiki enakih možnosti. V Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politike v
RS v tem kontekstu ni konkretnih usmeritev, predvsem pa ni sinergije s politiko enakih
možnosti. Po našem prepričanju bi morala biti politika enakih možnosti že osnovno izhodišče
družinske politike, ne pa samo njen dodatek. Izboljšave so torej potrebne v samih
spremembah Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike, ki bi dejansko temeljila na
enakih možnostih obeh spolov ter bi s tem odprla vrata k možnostim uresničevanja večje
enakosti med spoloma tudi v zasebni sferi.
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7. Predlogi za izboljšave mehanizmov za spodbujanje
aktivnega očetovanja na področju družinske politike ter
politike enakih možnosti
Rezultati raziskave so pokazali, da za večje vključevanje moških v aktivno očetovsko vlogo v
Sloveniji potrebujemo nekaj spodbud. Reševanje problematike v zvezi z aktivnim
starševstvom, ki je udejanjeno bolj kakor v praksi vsakdanjega življenja na diskurzivni ravni,
potrebuje celosten pristop. Za spodbujanje aktivnega očetovanja z mehanizmi družinske
politike ter politike enakih možnosti predlagamo naslednje ukrepe:
Področje politik
 aktivno očetovstvo mora biti eden izmed ciljev družinske politike in politike enakih
možnosti in kot tako tudi izpostavljeno znotraj obeh politik.


v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških bi bilo smotrno del posvetiti izključno
neenakosti med spoloma v zasebni sferi, kamor spada tudi neenaka delitev skrbi za otroke
med materjo in očetom.



Potrebna je sinergija med družinsko politiko in politiko enakih možnosti.

Mehanizem očetovskega dopusta
Zakonodaja v primeru Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih sicer omogoča
vključevanje očetov v družinsko življenje, a je slednje dokaj omejeno. Med slabostmi
izpostavljamo:





birokratskost postopka, ki bi ga bilo smotrno poenostaviti;
vprašanje učinkovitosti drugega, neplačanega dela očetovskega dopusta. Z drugim delom
očetovskega dopusta se sicer daje možnost za aktivnejšo udeležbo moških v družinskem
življenju, a je slednja omejena predvsem z dvema pomembnima dejavnikoma: s finančnim
položajem družine in z ovirami s strani delodajalcev;
vezanost očetovskega dopusta na zaposlitveni status (študenti, brezposelni očetje so iz te
pravice izključeni).

Širše družbenokulturno okolje


glede na družbenokulturno zakoreninjenost vzorcev materinjenja in očetovanja je smotrno
načrtno spodbujati sprejemljivost in zaželenost aktivnega očetovstva tudi v fazi
sekundarne socializacije otrok, kar bi pomenilo preverjanje in prilagajanje kurikuluma v
vrtcih in šolah kot tudi nadzorovanje plasiranja idej o primernih spolnih vlogah skozi učno
gradivo.



na območjih, kjer so odstotki očetov, ki koristijo očetovski dopust pod povprečjem, bi bilo
smiselno izpostavljati možnost ne samo v okviru informiranja s strani centrov za socialno
delo, temveč tudi v obliki širših kampanj z opozarjanjem na možnosti s poudarjanjem
prednosti in koristi. Treba bi bilo ugotoviti vzroke za nizke odstotke (npr. brezposelnost).
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kontinuirano javno spodbujanje očetov h koriščenju dostopnih oblik dopustov. V času, ko
je pravica do koriščenja očetovskega dopusta stopila v veljavo, so mediji sicer izpostavili
to novost, niso pa se oblikovali kakršnikoli diskurzi, ki bi, na primer, govorili o tem, zakaj
je aktivno očetovstvo v današnjem času zaželjeno oz. celo potrebno in kateri so pozitivni
učinki vključenosti očetov v skrb za otroke na otrokov razvoj in družinsko življenje.

Trg dela
Ker so razmere na delovnem mestu najpogostejša ovira za aktivno vključevanje očetov v skrb
za družino, predlagamo:
 oblikovanje celostne politike za delovanje družinam prijaznih delovnih okolij;
 spremljanje kršitev pravic in dosledno sankcioniranje slednjih;
 oblikovanje ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine. Sicer se z usklajevanjem dela in
družine v raziskavi nismo posebej ukvarjali, a menimo, da bi tudi ustrezni mehanizmi,
npr. sistem nagrajevanja podjetij, ki omogočajo lažje usklajevanje dela in družine,
pripomogel k temu, da starševske vloge ne bi bile percipirane kot zaviralni dejavnik
aktivnosti na delovnem mestu, in pa tudi k možnostim izvajanja starševske vloge.
 spodbujanje delodajalcev s konkretnimi, pozitivnimi mehanizmi in informiranje o
očetovskem dopustu, koristnosti očetovskega dopusta za delavca.
Sistem otroškega varstva



izboljšanje sistema otroškega varstva, predvsem v fleksibilizaciji urnikov dnevnega
varstva;
pocenitev stroškov dnevnega varstva otrok;

Na koncu naj izpostavimo, da od uresničevanja posamičnih navedenih predlogov ne moremo
pričakovati hitrih učinkov, temveč je potreben sistemski pristop. Kot prvi potrebni predpogoj
izpostavljamo zakonsko regulirane možnosti uresničevanja načela aktivnega očetovstva. Kot
drugo naj izpostavimo, da mora biti uresničen nadzor nad kršitvami možnosti; kot zadnje pa
aktivnega očetovstva tudi ne moremo pričakovati brez sprejetih družbenokulturnih norm in
vrednot, v katerih je skrb za otroke (tudi v obliki nege, vzgoje in varstva) razumljena tudi kot
dolžnost očeta.
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8. Indikatorji za spremljanje aktivne udeležbe moških v
očetovstvu in starševstvu
Za sistematično spremljanje aktivne udeležbe očetov, ki bi omogočalo analizo stanja,
predlagamo naslednje indikatorje:
-

spremljanja podatkov o očetih, ki koristijo očetovski dopust (za 15 dni plačanega
očetovskega dopusta: delež od upravičencev, povprečno število dni; za 75 dni
neplačanega dopusta: intervali koriščenja; kdo ga koristi – npr. samostonji podjetniki,
kmetje, zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas; razlike med načrtovanim in
dejanskim koriščenjem, število dni na leto, ipd.);

-

delež očetov, ki koristijo dopust za nego in varstvo otroka ter povprečno število dni,
koriščenih s strani očetov;

-

delež očetov med starši, ki koristijo pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(longitudinalne primerjave);

-

delež očetov med starši, ki koristijo bolniški dopust za nego bolnega otroka;

-

delež očetov, ki v primeru hospitalizacije otroka bivajo pri otroku;

-

analize izrabe časa v namen skrbi za otroka (razlike med moškimi in ženskami, natančneje
med materami in očeti mlajših otrok).

Na ravni podjetij pa:
-

analiza koriščenja očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otrok v, na primer,
sto najuspešnejših podjetjih v Sloveniji;

-

spremljanje ukrepov in mehanizmov spodbujanja za koriščenje očetovskega dopusta,
dopusta za nego in varstvo otroka v podjetjih;

-

spremljanje ozaveščenosti podjetij, delodajalcev in nudenje informacij o možnostih
koriščenja očetovskega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka zaposlenim v podjetju.
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Summary
The research project »Prospects of new fatherhood in Slovenia: the influence of paternal leave
on active fatherhood« covers the main aspects of phenomenon of new fatherhood in Slovenia
with the focus on concrete mechanism of family policy – paternity leave, which presents the
latest measure to promote and encourage an active role of fathers in the family.
The first part of the research includes a brief sociological analysis of phenomenon of new
fatherhood, which is contextualized and covers demographic trends (natality, marital changes,
ageing), trends in family life (plurality of family life, changes in family structures and family
life-cycles, and changed conditions in the market (mass employment of women, intensified
labor and employment conditions, problem of reconciliation of work and family). The
phenomenon of the new fatherhood is an integral part of the above-mentioned social changes,
which are taking place in western societies in the last decades.
Comparative policy analysis, which follows, encompasses mechanisms for promoting active
role of fathers in the family. The phenomenon of new fatherhood, as sociologists of the family
emphasize, is not one-sided and does not encompass clear and plain transformations of
father’s role. Despite an apparent trend toward more inclusive and active role of fathers in
family life, the change occurs slowly and gradually. Currently active fatherhood is more
related to caring and nursing of children and less related to greater participation of men in
other issues of family work (especially household work). Greater inclusion of women in the
labor market and intensifying working schedules of both partners, women and men, lead
towards the problem of reconciliation of work and family life. Besides, equal opportunities
policies are in the European family (and similar) policies the key mechanisms for the policy
of reconciliation of work and family (which is based on the principle of equal opportunities
for women and men) and mechanisms that promote more active role of fathers in the family.
Comparative analysis presents three policies, where we emphasize good practices for
promoting active fatherhood in Sweden, Netherlands and Great Britain.
In the third part of the research we analyze documents that are in our opinion the most
relevant documents in the field of promoting active fatherhood in Slovenia. In the analysis we
stress what is lacking in documents and the possibilities and suggestions to improve present
mechanisms. The analysis includes the following documents: The Act on Equal Opportunities
for Women and Men, The Resolution of National Program for Equal Opportunities for
Women and Men (2005 – 2013); the Resolution on the principles of the formation of family
policy in the Republic of Slovenia; Law on parental protection and family incomes. The
analysis is concluded with an overview of statistical data (which are rarely collected) about
father’s role and data about how men – fathers make use the paternity leave in Slovenia.
The main part of the research project presents the empirical quantitative and qualitative
research on the use of paternity leave in Slovenia. The quantitative part of the research
consists of questionnaire for fathers that took paternity leave. The qualitative part of the
research contains the focus group of women, whose partners took paternity leave. The
questionnaires for fathers were carried out in the selected kindergartens in Slovenia, namely
in the first age group (with children from 1 to 3). The results confirm the main research
hypothesis: the phenomenon of new fatherhood, which can be recognized in the more active
inclusion of men in domestic work and care of the children, is not developing that intensively
in Slovenia as trends in the Western countries. Changes, as it seems, are perceived on the
level of values, standpoints, and perceptions about active fatherhood, motherhood, and the
position of women in the family, family life and broader, in a society. Referring to the
respondents’ statements, today we can no more speak about the traditional perception of
family, where family work is gender determined. Generally fathers support the idea about
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more active role of men in the family and they hold more contemporary and supportive
attitude toward the division of labor between women and men, and the role of women. The
statements of women, who were interviewed in the focus group, reveal slightly different
picture where men’s participation in the domestic work means more pleasant works, such as
nursing, caring and playing with the children, while all the rest of family work, particularly
the household work, remains in women’s domain.
In this context paternity leave can be understood as relevant mechanism:
- All the activities in pregnancy (being present at the birth of the child) positively affect
on forming father’s identity, which is in our opinion, crucial condition for active
fatherhood;
- Particularly the first part of paternity leave (15 days after the child is born), when
father’s participation is seen as help and support to the partner (family work, caring
and playing with older children in the family, and in part also caring and nursing the
newborn child).
On the other hand we can observe that after the use of the first part of paternity leave (which
is used by many fathers, but geographical differences need to be considered) there is a
considerable slip back to the traditional division of labor between men and women, which is
even greater in the first year after the child is born. That is also the period when fathers go
back to work after the first part of paternity leave and mothers stay with their children at home
using the maternity leave and parental leave. We analyze also aspects that interfere with the
‘continuation’ of active fatherhood after the first part of paternity leave, which includes
working place and employers (together with the absence of family friendly working
environment policies) and developed informal supportive (particularly relatives) networks
(grandparents).
The research includes forming the proposals to improve measures and mechanisms for
promoting active fatherhood and the list of indicators for tracing active participation of men
in fatherhood and parenthood.
On the basis of research findings we determine that the shift to active fatherhood in Slovenia
is mainly on the level of values, standpoints and as a support to partner, while the culture and
the practice of active fatherhood are still in its beginning. Reasons are different: there is a lack
of good practices of active fatherhood, tradition, rigidness of beliefs about traditional division
of labor between women and men, etc. Greater changes can be expected on a long term, while
systematically designed policies and their mechanisms or concrete measures can also
influence the trends of changing the fathers’ role in the family.
Active fatherhood policy lacks the family friendly environment policies. If where, then the
family policy or the policy of reconciliation of work and family should be improved at this
part. The fact is that there is no such policy in Slovenia and also the employers’ culture that
would be family friendly, and which would be based on equal opportunities and would
consider family life as equally relevant as working place, is not developed yet.
As the research findings reveal, working place is one of the basic elements that affects the
inclusion of men to the more active caring for children. The statements of the interviewed
show the working place as the main obstacle for using the paternity leave. The institute of
paternity leave itself does not assure concrete possibilities for using the paternity leave. For
example, a quick glance on the short period of paternity leave in Slovenia shows that the
working place and the expectations of employers impede the inclusion of fathers in more
active caring for children. One third of fathers in our research had to attend to working
obligations while they used the paternity leave.
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Conceptual analysis of family policy shows that there are some good mechanisms in the field
of promoting active fatherhood and the reconciliation of work and family in Slovenia,
particularly the paternity leave and well-developed system of parental protection.
Nevertheless, the main deficiency of family policy is particularity of certain measures and
their separation, which prevents from connecting them with the systemic policy that needs, in
our opinion, to be based on standpoints of equal opportunities for women and men. Paternity
leave is only one of the possible mechanisms of family policy for promoting active
fatherhood. Systemic policy should be, as already emphasized, based on equal opportunities.
In this context the Resolution on the principles of the formation of family policy in the
Republic of Slovenia does not cover concrete directions, but overall there is no synergy with
the policy of equal opportunities. In our opinion the equal opportunities policy should be the
basis of family policy and not its addition. Improvements are necessary in the changes of the
Resolution on the principles of the formation of family policy in the Republic of Slovenia,
which would establish their foundation on equal opportunities for men and women and would
open the door to possibilities of establishing greater equality for women and men also in the
private sphere.
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