
DDrruužžiinnaa vv ssooddoobbnneemm ččaassuu
AAmmaalliijjaa ŠŠeerrcceerr
DDeeffiinniicciijjaa::

DDrruužžiinnaa sskkoozzii zzggooddoovviinnoo
   Skozi zgodovino in vse do danes se pomen družine močno spreminja. 

Včasih so bili starši tisti, ki so nam izbirali življenjskega sopotnika, danes 
pa to počnemo sami.

   Včasih je  družina imela svet pomen, danes pa lahko vidimo da ga 
izgublja, če pogledamo na število ločitev ter primere nasilja v družini. 

DDrruužžiinnaa sskkoozzii zzggooddoovviinnoo
   Nekoč so družine bile več članske, imele so tudi po dvanajst 

otrok. Danes pa je to zelo redko, v povprečju imajo slovenske 
družine po dva, ali pa po enega otroka, kar je posledica 
drugačnega načina življenja (služba, finančna sredstva, ...). 

DDrruužžiinnaa sskkoozzii zzggooddoovviinnoo
  V dosedanji zgodovini je prevladoval tisti vzorec življenja žensk, ki je 

žensko reduciral na delno družinsko, večno pomočniško in sekundarno 
bitje, nezmožno da bi se uveljavilo v družbi. 

  Danes lahko hodi v službo in počne, do nekatere mere, to kar počne 
moški, gre za bolj enakopraven odnos med partnerjema v družini in v 
družbi.

MMllaaddii ddaanneess
  Mladi se ob koncu šolanja in ob prvi zaposlitvi ne odločajo za lastno

družino, temveč za pol samostojen način s starši naprej. Ta faza se 
imenuje “lat” faza (living apart together), živeti narazen in hkrati skupaj. 

  V Sloveniji je to bolj prisila kakor izbira mladih in staršev.   

PPooddaalljjššeevvaannjjee mmllaaddoossttii
  Mladi se poročajo kasneje, otroci so dlje  časa pri starših.                  
  Razlogi so naslednji: 



• nadaljevanje študija na šesti ali sedmi stopnji
• starši mladim nudijo podporo v finančnem, storitvenem in 

čustvenem smislu. 
ZZaakkoonnsskkaa zzvveezzaa

  Število porok upada. Starostna meja poročanja se pri mladih vse 
bolj pomika proti tridesetem letu. Starostna meja za rojevanje se 
pomika navzgor, hkrati pa se povečuje pomembnost višje 
izobrazbe in večjega profesionalnega uspeha.

RRaazzvveezzaa
  Veliko število parov se razveže po 6 do 10 letih trajanja zakona, 

največ pa po 16 letih in kasneje.
RRoojjssttvvoo oottrrookkaa

  Največ otrok se rodi v prvem letu zakona, kar nam da sklepati, 
da ideološka predstava o povezavi starševstva s sklenitvijo 
zakonske zveze pri večini parov igra pomembno vlogo.

DDrruužžiinnaa ddaanneess
  Družina postaja odločilni dejavnik življenjskih možnosti otrok. 

Sodobna politika razširja starševske odgovornosti in vse bolj 
prelaga stroške socialne reprodukcije v družino.

  Mlade, brez družinske podpore, socialne in instrumentalne, z 
gotovostjo uvrščamo med visoko tvegane.

ZZnnaaččiillnnoossttii ddrruužžiinnee ddaanneess
• upada število rojstev
• podaljšuje se študij
• otroci ostajajo pri družini staršev in so denarno odvisni od njih
• poveča se prestopništvo, odvisnost od droge in kriminal
• otroci trpijo zaradi osamljenosti, zunanjih pritiskov in pomanjkanja pomoči 

s strani družine

KKrriizzaa ddrruužžiinnee
      Mnenja o vzrokih krize družine so deljena.

     Desna opcija zagovarja tradicionalne vrednote družine, ki naj bi varovale 
pred socialnimi problemi sodobnosti, kot so mladinsko prestopništvo, 



spolne zlorabe, nasilje v družini. Družine istospolnih partnerjev in 
enostarševske družine ne bi smele biti deležne družbenih podpor.

     Nasprotna, liberalnejša opcija te trditve popolnoma zavrača. 
Makrosociološki trendi kot so: enakost spolov, drugačna medspolna in 
medgeneracijska razmerja, usklajevanje družinskega in poslovnega dela, 
obstajajo in jih moramo sprejeti.

     Študije pravijo, da so najbolj ranljivi tisti, ki nimajo podpore v starših in 
hkrati nimajo druge odrasle osebe, ki bi ji zaupali.

ZZaakklljjuuččeekk
   Družina današnjega časa je v krizi. Potrebuje pomoč družbe in 

posameznika. Družba bi morala nuditi boljšo socialno in ekonomsko 
pomoč mladim pri osnovanju družine. 

   Mladi se morajo zavedati pomembnosti razumevanja in ljubezni in to 
dojemati kot temelj uspešne družine in dobro delujoče družbe.

HHVVAALLAA ZZAA PPOOZZOORRNNOOSSTT


