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Tema tedna

P red desetletji je bilo jasno, 
da se gospodinjstvo tiče 
predvsem žensk. V družbi, v 

kateri so bili možje običajno zapo-
sleni, žene pa doma, je bila takšna 
razdelitev del razumljiva. A družba 
se je od takrat zelo spremenila. Po 
podatkih Statističnega urada RS je v 
Sloveniji delovno aktivnih moških 
le še za četrtino več kot delovno 
aktivnih žensk. V vse več družinah 
tako v službo hodita oba starša. Ali 
se je temu prilagodila tudi delitev 
del med zakoncema?

O delitvi gospodinjskih del 
smo se pogovarjali z zakonsko in 
družinsko terapevtko Matejo Farič 
Svoljšak, ki večji delež zaposlenih 
žensk vidi pozitivno. Seveda pa dej-
stvo, da sta zaposlena oba starša, 
ne prinaša le plusov. Verjetno ima 
vsak zakonski par izkušnje z dnevi, 
ko se zdi, da je gora posode ali 
perila preprosto prevelika, časa za 
spopad z njo pa občutno premalo.

Kako pogosto moški 
primejo za kuhalnico?

Rezultati raziskave Slovensko 
javno mnenje (2016) kažejo, da v 
dobri četrtini primerov moški 
in ženske opravijo enako del v 
gospodinjstvu. Občutno več žensk 
opravi večino dela v gospodinj-
stvu, vseeno pa to ni splošno 
pravilo. Slabih 10 % moških v 
gospodinjstvu dela več kot njihove 
žene oz. partnerke, nekatere žen-
ske pa delo v gospodinjstvo v celoti 
prepustijo možu (seveda je več 
primerov, ko se delu v gospodinj-
stvu v celoti »odpovedo« moški). 
Tudi terapevtka Mateja Farič 
Svoljšak meni, da je delitev del na 
moška in ženska klišejska, a se ji 
vseeno zdi smiselno, da težja dela 
(npr. premikanje omare ali sekanje 
drv) opravi moški, ker je običajno 
fizično močnejši.

Evropska raziskava kaže, da 
vsakodnevno čas za gospodinjska 
opravila v starostni skupini 25 do 
49 let namenja 81 % Slovenk in 27 % 
Slovencev. Občutno manjšo razliko 
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Če v zakonu priha-
ja do konfliktov glede 
gospodinjskih del, se 
lahko zgodi, da se eden 
od partnerjev počuti 
spregledanega, opozarja 
terapevtka Mateja Farič 
Svoljšak, a dodaja, da 
so prepiri glede delitve 
del včasih tudi samo 
»maska« nekega drugega 
vzroka, saj se je veliko 
lažje prepirati o nepomiti 
posodi, kot o občutku 
zavrženosti v odnosu.

(le 6 odstotnih točk) pa je raziskava 
med spoloma izmerila pri vsako-
dnevni skrbi za otroke. Raziskava 
OECD ugotavlja, da je razlika med 
časom, ki ga oba spola posvetita 
gospodinjskim opravilom, najnižja 
v družinah z visokimi prihodki.

Koliko se gospodinjstvu 
posvečamo Slovenci?

Eden od dejavnikov, ki vpliva 
na delitev dela po spolu, je tudi 
kultura. Tretja evropska raziskava 
kakovosti življenja (2012) je poka-
zala, da moški v Sloveniji za gospo-
dinjska opravila tedensko name-
nijo v povprečju 10 ur, ženske pa 
14. Še bolj pozitivno je vključenost 
slovenskih moških v gospodinjska 
opravila ocenila raziskava OECD 
iz leta 2015: med vsemi narodi, 
vključenimi v raziskavo, gospo-
dinjskim opravilom največ časa 
namenimo prav slovenski moški 
(povprečno 114 minut na dan; kar 
je dobre pol ure več kot moški v 
ZDA in slabo uro več od moških v 
Veliki Britaniji). Še vedno pa za vse 
države velja, da več časa gospo-
dinjstvu namenijo ženske. To ni 
nujno problem. Terapevtka Mateja 
Farič Svoljšak poudarja: »Ni treba, 
da so gospodinjska dela razdeljena 
na pol, temveč pravično v smislu 
časa zakonca, zahtevnosti dela, 
razdelitev nalog.«

Gospodinjska dela niso vse
V večini družin za tehnična 

opravila, manjša popravila ter za 
avto (bolj) poskrbijo moški. Po-
datki SURS kažejo, da moški tudi 
pogosteje pomagajo sosedom. Prav 
tako podatki ameriške študije iz 
2019 kažejo, da moški opravijo vsaj 
polovico nakupov.

Čas, ki ga dejansko vložimo v 
gospodinjska opravila, se lahko 
razlikuje od naše zaznave. Razi-
skava Slovensko javno mnenje iz 
leta 2012 je npr. pokazala, da možje 
kar za 5 ur na teden precenjujejo 
čas, ki ga v gospodinjska dela vloži-
jo njihove žene.

Kaj je razlog, da razlike 
še vedno obstajajo?

Ženske v povprečju opravijo več 
del v gospodinjstvu, ker jih nekoli-

ko manj hodi v službo ali pa (npr. 
ko imajo predšolske otroke) delajo 
s skrajšanim delovnim časom. 
Po raziskavi Eurofounda (2013) se 
krajšega delovnega časa v Slove-
niji poslužuje dobrih 30 % mam 
in slabih 10 % očetov. Terapevtka 
Farič Svoljšakova dodaja še drugi 
razlog: »Vsak človek v zvezo pri-
haja z vzorci, kako funkcionirata 
partnerja.« Seveda pa te navade 
niso nespremenljive, še dodaja: 
»Četudi prihajam iz nefunkcio-
nalne družine, lahko v zakonski 
zvezi premagam primarne vzorce 
in z zakoncem vzpostavim funk-
cionalen odnos, tudi v smislu 
deljenja vlog.«

Nasveti za dobro 
delitev del

Bistveno je, da se o delitvi 
del v zakonu dogovorimo, 
pravi Farič Svoljšakova: 
»Pomembno je, da izrazita 
svoje želje in sta slišana v 
svojih potrebah.« Ne glede na 
to, kako si bosta zakonca delo 
razdelila, pa bo obema lažje, 
če se bosta po opravljenem 
delu pohvalila: »Tako člove-
ško je povedati, kaj je treba še 
narediti, prevečkrat pa poza-
bimo pohvaliti partnerja.«

Gospodinjske pomočnice v Sloveniji niso pogoste; še 
redkejši pa so pomočniki. Seveda pa obstajajo posa-
mezniki, ki nudijo pomoč pri tehničnih opravilih, npr. 
košnji trave, popravilih gospodinjskih aparatov ipd. Ma-
teja Farič Svoljšak meni, da mnoge slovenske družine 
kljub pomanjkanju prostega časa odlično vodijo družino 
tudi brez hišne pomočnice: "Skrivnost je v tem, da se 
odlično organizirajo pri delitvi hišnih in gospodinjskih 
del, pri tem pa v delo vključijo tudi otroke. Tako mama 
npr. h kuhi kosila vključi otroka in tako ne le, da skupaj 
kvalitetno preživita čas, ampak mu na ta način privzgaja 
tudi delovne navade in ga pripravlja na samostojnost.«

Kaj pa, če vseh gospodinjskih 
opravil ne zmoreta?

»
Tako človeško je 

povedati, kaj je 
treba še narediti, 

prevečkrat 
pa pozabimo 

pohvaliti 
partnerja.«
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