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Samskost: konstrukcija družbene kategorije znotraj imperativa partnerstva- primer
spletnega foruma Starševski čvek
Pozna modernost prinaša obilico sprememb, kar se kaže tudi v pluralnosti življenjskih stilovpojavljajo se nove oblike partnerstva in starševstva, rapidno pa narašča tudi število samskih. V
skladu s procesi individualizacije je vsak posameznik sam odgovoren za kreiranje svoje
biografije, kar odgovornost za samski status prelaga na ramena posameznikov. V skladu z
ideologijo družine in partnerske zveze se samskost označuje kot inferiorno kategorijo in zato
kot začasen status; samski stan tako postane predmet diskriminacije in stereotipiziranja,
medtem ko je partnerska zveza glorificirana. Stigmatizacija samskosti temelji na različnih
faktorjih- najpomembnejši so norme, vezane na spol. V primerjavi z moškimi so ženske pod
precej večjim pritiskom konformizma ideologiji poroke in družine zaradi običajne konstrukcije
spola, ki jim narekuje skrbstveno vlogo. Stigma samskih je vezana tudi na leta- v nekaterih letih
je samskost manj sprejemljiva. S stigmo se najpogosteje srečujejo samski med 25. in 40. letom
starosti; za mlajše je precej bolj »normalno«, da so samski. Negativni stereotipi se o samskih
pojavljajo skozi vsa obdobja, najpogosteje pa po 40. letu starosti (predvsem za ženske).
Upravljanje s stigmo zahteva konstrukcijo različnih strategij, česar se poslužujejo tudi samski
na forumu; najpogostejši sta konstruiranje pozitivne identitete, pri čemer samskosti pripisujejo
pozitivne lastnosti, status pa prikažejo kot izbiro, in kritiziranje partnerske zveze.
Ključne besede: samskost, imperativ partnerstva, diskriminacija samskih, individualizacija.

Singlehood: A construction of a social category within a partnership imperative – a case
of »Starševski čvek« web forum
Late modernity introduces many changes that are also shown in plurality of lifestyles – new
forms of partnerships and parenthood – with rapid increase in number of single people. In
accordance with individualisation processes each individual is responsible for their own
biography, hence the responsibility for being single is transferred to every individual. Following
the family and partnership ideology singlehood is regarded as inferior and thus a temporary
status; singlehood becomes subject to discrimination and stereotypic labelling while partnership
is glorified. Stigmatisation of singlehood is based on various factors, most important being
gender-related norms. Women, as opposed to men, are subjected to greater pressure to conform
to marriage and family ideology due to normal gender construction implying that women have
a more caring role. Singlehood stigmatisation is linked to age as well – singlehood at some age
is less acceptable than in other. Single women between age 25 and 40 are most likely to deal
with stigmatisation while singlehood among younger women is »more normal«. Negative
stereotypes about single people are present at all ages but most likely for individuals over 40
years old (especially women). Dealing with stigmatisation demands a construction of different
strategies, something used by single people on the forum; most common being construction of
positive identity by ascribing positive characteristics to singlehood, portraying status as a choice
and criticising partnership.

Keywords: singlehood, partnership and family imperative, discrimination of single people,
individualisation.

Kazalo
1 UVOD ................................................................................................................................................... 5
2 SPREMEMBE V ŽIVLJENJSKIH POTEKIH ....................................................................................... 7
2.1

Mladi....................................................................................................................................... 8

2.2 spremembe v družinskem življenju ...................................................................................... 9
3 INDIVIDUALIZACIJA ............................................................................................................... 11
4 IDENTITETE V POZNI MODERNI .................................................................................................. 16
5 PREOBRAZBA INTIMNOSTI .......................................................................................................... 18
5.1 Romantična ljubezen .............................................................................................................. 18
5.2 Čisto razmerje .......................................................................................................................... 19
5.3 Sotočna ljubezen ..................................................................................................................... 19
5.4 Plastična seksualnost ............................................................................................................. 20
5.5 Serijska monogamija .............................................................................................................. 21
5.6 Čustva ........................................................................................................................................ 22
6 POZNOMODERNA LJUBEZEN ........................................................................................................ 25
7 SPREMEMBE V SPOLNIH VLOGAH ............................................................................................... 27
7.1 »Nova« ženskost ...................................................................................................................... 28
7.2 Seksualnost .............................................................................................................................. 29
8 IMPERATIV HETEROSEKSUALNEGA PARTNERSTVA ............................................................... 31
8.1 Kritika zakonske zveze .......................................................................................................... 32
9 SAMSKOST KOT DRUŽBENA KATEGORIJA ................................................................................. 35
9.1 Diskurz o samskosti ............................................................................................................... 35
9.1.1 Samski o samskem statusu ............................................................................................ 36
9.1.2. Samski stari ...................................................................................................................... 37
9.2 Prisila ali izbira? ..................................................................................................................... 38
9.3 Stigmatizacija........................................................................................................................... 40
9.3.1 Stereotipizacija žensk ..................................................................................................... 40
9.3.2 Medijske reprezentacije samskih žensk ..................................................................... 42
9.3.3 Upravljanje s stigmo........................................................................................................ 43
9.3.4 Singlizem ........................................................................................................................... 45
9.4 Družbena integracija samskih.............................................................................................. 48
9.5 Samski v Sloveniji ................................................................................................................... 49
10 EMPIRIČNI DEL: ANALIZA FORUMA STARŠEVSKI ČVEK ....................................................... 52
10.1 Forum starševski čvek ........................................................................................................ 52
10.2 Metodologija .......................................................................................................................... 53
3

10.3 Analiza rezultatov................................................................................................................. 55
10.3.1 Samskost ........................................................................................................................ 56
10.3.2 Partnerstvo ..................................................................................................................... 60
10.3.3 Spolne vloge ................................................................................................................... 63
10.3.4 Stigmatizacija ................................................................................................................. 65
10.3.5 Imperativ partnerstva in družine .............................................................................. 68
10.3.6 Drugo ............................................................................................................................... 70
11 DISKUSIJA IN SKLEP..................................................................................................................... 72
12 VIRI ................................................................................................................................................. 77

4

1 UVOD

Posamezniki so v pozni modernosti prisiljeni sprejemati vse več osebnih odločitev, ki vplivajo
na življenjske poteke, kar vpliva na povečevanje različnosti individualnih življenjskih načrtov,
hkrati pa tudi tveganja. Glede na to se poraja pluralnost različnih oblik družine in življenjskih
skupnosti, odločitve za njih pa pade na ramena posameznikov (Ule in Kuhar, 2003).
Pluralizacija življenjskih oblik pomeni tudi spremembe na področju družine in starševstva, ki
ni več samoumevno dejstvo, temveč stvar individualne odločitve. Zaradi možnosti izbire je
odločitev za družinsko življenje manj pogosta kot v preteklosti- spremembe se pojavljajo tudi
v upadanju stopnje rodnosti, zvišuje pa se starost staršev ob rojstvu prvega otroka; opaziti gre
tudi večje število otrok, rojenih izven družine ter enočlanskih gospodinjstev. Značilne so tudi
spremembe na trgu delovne sile in staranju populacije (Švab, 2001). Hkrati rapidno narašča tudi
število samskih, zaradi česar je ta fenomen še posebno zanimiv za raziskovanje.
S procesom individualizacije izginjajo predpisane življenjske oblike, kot so razredna
pripadnost, spolne vloge, oblike družin itd., istočasno pa v njem razpadajo urejene, normalne
biografije, orientacije in življenjska vodila. V družbeni položaj se ne rodimo več, temveč si ga
sami pridobimo, kar pomeni nenehen boj za omejene vire (Ule in Kuhar, 2003).
V sodobni družbi se poveličuje zakonska zveza in partnerstvo, kar mnogi, tudi samski,
sprejemajo povsem nekritično. Glede na mitologijo- ideologijo družine- se partnerstvo s
sorodno dušo obravnava kot transformativna izkušnja: poroka z idealnim partnerjem pomeni
srečo in izpolnjenost tako v emocionalnem kot družbenem smislu. Samski to mitologijo
spodkopavajo, še posebno tisti z izpolnjenim življenjem. Predsodki proti samskim tako
vzdržujejo družbeni red (De Paolo in Morris, 2006).
Samskost torej pomeni deviantnost, samski pa so označeni kot Drugi, kot stigmatizirana
identiteta, ki mora pogosto svoj status zagovarjati, saj se ga obravnava kot problematičnega (De
Paolo in Morris, 2006; Simpson, 2016). Kot že omenjeno, s pluralizacijo življenjskih stilov in
sprememb v družinskem življenju v zadnjih desetletjih vidno narašča tudi število samskih;
paradoksalno se samskost obravnava kot začasen status, ki je sprejemljiv le v mlajših letih.
Kasneje se samski stan dojema kot deviantnost, samski pa so podvrženi stigmatiziranju in
diskriminaciji. V ospredju tako opazimo močan imperativ partnerstva, ki samske označuje kot
sebične, nezrele, osamljene, neodgovorne, emocionalno poškodovane in neizpolnjene, čemur
5

so še posebno izpostavljene ženske zaradi običajne konstrukcije spola, ki jim narekuje
skrbstveno vlogo.
Zato se samski, ki se soočajo s stigmo, zatečejo k strategiji distanciranja od ideala življenja v
dvoje in s tem zakrivajo diskrepanco med osebno in družbeno identiteto. Samskost je tako
obravnavana kot izbira- kot možnost uživanja življenja brez obveznosti ter izpostavljanje
svobodnega duha, kreativnosti in samozavesti. Strategije, ki se jih pogosto poslužujejo samski,
so upodabljanje samskosti kot status, poln možnosti, sklepanja prijateljstev, razvoja kariere in
osebne rasti, hkrati pa je pogosta kritika mita o (idealizirani) romantični ljubezni (Budgeon,
2008). Pogost pojav je tudi kritiziranje partnerske zveze, ki naj bi omejevala svobodo
posameznika in povzročala tesnobo, še posebno ženske pa naj bi bile izžete zaradi dvojne ali
celo trojne obremenitve (zaposlitev, družinsko delo, skrb za starejšo generacijo).
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kako družba dojema samske, na kakšen način (če sploh) se
kaže ideologija družine ter kateri faktorji so pomembni pri obravnavi samskih (npr. spol, starost,
itd.). V nalogi se opiram na do sedaj že opravljene raziskave različnih avtorjev; ugotavljam,
kakšne spremembe se dogajajo v življenjskih potekih, kakšen vpliv ima individualizacija, kako
so se spreminjale spolne vloge in intimnost ter kako samske dojema družba. Glede na visoko
stopnjo stigmatiziranosti samskih pozornost usmerim tudi na oblike diskriminacije, s katero se
soočajo samski ter strategije, ki jih pri tem razvijajo.
V empiričnem delu raziskujem, kakšen diskurz o samskosti prevladuje v družbi, ali se kažejo
spolno specifične razlike (in če, na kakšen način) ter kako (če sploh) se samskost dojema kot
odklon od družbenih pričakovanj. Pri tem uporabljam kvalitativno metodo, in sicer analizo
vsebine spletnega foruma Starševski čvek s pomočjo induktivnega kodiranja. V tem delu
ugotavljam, kako samski obravnavajo svoj status, kako nanje gledajo vezani, kakšni stereotipi
se pojavljajo in kakšni so družbeni pritiski. Osredotočila se bom tudi na diskurz o pripisanih
spolnih vlogah nasploh, kako se kaže imperativ partnerstva ter konstrukcija spolne binarnosti.
V zaključnem delu rezultate svoje raziskave primerjam z že narejenimi raziskavami in
ugotavljam podobnosti in razlike z njimi ter predstavim svoj pogled na možen razvoj v
prihodnosti.
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2 SPREMEMBE V ŽIVLJENJSKIH POTEKIH

Kot opaža Ule, se tudi v Sloveniji vršijo spremembe v ustaljenih življenjskih potekih, torej za
opuščanje tradicionalnih prehodov v odraslost. Kot povsod v evropskem svetu tudi pri nas mladi
odlašajo s starševstvom in formuliranjem družine, opaža pa se celo opuščanje želje po tem.
Konec šolanja, ekonomska neodvisnost, vstop v zaposlitev in drugi znaki odraslosti, se
zamikajo celo v tretje desetletje življenjske poti, vse več mladih pa teh prehodov noče ali ne
more doseči. Rekonstruira se koncept odraslosti, kar močno posega v življenjske poteke,
procese, institucije in pričakovanja posameznikov- med drugim tudi na delo in družino.
Namesto tradicionalnih samoumevnosti smo vsak dan postavljeni pred pluralizacijo izbirnosti
življenjskih poti, hkrati pa nam družba nudi le malo pomoči pri teh izbirah (Ule in Kuhar, 2003).
Življenjski poteki si ne sledijo več v vnaprej določenem zaporedju (malček1, šolar, adolescent,
odrasel), temveč postajajo projekti z avtonomnim statusom in si ne sledijo nujno v točno
določenem vrstnem redu. Za pozno moderno družbo je značilna hitrost sprememb, kar
zmanjšuje zmožnost predvidevanja delovanja in razvoja; »projekti« so tako osnutki zaželenega
razvoja prihodnosti, ki pa se nikoli ne uresniči v skladu s pričakovanji. Projekti se morajo tako
stalno prilagajati ali opuščati v korist novih (Du Bois- Reymond, 1998).
Klasična obdobja preteklosti (otroštvo, mladost, odraslost, starost) niso več strogo ločena;
dejavnosti namreč niso vezane le na eno obdobje (primer: izobražujemo se tudi v odraslem
obdobju, delo ni več zagotovljeno odraslim itd.), kar pomeni, da tudi prehodi iz enega v drugo
obdobje niso več družbeno določeni. Prehodi torej niso več predvidljivi, ampak morajo biti
izpogajani v institucijah- so sinhronicirani namesto linearni in so postali reverzibilni.
Življenjski potek je postal stvar individualne izbire in kreacije, kar radikalno vpliva na
spremembe v odraščanju, socializaciji in biografski kontinuiteti. Mladi ne odraščajo več pod
pritiskom ustvarjanja »normalne« biografije, ampak ustvarjajo nove variacije. Na eni strani so
te spremembe lahko osvobajajoče, saj življenje aktivno oblikujemo in sledimo svojim željam,
namesto da bi sledili linearni poti; na drugi strani pa nam ravno to lahko predstavlja grožnjo v

Zaradi jasnosti in lažje berljivosti besedila v tej nalogi uporabljam moško obliko slovničnega spola kot
inkluzivno in spolno nezaznamovano. Vključuje moške, ženske ter tudi vse druge družbene spolne kategorije in
identitete.
1
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obliki povečanja negotovosti in nestabilnosti na ključnih področjih- zaposlitev, odnosi,…
Proces socializacije je v sodobnem svetu zamenjan s procesom individualizacije ter individualni
življenjski projekti (Ule in Kuhar, 2003).

2.1

Mladi

Nov način življenja ima največji vpliv na mlade in na mlade odrasle- generacije njihovih staršev
so prehod iz otroštva v odraslost razvijale skozi faze, medtem ko današnje generacije mladost
doživljajo ne kot tranzicijsko fazo, temveč kot avtonomni status. Poznomoderna mladost se
neprestano diferencira, ustvarjajo se tudi nove podkategorije: zgodnja adolescenca, pozna
adolescenca, post- adolescenca, mladi odrasli, polnoletni mladi odrasli (mladi, katerih vstop na
trg dela je časovno odložen zaradi izobraževanja). Posledično so se spremenili tudi statusni
prehodi- tako strukturno kot vsebinsko. Podaljša se faza prehoda- post adolescenca, ki se
razteza še globoko v obdobje, ki je bilo še pred nekaj desetletji označeno za odraslost. S
pojavom post- materialističnih vrednot, kot sta npr. samoaktualizacija in komunikacija, se
izgublja privlačnost rutinizirane službe od 8h do 16h, delovne izkušnje pa se pogosto
povezujejo s potovanji, kar briše prej jasno mejo med javno in zasebno sfero. Osebna razmerja
z istim ali nasprotnim spolom variirajo med tesnimi vezmi in razmerjem brez obveznosti, prav
tako pa so fluidne bivalne navade- zapuščanje doma staršev ni več dokončno. Na podaljšanje
faze mladostništva signifikantno vpliva tudi podaljšano izobraževanje ter nestalnost in
nezanesljivost služb oz. razmere na trgu dela, kar posameznika hote ali nehote zadržuje pred
pragom odraslosti. Življenjski prehodi preteklosti, ki so sledili dominantnim normam družbenih
institucij (cerkev, družinska tradicija, skupnost), so postali individualizirani in niso več spolno
specifični (Du Bois- Reymond, 1998, str. 65).
Statusi prehoda torej niso več linearni, temveč sinhroni in reverzibilni; posamezniki pogosto ne
sledijo več modelu izobrazba- zaposlitev- zakonska zveza, temveč se vrstni red menjava ali
celo opušča in dodaja elemente biografije. Zahteve trga dela vodijo v prepletanje prostega časa
z delovnim, kar je mladim generacijam privlačno (Du Bois- Reymond, 1998).
Du Bois- Reymond v svoji evropski raziskavi ugotavlja, da pri mladih odraslih prevladuje 5
delnih projektov:
-

pridobivanje časa (mladi so pogosto prisiljeni v izbiro smeri izobraževanja, kar jim
povzroča napetost; mnogi namreč niso prepričani, kam bi se usmerili),
8

-

kariera v povezavi z osebnim razvojem (navezava na post- materialistične vrednotekariera mora spodbujati razvoj posameznika, denar pa igra manjšo vlogo),

-

karierna pot in fleksibilnost (mladi se pogosto zavedajo svojih želja glede poklicne poti
in se že zgodaj začnejo pripravljati nanjo, hkrati pa so pripravljeni tudi na vse
spremembe, ki se morda lahko zgodijo),

-

odprtost glede partnerstva in družinskega življenja (kažejo se spolne razlike in obrat v
generaciji mladih odraslih- ženske niso več pripravljene prevzeti vloge samo partnerice
in matere, medtem ko so moški pripravljeni prevzeti vlogo samo partnerja in očeta.
Zanimiva je ugotovitev, da se mnogo mladih odpove spolnemu življenju zaradi
pomanjkanja časa ali previsokih standardov),

-

odlašanje z odraslostjo (dojemajo jo kot dolgočasno odgovornost; poleg tega je
odraslost reverzibilna, delo pa se prepleta s prostim časom ) (Du Bois- Reymond, 1998,
str. 69–75).

Pluralizacija življenjskih oblik pomeni tudi spremembe na področju družine in starševstva, ki
ni več samoumevno dejstvo, temveč stvar individualne odločitve. Glede na možnost izbire je
odločitev za družino manj pričakovana kot v preteklosti. Rezultati raziskave kažejo, da mnogi
mladi odrasli odlagajo aktivno seksualno življenje zaradi zaposlenosti s svojim življenjem in
izobraževanjem ali pa v visokih standardih glede partnerstva (Ule in Kuhar, 2003; Ule, 2008).

2.2 spremembe v družinskem življenju
V poznomoderni lahko opazimo precejšnje spremembe tudi v kontekstu družine- pojavi se
pluralizacija družinskih oblik in zmanjševanje števila družinskih članov, spremembe pa so
vidne tudi na področju sklepanja zakonske zveze; število porok namreč upada, medtem ko na
drugi strani opažamo povečanje števila kohabitacij. Hkrati se zvišuje starost ob prvi poroki,
značilno pa je tudi naraščanje števila neporočenih, razvez in ponovnih porok (Švab, 2001).
Premiki v demografskih trendih so nesporni: v zadnjih desetletjih namreč rapidno narašča
število samskih, kar še posebno za ženske predstavlja anomalijo- normativi ženstvenosti,
povezane z zakonsko zvezo in materinstvom, pomenijo reprezentacijo samske ženske kot
deviantne. Mnogi feministični avtorji poudarjajo vlogo »obvezne heteroseksualnosti« pri
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konstrukciji normativne identitete spola (Rich2, Jackson3 v Simpson, 2016, str. 386). Zaradi
porasta števila samskih se opaža manjšanje marginalizacije samskih žensk: mnogo avtorjev
opisuje vzpon koncepta »nove samske ženske«, ki sovpada s konceptom karierno usmerjene,
poslovne samske ženske (Simpson, 2016). Taylor opaža široko sprejeto slavljenje samske
ženske v 90. letih 20. stoletja v zahodni popularni kulturi; kljub temu pa so samske ženske še
vedno predmet narativov o nezadovoljstvu s svojim statusom (Taylor4, 2012 v Simpson, 2016,
str. 392).
Spremembe se pojavljajo tudi v upadanju stopnje rodnosti, starost staršev pa se ob rojstvu
prvega otroka zvišuje; zvišuje se tudi število otrok, rojenih izven družine ter enočlanskih
gospodinjstev. Za poznomoderno so značilne tudi socio- demografske spremembe, predvsem
na trgu delovne sile in staranju populacije (Švab, 2001).

2

Rich, A. (1980). Compulsory heterosexuality and lesbian existence. Signs: Journal of Women in
Culture and Society
3
Jackson, S. (1996). Heterosexuality and feminist theory. In Richardson (Ed.), Theorizing heterosexuality:
Telling it straight Buckingham, England: Open University Press.
4
Taylor, A. (2012). Single women in popular culture: The limits of postfeminism. Basingstoke: Palgrave
Macmillan
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3 INDIVIDUALIZACIJA

Ule individualizacijo definira kot proces, v kateri izginjajo normativno predpisane življenjske
oblike (spolne vloge, razredna pripadnost, oblike družin itd.), hkrati pa v njem razpadajo
urejene, normalne biografije, življenjska vodila in orientacije. V družbeni položaj se ne rodimo
več, temveč si ga sami pridobimo- to pa pomeni nenehen boj za omejene vire (Ule in Kuhar,
2003, str. 22).
Konec 19. stoletja je imela zakonska zveza nesporen status trdne institucije. S procesom
individualizacije se biografije posameznikov trgajo iz tradicionalnih pričakovanj, s tem pa tudi
varnosti, zunanjega nadzora in norm. Tako postane individualiziran posameznik odgovoren
sam zase, za kreiranje svoje biografije, postane neodvisen in odprt. Individualizacija pomeni
osvoboditev od ponotranjenih spolnih vlog pretekle moderne družbe (Beck in BeckGernsheim, 2006).
Od akterja se zahteva aktivno delovanje jaza, ki sili v izbiro med danimi možnostmi in
odločitvami za nadzorovanje lastnega življenja. Ustvarja se torej realnost, v kateri se v središču
manifestira jaz- to naj bi nam omogočilo oblikovanje lastne biografije. Paradoksalno se
istočasno ustvarja visoka stopnja normiranja, kar lahko apliciramo tako na trg, pravo, denar,
kot tudi na mobilnost, izobraževanje,... Proces individualizacije poteka v pogojih, ki povsem
nasprotujejo individualni osamosvojitvi; pri tem je poudarek predvsem na poseganju institucij
v zasebno sfero, na katere individualiziran posameznik nima vpliva, ustvarjajo pa se tvegane
situacije s strukturo, ki je individuum ne more sam obdelati. Odvijajo se trije poglavitni procesi:
povečanje izobraževalnih možnosti, povečanje prostorske in družbene mobilnosti ter
refleksivnost in načrtovanje lastne življenjske poti. Paradoksalno je individualizacija torej
rezultat standardizacije vsakdanjega življenja in postane institucionalna individualizacija.
Institucije stavijo na posameznike (vsak je odgovoren zase)- ti tako postanejo upravljavci svoje
identitete). Nastanek osebnih biografij je torej odvisen od institucij, sistem današnje družbe pa
s svojimi normativi v pedagoških mehanizmih disciplinira biografije, ki odstopajo od
standardov »normalnosti« in ščiti preživele oblike socialne varnosti (Beck in Beck- Gernsheim,
2006).
Moderna družba (s tem se pojmuje družbo v obdobju moderne) je z začetkom individualizacije
počasi začela s procesom izločitve posameznikov iz tradicionalnih zvez in socialnih odnosov11

s tem so se osvobodili spon in prisil, hkrati pa izgubili prejšnjo oporo in varnost. Trg dela, z
njim povezana mobilnost, razvoj vpliva medijev in potrošništvo igrajo pomembno vlogo pri
rahljanju tradicionalnih vezi in pluralizaciji življenjskih stilov- kot posledica pa se kaže izguba
najglobje notranje identitete (Beck in Beck- Gernsheim, 2006).
Sociodemografske spremembe, kot so izboljšanje življenjskega standarda in dostop do
izobraževanja, so povzročile spremembe v razmišljanju posameznikov, ki so osvobojeni od
boja za materialno preživetje- pojavljajo se vprašanja, ki presegajo zagotavljanje obstoja.
Nekateri avtorji so mnenja, da je glavna problematika duševne narave, in sicer izguba smisla in
občutka praznine. Poraja se novo jedro oz. sidro notranje identitete; romantična ljubezen
omogoča stabilnost v svetu manjšanja socialnih stikov, zato osrednje sidro predstavlja zveza s
partnerjem, v kateri iščemo tudi sami sebe. Identiteta in ljubezen se tesno povezujeta (Beck in
Beck- Gernsheim, 2006). Razvija se kultura samega sebe, ki je povezana s samskostjo; če že
obstaja želja po razmerju, jo individualiziran življenjski stil ovira (Šori, 2015).
Prav individualizacija pa povzroča diskrepanco med avtonomijo posameznika in življenjem v
partnerstvu. Zahteva po oblikovanju lastne biografije se je razširila tudi na življenje v dvoje; za
razliko od predmodernih zvez, ki so temeljile na načelu zagotavljanja preživetja, sodobne zveze
zahtevajo sklepanje kompromisov, saj lastne biografije vsakega posameznega partnerja
omejujejo svobodno odločanje, hkrati pa je potrebno vsako odločitev refleksivno pretehtati in
vedno znova optimizirati. Pri tem se kažejo precejšnje razlike med moškimi in ženskami: moški
si v zvezi bolj želijo instrumentalnosti, ženskam pa je bolj pomembna emocionalna plat.
Predvsem ženske si v zvezi želijo več kot tisto, kar je bilo sprejemljivo njihovim materam- torej
streha nad glavo, mož, ki skrbi za finance in otroci, ki jih vzgaja; želijo si nadzor nad lastnim
življenjem, kot kaže raziskava iz leta 1985 (Rabkin5 v Beck in Beck- Gernsheim, 2006, str. 73).
Oba spola pa sta zaradi hitrih sprememb v družbi ujeta med idealne podobe preteklosti in
pluralnosti izbire sedanjosti. Izpostavlja se problem revščine samskih žensk, na drugi strani pa
osamljenost žensk, ki so poklicno uspešne. Terapevtsko pomoč poišče največ samskih ali
razvezanih žensk v relativno mladih letih, ki so uspešne v poklicnem življenju. Poleg tega se
povečuje število samostojnih žensk, ki od moškega niso odvisne, prav tako ne od partnerstva.
Pri moških je moč spremembe opaziti v precej manjšem obsegu, saj imajo še vedno na voljo
večjo mero oblasti, poleg tega pa še vedno težje izražajo čustva (Beck in Beck- Gernsheim,
2006, str. 74).

5
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Trg delovne sile, v katerega se aktivno vključujejo tudi ženske, ne upošteva potreb zasebne
sfere; individualizacija tako vse globje posega v razmerja med dvema partnerjema. Dejstvo je,
da rapidno narašča število samskih gospodinjstev in samohranilcev obeh spolov. Posamezniki
so v tak življenjski stil prisiljeni- samski ljudje morajo namreč varnost, ki jo nudi partnersko
razmerje, nadomestiti s socialnimi mrežami prijateljev in znancev, kar za njih hkrati pomeni
tudi dodatno obremenitev v obliki pripravljenosti na to, da ostali z njimi delijo svoje pritiske.
Poleg tega samskost zahteva stabilnost v karieri in dohodku, pa tudi pluralnost družbenih
izkušenj zaradi ustvarjanja pozitivne samopodobe (Beck in Beck- Gernsheim, 2006).
Paradoks je v tem, da bolj ko je samsko življenje izpolnjujoče, večja je verjetnost, da bo ravno
to ovira pri iskanju partnerja; potreba po partnerstvu na eni strani narašča, medtem ko na drugi
strani zmanjkuje prostora za življenje v dvoje- uspešno samsko življenje je namreč opredeljeno
z odsotnostjo drugega, torej temu prilagojeno tako časovno kot glede navad v vsakdanjem
življenju. Beck pesimistično predvideva premike v prihodnosti, saj se konstrukcija
samostojnega življenja spremeni v osamljenost kot posledica individualizacije. Trg delovne sile
tako producira samskost kot osrednji življenjski stil, saj s svojimi zahtevami spodjeda
partnerska razmerja (Beck in Beck- Gernsheim, 2006).
Tržni model postmodernega življenja predpostavlja družbo brez družine in otrok. Pozornost
posameznika naj bi bila usmerjena nanj, energija pa v lastno kariero, urjenje telesa, negovanje,
skrb za zdravo telo, športno udejstvovanje, fitnes, samoizpopolnjevanje, samorealizacijo, jogo,
meditacijo, potovanja. Zahteve po neodvisnosti sovpadajo s tržnimi zahtevami po idealnih
podobah, ki nas interpelirajo iz medijev. Raziskave pa kljub temu kažejo, da si v večini ljudje
želijo imeti družino, vendar jih pri tem ovirajo objektivne ali subjektivne prepreke (Ule in
Kuhar, 2003).
Naraščajoče število razpadlih zvez in izogibanje le- tem je posledica želje po iskanju nove,
boljše zveze, ki bi omogočila in vsebovala vse tisto, česar prejšnja ni mogla, ne pa zaradi želje
po osvoboditvi iz spon partnerstva. Zanimiva je ugotovitev, da je ljubezensko razmerje (kljub
svoji preobrazbi iz zagotavljanja lastništva in oblasti v razmerje, temelječe na emocijah, strasti
in samouresničevanju, in kljub izgubi stabilnosti) še vedno privlačno in zaželeno. Paradoks, ki
se pojavlja, je torej propadanje družine na eni in malikovanje družinskega življenja na drugi
strani. Individualizacija skupaj s decentralizacijo porajata povečana pričakovanja v
partnerskem razmerju, vse skupaj pa je povezano tudi z družbeno strukturo (demoralizacija
ljubezni, neposredni nadzor intimnosti, ekonomska prisila v konstrukcijo lastne biografije itd.).
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Beck iskanje sreče in razvoj lastnega sebstva, ki vodi v razpad razmerja, označi za tuzemsko
religijo ljubezni: gre za vero v ljubezen, ki nam omogoča lastno izpolnitev, hkrati pa nam
narekuje prelom z njenimi napačnimi oblikami (neizpolnjujočim partnerstvom). Tako religija
kot ljubezen temeljita na utopiji- obe kažeta pot v transformacijo sebstva, pri čemer ljubezen za
razliko od religije sloni na spolnih nagonih in zgodovinskem konfliktu med spoloma kot
posledica želja individualiziranega posameznika (Beck in Beck- Gernsheim, 2006).
Zaradi demoralizacije ljubezni je le- ta postala samorefleksivna, saj ne pomeni več
individualnega načela svobode, ki se upira družbenim normam. S svojo naravnanostjo vase
obstaja v množinski obliki- ljubezni; tu gre za variabilne utopije individualiziranih in
pluraliziranih ljubezenskih predstav (Beck- Gernsheim, 2006).
Neglede na odmevnost Beckove teorije je bila le- ta na začetku 90. let prejšnjega stoletja
deležna tudi precejšnjih kritik. Hradil meni, da so predvidevanja o številu samskih, ki naj bi
presegalo število tistih z drugačnim statusom, neosnovana- individualizacija med drugim ne
pojasnjuje življenjskih oblik posameznikov tako s družino kot brez), ampak se osredotoča na
vodenje življenj posameznikov-samski niso nič bolj individualizirani (Hradil6 v Šori, 2015, str.
21).
Beckovo napoved propada družbenega razreda na račun individualizacije je ovrgel Bernardi z
empirično raziskavo v letu 2009 v 18. evropskih državah (med njimi tudi v Sloveniji), v kateri
je zaključil, da razredne neenakosti vplivajo na življenjske možnosti v vseh obravnavanih
državah (Bernardi7 v Šori, 2015, str. 22). Kritiki Beckove teorije se pridružujeta tudi Atkinson,
ki je mnenja, da je Beckova razredna analiza nezadovoljiva, ter Šori, ki opozarja, da je samskost
pri Becku nejasno definirana (Šori, 2015, str. 23).
Bauman poznomoderno obdobje imenuje tekoča moderna, saj to dobo dojema le kot
individualizirano in privatizirano različico moderne- breme odgovornosti pa pade na ramena
posameznika. Družba nenehno individualizira posameznike, pomen samega procesa pa se
stalno spreminja. Individualizacija je preobrazba identitete iz danosti v nalogo in zadolževanje
akterjev, da so odgovorni za izvajanje te naloge in za posledice (tudi stranske učinke) njihovega
delovanja (Bauman 2002, str. 42). V skladu z družbenimi spremembami se posameznik ne rodi
več v svojo identiteto, temveč si jo oblikuje, kljub temu pa individualizacija ni izbira, temveč

6

Hradil, S. (1995). Die »Single- Gesellschaft«. Muenchen: C.H. Beck
Bernardi, F. (2009). Globalisation, individualisation and the death of social classes: an empirical assessment
for 18 countries. Bamberg: TransEurope Project
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usoda, kar je v nasprotju z Beckovo ugotovitvijo (Beck, 2009). Pluralnost izbire umešča v
potrošniško družbo, kjer se logika potrošništva širi tudi v zasebno sfero- ljudje postanejo
objekti, ki bodo ne proizvedeni, temveč porabljeni. Vse to vpliva na sodobna razmerja, ki
postanejo samo začasna in prehodna oz. dokler nudijo zadovoljstvo. Individualizacijo se lahko
opiše kot raztapljanje biografij, partnerstev, odnosov, skupnosti in na koncu družbe- gre torej
za poblagovljenje razmerij in intimnih življenj (Bauman, 2002).
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4 IDENTITETE V POZNI MODERNI

Pozna moderna (tudi post- moderna, refleksivna moderna ali visoka moderna) pomeni obdobje
oz. fazo, ki temelji na radikalizaciji in globalizaciji temeljnih značilnosti moderne, industrijske
dobe, ki je temeljila na tradiciji razsvetljenstva, romantike, industrijske in tehnične
instrumentalnosti. Pozna moderna je torej nova stopnja modernizacije in vsebuje refleksijo o
posledicah le- te; hkrati presega eksplicitne ali implicitne predpostavke velike razumljivost
same po sebi, pa tudi politične cilje in institucionalne rutine (Nastran Ule, 2000).
Za sodobno pojmovanje identitete je značilna ambivalentnost: v sodobni družbi se rekonstruira
in redefinira, obenem pa se v to rekonstrukcijo dvomi. Za razliko od moderne identitete, kjer je
bila težava v sami konstrukciji in stabilnosti le-te, je v pozni moderni problem identitete ravno
obraten- kako se znebiti fiksacije in odpreti možnosti. Trajnost identitete je danes
obremenjujoča, medtem ko je v moderni največji strah predstavljala ravno izguba te trajnosti.
V pozno moderni je identiteta nevezana, kar pomeni svobodo izbire; vedno se pojavlja kot
individualna naloga, čeprav je v diskurzu uveljavljena kot skupinski fenomen. Subjekt pozne
moderne išče smisel bivanja zaradi negotovosti; ta smisel je odvisen povsem od njega samega,
prihodnost pa dojema kot nekaj, kar lahko nadzoruje. Svoje življenje vodi kot projekt, ki
vsebuje več podprojektov. Sodobno sebstvo je odrto in kot pravi Helsper8 (v Nastran Ule, str.
244), ga zaznamujejo 4 značilnosti- diferenciranost, odprtost, refleksivnost in individualizacija,
kar se povezuje z avtonomijo, napredkom, samonadzorom in originalnostjo. Ker je to precejšnje
breme, subjekt hrepeni po domestifikaciji z begom v zasebnost, kar pa ustvarja nove napetosti
med organizacijami in individualiziranim in emocionalnim sebstvom (Nastran Ule, 2000).
S poznomodernim obdobjem izginja kategorija sebstva in identitete, ki je bila znana do sedaj;
to, kdo smo, ni več rezultat našega bistva (občutkov, prepričanj,…), temveč konstrukcije skozi
interakcije in odnose. Zgodi se torej erozija individualnega sebstva preteklosti. Značilnost
poznomodernih odnosov je prenasičenost; na prostor, ki je veljala za skupnost sorodnih duš,
zdaj vstopajo slučajna in hitra srečanja, s tem pa se izgublja kapacitete za resnično prijateljstvo,
iz odnosov pa izginjata intimnost in zaupanje. Največji faktor zasičenja je tehnologijaparadoksalno pa nam ravno ta posreduje virtualne oblike tradicionalnih odnosov v obliki
ljubezenskih zgodb in s tem omogoča nadomestna bivanja (Nastran Ule, 2000).

8
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Fenomen poznomodernega subjekta je gojenje osebnega življenjskega stila, ki združuje delo,
prosti čas, odnose, izbiro blaga in uslug, stališča in vrednote. Identiteta ni utrjena enkrat za
vselej, saj jo posameznik modificira ali zamenja. Pluralnost identitetnih ponudb gre z roko v
roki z diskurzom o vsesplošne izbirnosti in kontingentnosti, ki ga ustvarja sodobni trg in
potrošniški vzorci. To mnoštvo identitetnih izbir pomeni več svobode v oblikovanju intimnih
odnosov; čista razmerja postanejo nujnost za refleksivni projekt jaza- zahteva namreč stalno
medsebojno razumevanje akterjev in razvito razumevanje samega sebe. Zaradi teh visokih
zahtev ter različnih kompetenc partnerjev čisto razmerje pogosto vzbuja nezadovoljstvo- bolj
ko je odnos odvisen od refleksije, bolj ta povzroča napetosti (Nastran Ule, 2000).
Pozno moderna družba je družba visokega tveganja in negotovosti, saj je na voljo množica izbir.
Posameznik je torej prisiljen kreirati lastno biografijo brez osrediščenosti oz. dodeljenega
statusa, ki bi ga umeščal v družbeni kontekst- to pa pogosto pripelje do krize identitete
(Giddens, 2000).
Refleksivnost je glavna značilnost pozne moderne- spremembe prinašajo refleksivno
konstruiranje lastne identitete/biografije, pri čemer je za nek dogodek ključna naracija.
Sprememba v intimni sferi je povezana s spremembami v javni sferi. Ker je identiteta vse bolj
odprta, saj ni več jasnih smernic, postaja tudi vse bolj problematična. Pri tem gre za nenehno
preizpraševanje (npr. kdo sem kot ženska). Opaža se tudi večja skrb za telo, ki igra izjemno
pomembno vlogo. Sebstvo je torej projekt, za katerega je vsak odgovoren sam (Giddens, 2000).
Refleksivnost modernosti se torej širi na bistvo jaza- nastane koncept refleksivnega projekta
jaza, izbiranje življenjskih stilov, družbenih vlog in biografij (Giddens, 2000). Identitete so
izpodrinile enotni, suvereni jaz, s tem pa postale ne danost, temveč proces. Za posledico se
kreira krhka in hibridna identiteta, ki je hkrati tudi kompleksna in protislovna (Weeks, 1995).
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5 PREOBRAZBA INTIMNOSTI

Giddens poudarja, da je v pozni moderni identiteta refleksiven projekt, ki je močno povezan s
spremembami v intimnosti. Švab meni, da se intimnost v vsakdanjem življenju radikalno
spreminja, se aktualizira, pomeni pa se intenzivirajo. Opozarja na interpretativno divergenco
družbenih teorij zasebnosti in umanjkanje konsenza o spremembah v zasebnosti (Švab v
Giddens, 2000, str. 205). V nadaljevanju bom predstavila področja intimnega življenja, v
katerem so spremembe najbolj opazne.

5.1 Romantična ljubezen
Predmoderne zakonske zveze so bile v Evropi sklenjene ne zaradi spolne privlačnosti, temveč
zaradi ekonomskih okoliščin, torej pogodbeno- predvsem revnejšim slojem je poroka
predstavljala sredstvo za organizacijo kmečkega dela. Moški so imeli pogosta zunajzakonska
razmerja; ženskam je bila namreč spolna svoboda dovoljena le v primeru, da so se nahajale na
poziciji moči, torej aristokratskega rodu. Ločevalo se je čisto spolnost znotraj zakonske zveze
in erotiko oz. strastjo izven nje, krščanstvo pa je močno vplivalo na pojav ljubezenskih idealovzačasno idealizacijo drugega, kar je značilno za strastno ljubezen. Romantična ljubezen se je
tako razvila konec 18. stoletja skupaj s pojavom romana in je bila povezana s svobodopredstavljala je prelom z vsakdanjo rutino in dolžnostjo. V romantični ljubezni spolno poželenje
ni v ospredju, saj nad njim dominira vzvišena ljubezen in večnost le- te v zvezi. Pomembno je
dejstvo, da so se istočasno pojavile spremembe tudi širše: ustvarjanje doma, spreminjanje
razmerja med starši in otroci (nastanek otroštva) in izum materinstva, kar je močno vplivalo na
vlogo in status žensk. S konstrukcijo materinstva se je pojavila tudi idealizacija matere in
okrepila identitete žene, s tem pa se je vzpostavila povezava z ženskostjo. Romantična ljubezen
je feminizirana ljubezen, saj je negovanje ljubezni postalo žensko področje, s tem pa umik žensk
v zasebno sfero (Giddens, 2000).
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5.2 Čisto razmerje

Raziskava konec 80. let 20. stoletja je razkrila, da iskanje romance za dekleta ni pasiven proces
iskanja princa na belem konju, ampak aktiven proces ukvarjanja s prihodnostjo, hkrati pa
upravljanje s spolno svobodo in ugotovitvijo, da romantična ljubezen ni nujno večna
(Thompson9 v Giddens, 2000, str. 55). Giddens vpelje izraz Čisto razmerje, ki pomeni tesno in
trajno čustveno vez z drugim človekom, oziroma družabni stik zaradi stika samega- traja toliko
časa, dokler je situacija zadovoljujoča za obe strani. Razvije se iz paradigme romantične
ljubezni in pomeni preobrazbo intimnosti. Zaupanje v takem razmerju nastane na temelju
intimnosti, odkritju čustev posameznika, ki so širši javnosti skrita. Refleksivni projekt jaza se
lahko razvije v določenih razmerah čistega razmerja; največkrat pa tako nastajajo napetosti in
konflikti, saj je težavno doseči ravnovesje med avtonomnostjo in odvisnostjo. Čisto razmerje
navadno predstavlja oviro za spremenljivost osebne identitete, zato naj si partnerja puščata
osebno svobodo- kar pa zopet lahko pripelje do konca razmerja zaradi različnih poti, na katerih
sta se znašla (Giddens, 2000).
Moški so se že pred ženskami začeli upirati svoji vlogi- poroki in preživljanju žene. Tako so
sicer ostali karierno orientirani, vendar so zakon dojemali kot oviro za svoj ekonomski uspehmoški naj bi tako ostal samski. To prepričanje so utrdili tudi beatniki in hipiji, ki so zavračali
konvencionalnost moške vloge. Moški so se torej izognili družinskemu delu, hkrati pa so se
lahko osredotočali na lastne užitke in bili ekonomsko neodvisni (Ehrenreich v Giddens, 2000,
str. 154).

5.3 Sotočna ljubezen
Sotočna ljubezen je za razliko od romantične ljubezni stanje, ko se odpremo drug drugemu,
smo si enaki pri čustvenem prejemanju in dajanju in predstavlja model čistega razmerja, hkrati
pa ni omejena samo na heteroseksualnost (Giddens, 2000).
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5.4 Plastična seksualnost

Z razvojem kontracepcije se je seksualnost ločila od reprodukcije, posledično pa tudi
patriarhata; ženska seksualna emancipacija je sprožila porajanje plastične seksualnosti skupaj s
čistim razmerjem. Heteronormativnost izgubi svoj pomen, saj glavni cilj spolnosti ni več
reprodukcija- kot posledica se prične priznavanje različnih življenjskih stilov. Pojavi se odmik
od tradicionalne družine in pluralizacija družinskih oblik.
Spolnost postaja osvobojena zunanjih prisil in avtonomna v rokah posameznikov; zaradi ločitve
od reprodukcije postane sama esenca čistega razmerja. Pomembna je le zadovoljitev
posameznikov. Spolna emancipacija pomeni torej integracijo plastične seksualnosti in
refleksivnega projekta jaza (Giddens, 2000).
Spremembe v intimnosti so precej vplivale na ljubezenska razmerja. Čeprav zakonska zveza še
vedno ohranja primat v družbenem redu, jo je precej spodkopal nastanek čistega razmerja in
plastične seksualnosti.
Švab ugotavlja, da refleksivni projekt jaza pomeni nekakšno širitev refleksivnosti modernosti
na bistvo jaza, kar je neposredno povezano s širšimi družbenimi razmerami. Pomembno vlogo
igra pluralnost izbir in življenjskih stilov. Vsak posameznik je sam odgovoren za svoj
refleksiven projekt (Švab v Giddens, 2000).
Čisto razmerje lahko opredelimo kot razmerje med dvema partnerjema, ki si delita intimnosti,
ni pa omejeno na zakonsko zvezo ali seksualno usmerjenost. Idealni tip čistega razmerja
vsebuje več elementov, v osnovi pa predstavlja razmerje, v katerem sta posameznika zaradi
stika samega in traja samo, dokler je zadovoljivo za oba partnerja. Kot omenjeno, takšno
razmerje:
-

ni odvisno z zunanjimi razmerami družbenega ali ekonomskega sveta (osnova za
zakonsko zvezo npr. ni več ekonomski vidik, temveč romantična ljubezen),

-

obstaja le samo po sebi, kar pomeni, da je v korist obema vpletenima. Tako razmerje je
težko vzdrževati zaradi težav, ki lahko ogrozijo tako razmerje,

-

je odprto in refleksivno razmerje. Zaradi obstoja samega po sebi je za takšno razmerje
nujna refleksivnost, kar lahko zopet vodi k napetostim.

-

najpomembnejšo vlogo ima medosebna zavezanost, saj čisto razmerje ne more obstajati
brez recipročnosti in odločitve za takšno razmerje obeh strani,
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-

medosebno zaupanje predstavlja temelj razmerja, treba pa si ga je pridobiti in ga
obdržati,

-

gre za diadno razmerje, pomembno pa vpliva tudi na druga razmerja (otroci, sorodstvo,
prijatelji,…) in ustvarja specifično intimnost- zasebna in javna sfera sta tako znova in
znova utrjeni (sorodstvena razmerja niso čista razmerja, povezana so z zunanjimi
kriteriji- biološkimi povezavami) (Švab v Giddens, 2000).

Tudi Giddensova teorija je imela buren odziv: Lynn Jamieson npr. meni, da še vedno obstaja
spolna asimetrija v intimnih razmerjih, kar označi kot najbolj trdovratno manifestacijo
neenakosti med spoloma. Intimnost se ravno zaradi hierarhije med spoloma ne spreminja
radikalno, saj čisto razmerje ni pravilo, ampak prej izjema. Giddens naj bi koncept oblikoval
po modelu zahodnega sveta, kjer ni eksistencialnih vprašanj (Švab v Giddens, 2000).
Švab obe teoriji, Giddensovo in Jamiesonovo, vidi kot dve strani istega kovanca, ki se
komplementarno dopolnjujeta- vsak od njiju namreč pokriva svoj segment. Jamieson v svojih
konceptih preseže čisto razmerje kot idealni tip in se bolje osredotoči na strukturni vidik. Na
drugi strani pa Giddens spreminjanje intimnih razmerij bolje pojasni sistemsko (Švab v
Giddens, 2000, str.217).
Tudi Goody Giddensu nameni eno od kritik, in sicer neupoštevanje zgodovine- pretekla
razmerja niso vedno temeljila samo na ekonomski bazi, temveč so bile mnoge zakonske zveze
sklenjene tudi na temelju ljubezni (Goody 2003). Na drugi strani Harris Giddensu očita
esencializem in generaliziranje; sam je namreč mnenja, da Giddens ne upošteva razlik med
revnimi in premožnimi, kar se tiče izbir življenjskih stilov ter ostro zavrne Giddensov pogled,
da možnost izbire vedno ostaja, tudi v najhujši materialni stiski. (Švab v Giddens, 2000, str.
219).

5.5 Serijska monogamija
Za razliko od moderne dobe se v pozni moderni kažejo razlike v zaključkih zveze- v preteklosti
je partnersko zvezo končala samo smrt (ki so bile precej pogoste tudi med porodom), danes pa
razmerja razpadajo, se reorganizirajo in nastajajo na novo v skladu z refleksivnostjo. Tako gre
opaziti nov koncept- serijsko monogamijo, ki pomeni biografije z več zaporednimi
ekskluzivnimi partnerskimi zvezami. Nemška raziskava kaže zanimivo sliko- v primerjavi z
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današnjimi 60- letniki imajo sodobni 30- letniki v povprečju veliko več partnerskih razmerij.
Pri mlajši generaciji se pluralnost biografskih vzorcev kaže v precej večji meri- posplošimo
lahko na vse družbene sloje, s tem da se serijska monogamija opaža še bolj pri tistih z visoko
izobrazbo (Schmidt10 in dr. 2005 v Šori 2015, str. 115).
Povečano število ločitev, ki spremlja spremembe v pozni moderni, za posledico nima
samskosti, temveč novo partnersko razmerje, samskost pa je še vedno obravnavana kot začasen
status. Pluralizacija oblik partnerskih zvez je neizogiben pojav tudi v Sloveniji, kar lahko
opazimo pri upadanju števila porok, zviševanju starosti ob prvi poroki, naraščanje ponovnega
poročanje ter porast števila neporočenih (SURS 2019). Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo,
da statistika ne upošteva odnosa LAT (Living Apart Together), ki pomeni partnersko razmerje,
v katerem oba vpletena živita tako skupaj kot narazen. Rezultati slovenske raziskave iz leta
2011 kažejo, da v starostnem obdobju med 18 in 49 let v partnerskem razmerju ne živi 17%
moških in 15% žensk, pri generaciji od 18 do 24 let pa je to prevladujoč način partnerskega
življenja (Bernik in Klavs, 2011, str. 72). Kljub temu približno 65% prebivalstva v Sloveniji
živi v družinah, sestavljenih iz enega ali dveh staršev ter otrok (Šori 2015, str. 116).

5.6 Čustva
Družba s pomočjo simbolnih sredstev posreduje odnos do posameznih čustev, s tem pa
(re)producira naravo, pomen, funkcije in primernost čustev. Kot primer lahko vzamemo
reprezentacijo ljubezni- kultura producira predstave o le- tej, s tem pa vpliva na družbeno
dojemanje ljubezni; posameznika torej usposobi za omenjeno čustvovanje, hkrati pa mu
pokaže, kako osvojiti veščino ljubezni. Čustvovanje (v tem primeru ljubezen), z njim pa tudi
prepoznavanje in izražanje čustev, je tako mogoče le s pomočjo družbenih konstruktov oz.
posredovanja različnih oblik diskurzov. Ljubezen je torej družbeni fenomen, ne pa biološko
osnovano naključje (Šadl, 1999).
Illouz poudarja pomen čustev v družbah, saj temeljijo na čustvenih kulturah (npr. osnovna
delitev na moško racionalnost in pogum ter ženska prijaznost in sočutje). Tako se konstruira
tudi čustvena hierarhija (kjer so višje na lestvici vrednot t.i. moška čustva), ta pa ustvarja
družbeni red. Njena teza je, da je oblikovanje specializirane čustvene kulture močno vplivalo
10

Schmidt, G., Matthiesen, S., Dekker, A. in Stake, k. (2006). Spätmoderne Beziehungswelten, Report über
Partnerschaftund Sexualität in drei Generationen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
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na razvoj kapitalizma; zasebni jaz je javno uprizarjan in predmet diskurzov in vrednot v
ekonomski in politični sferi (Illouz, 2010).
Znotraj določene kulture torej poteka proces emocionalne socializacije- posamezniki
konstruirajo emocionalno kompetenco, ki pomeni vednost o čustvih, veščin in navad. Družbeni
red skupaj z interpretacijo posameznika tako sestavlja notranji svet emocij in reprezentacijskimi
okviri konstrukcije čustev- družbene norme imajo vpliv na interpretacijo, izražanje in vzbujanje
emocij, saj determinirajo zaželenost določenih čustev in hkrati njihovo primernost.
Hochschild11 (V Šadl, 1999, str. 156) meni, da si ljudje pod družbenimi pritiski prizadevajo
vzbuditi čustva, ki naj bi jih po družbenih normah občutili, kar poraja družbeni nadzor nad
emocijami, hkrati pa tudi izražanje le- teh. Gre torej za internalizacijo pravil čustvovanja in
izražanja. Posameznik, ki od teh norm odstopa, je pogosto označen za deviantnega (Šadl, 1999).
Psihoanaliza in psihoterapija sta se s pomočjo ameriških korporacij, kjer sta se najprej
popularizirali, razširili na celotno ameriško kulturo, predvsem v filme in svetovalno literaturo;
s tem se je vzpostavil temelj za oblikovanje čustvenih norm s pomočjo psihologije, ki je našla
pot tudi v oblikovanje diskurzov o družini. Z vzponom 2. vala feminizma, ki se je osredotočal
predvsem na področje družine in seksualnosti, lahko opazimo prepletanje s terapevtskim
narativom- oba sta zahtevala od ženske, naj bo tako opazovalka kot opazovana- ter združevanje
nasprotij- skrbstveno vlogo in avtonomijo. Hkrati sta tako psihoterapija kot feminizem
promovirala preobrazbo zasebne izkušnje v javni govor (npr. v obliki skupin za dviganje
zavesti). S prepletanjem feminističnega in terapevtskega narativa vznikne nov kulturni model
čustvene in seksualne intimnosti, v središču katerega je diskurz o osvobojeni seksualnosti kot
temelj čustvenega zdravja in politične emancipacije- kar se ujema z Giddensovim opažanjem
sprememb v intimnosti. Illouz se v tej točki od njegove analize oddalji, saj meni, da se Giddens
naslanja predvsem na psihološki kredo in ne seže v srž preobrazbe intimnosti. Avtorica se
osredotoči na webrovsko tradicijo- svobode in enakosti ne bi smeli vzeti kot merilo pri
opazovanju družbenih sprememb, temveč bi morali preučevati, kako enakost in svoboda
transformirata čustveno področje v intimnih odnosih. Kot omenjeno, se s pomočjo psihoterapije
in feminizma poraja racionalizacija ženskega vedenja v zasebni sferi. Illouz vpelje pojem
čustveni kapitalizem, ki pomeni kulturo, v kateri čustveni in ekonomski diskurzi ter prakse drug
drugega vzajemno oblikujejo; s tem ustvarijo gibanje, v katerem afekt postane bistven vidik

11
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ekonomskega obnašanja, čustveno življenje pa sledi logiki ekonomskih odnosov in menjavegre torej za racionalizacijo in poblagovljenje čustev (Illouz, 2010, str. 16).
Čeprav ima danes akter odprte možnosti za eksperimentiranje z emocijami, se skozi
pričakovanja po večji diferenciaciji formulirajo zahteve po ostrejšem kontroliranju čustev. V
sodobnih družbah, ki se deklarirajo kot družbe izobilja, se kažejo premiki od pomembnosti
dosežka k pomembnosti notranjih občutij- kar je posledica spremembe v mentaliteti zaradi
iskanja užitkov in vznemirljivih izkušenj (Schultze12 v Šadl, 1999, str. 234). Bistvo torej ni
stvar sama po sebi, temveč občutje, ki ga ta stvar vzbudi. Življenje je treba uživati, biti mora
vznemirljivo, privlačno; osrednjo vlogo prevzema hedonizem, afektivna sprostitev, zabava,
eksperimentiranje, kar se povezuje z razpoloženjem, čustvi, erotično strastjo, željo. V zadnjih
desetletjih lahko opazimo refleksivno ukvarjanje s čustvi, sledi pa mu tudi intenziviran govor o
emocijah. Intimnost je predvsem emocionalna komunikacija z drugimi in s samim seboj v
enakopravnem odnosu med partnerji torej emocionalna enakopravnost. Raziskave so pokazale,
da v današnjem času ni več mogoče binarno deliti emocionalnega sveta na čustveno žensko in
razumskega moškega- predvsem pri moškem spolu je prišlo do obrata, saj se od moških zahteva
čustvenost v družinskem življenju (primer novo očetovstvo). Šadl ugotavlja, da kljub novim
premikom v čustvenem odpiranju moškega še vedno prevladuje imperativ moškostitradicionalnosti v smislu vira moči in privilegijev moškega (Šadl, 1999).

12
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6 POZNOMODERNA LJUBEZEN

V sodobnih zahodnih družbah ljudje v partnerska razmerja vstopamo večinoma zaradi ljubezni.
Ljubezen je v nekem delu celo pridobila religijsko noto: iskanje odrešitve v ljubezni do drugega
oz. v intimnem partnerstvu nam osmišlja življenje. Kljub temu, da ljubezensko partnerstvo
simbolizira zaupanje, nežnost, užitek in varnost, na drugi strani lahko pomeni tudi rutino,
naveličanost, osamljenost, obup, izdajo in uničenje. Z upadom pomena tradicije postaja
najpomembnejše partnerstvo. Naše socialne mreže se širijo, vendar razmerja v njih več ali manj
temeljijo na plehkosti, površnosti in fasadi prijaznosti- tudi ogromno intimnih razmerij.
Raziskave kažejo, da je za ljudi pomembna tako trajna intimnost kot tudi raznovrstnost
odnosov, v nasprotnem primeru lahko trpimo zaradi izolacije ali osamljenosti. Partnerska
razmerja, tudi družina, so tako odraz zgodovinsko pogojenih, konfliktnih položajev moških in
žensk, saj spola vedno trčita drug ob drugega. Iz zgoraj navedenega Beck potegne sklep, da
temelj zveze torej ni ljubezen, temveč strah pred samoto. Posebno otroci predstavljajo zaradi
svoje nenadomestljivosti naše najtesnejše primarno razmerje in v svetu odmaknjenih ljudi
zdravilo proti vseobsežni osamljenosti (Beck in Beck- Gernsheim, 2006).
V kapitalizmu skupnost ne obstaja, pogosto tudi družina ne. Posameznik je sam postavljen pred
družbo, zato poustvarja oz. mora poustvarjati skupnost s še eno osebo. Posledično je romantična
ljubezen pomembnejša kot kadar koli prej. Poleg tega smo v kapitalističnih razmerah postali
izredno negotovi glede svoje vrednosti. Trg nas poganja, v družbi se moramo vedno znova
pogajati o svoji vrednosti. Zdi se nam, da v intimnem razmerju to lahko delamo varno in
zanesljivo; toda tudi tu je naša vrednost in vrednost druge osebe negotova. Kot omenjeno, so
do druge polovice 20. stoletja ljudje zakonsko zvezo izrabljali za družbeno mobilnost ali
ekonomski status. Zakon, ljubezen in ekonomski interesi so bili prepleteni. V takem svetu so
se moški in ženske precej hitro odločali za poroko in romantična ljubezen je bila
neproblematična. Nato so moški začeli odhajati na delo in niso več potrebovali družine za
družbeno mobilnost, saj jim je to omogočilo delo. To pomeni, da posamezniki danes veliko bolj
oklevajo, preden sprejmejo odločitev. Romantična ljubezen in družina tako nista nujno
povezani (Illouz, 2010).
Spremembe v gospodarstvu so spremenile načine, na katerega se ljudje spoznavajo in pomen
njihovih čustev. Eden izmed njih je tudi internet, ki iskanje partnerja formulira kot trg- v obliki
ekonomske transakcije. Sebstvo namreč nastopa kot produkt, ki tekmuje z drugimi na odprtem
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trgu, podvržen pa je ponudbi in povpraševanju. Tržna kultura spletnega iskanja zmenkov tako
predstavlja radikalen odmik od tradicionalne romantičnosti, ki je bila značilna za večino
obdobja 19. in 20. stoletja. Internet namreč zahteva racionalnost pri izbiri partnerja, hkrati pa
temelji na breztelesni tekstovni interakciji. Za razliko od romantične ljubezni, ki je osnovana
na ločitvi med sfero instrumentalnega delovanja in sfero občutkov in čustev, uporaba interneta
poveča instrumentalizacijo romantičnih interakcij- kognitivna vednost ima prednost pred
občutki; internetni zmenki namesto na romantični strasti slonijo na temeljih množične
potrošnje: ekonomiji obilja, množičnosti izbire, racionalizacije, standardizacije in selektivnega
targetiranja (Illouz, 2010).
Ljubezen danes obravnavamo kot dereguliran trg in ljubezen je privatizirana- hipoteza
deregulacije predpostavlja, da imamo zdaj tri neodvisne načine delovanja: ljudje potrebujejo
drug drugega kot na trgu in skupnosti oz. družine ne posredujejo več med ljudmi. Ljudje se
spoznavajo brez posrednikov oz. le ob posredovanju tehnologije. Tudi namen srečanja ni več
jasen-lahko gre za spolnost, čustva ali poroko. Ljudje v razmerje vstopajo, ne da bi v naprej
vedeli, v kakšen odnos vstopajo. Negotovost je zdaj tisto, kar usmerja številna razmerjanegotovost glede prihodnosti in negotovost glede vrste razmerja, v katerem smo (Illouz, 2010).
V skladu s poznomodernimi imperativi je med drugim največja vrednota v partnerstvu osebna
rast- za razliko od preteklih obdobij, ko je za normo veljala zvestoba (Šori, 2015).
Ljubezen je družbeni konstrukt- predstave o tem, kakšna naj bi bila, nam posreduje kultura, isto
pa velja tudi za partnersko zvezo in dojemanje monogamije. Ogromen vpliv ima narativ o
romantični ljubezni, ki na eni strani žensko povzdigne, na drugi strani pa jo pahne v odvisnost
od moških z ideologijo princa na belem konju- ženske, ki to idejo implicitno konzumirajo, so
manj ambiciozne na področju izobraževanja, kažejo pa tudi manjši interes za službe na
vodstvenih položaj z visokim statusom (Šori, 2015).
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7 SPREMEMBE V SPOLNIH VLOGAH

V poznem 20. stoletju je prišlo do strukturnih družbenih sprememb, ki zadevajo ključne sektorje
družbe- družino, izobraževanje in delo ter pravni sistem, kar je pomembno vplivalo na vlogo
spolov. Ženskost kot skrbstvena vloga in moškost kot pojem avtonomnosti nista več
samoumevni, prej polarno nasprotna čustva in razum zdaj sooblikujeta drug drugega.
Emocionalne spretnosti so postale oblika kapitala v mnogih delovnih organizacijah; lastnosti,
pripisane ženskosti (komunikacija, samozavedanje, ekspresivnost,….) pa so si utrle pot v
upravljanje s človeškim kapitalom. Na drugi strani, v zasebni sferi, je instrumentalna
racionalnost začela delovati pod vplivom feminizma 2. vala in poleg skrbstvene vloge ženski
identiteti pripisala še neodvisnost, kar je ženski omogočilo osebno in politično emancipacijo
(Illouz, 2010). Teoretiki refleksivne modernizacije poudarjajo posebno transformativne učinke
na deinstitucionaizacijo zakonske zveze in družine na ženska življenja; tisto kar spol je in kako
naj se izraža, postaja stvar mnogoterih možnosti (Giddens13, 1992 v Budgeon, 2016, str. 407).
Beck meni, da je v zadnjih nekaj desetletjih sicer prišlo do precejšnjih sprememb pri obravnavi
neenakosti med spoloma, da pa so te spremembe ostale bolj na papirju- retorika enakosti je
namreč prinesla še večjo neenakost in s tem diskrepanco med pričakovanji in realnostjo na tem
področju. Predvsem moški del populacije neenakost opravičuje z argumenti biologije; tako je
skrbstveno delo zaradi sposobnosti rojevanja še vedno na ženskih plečih. Opaziti gre tudi močan
vpliv tradicionalnih spolnih stereotipov na področju merjenja uspeha moških; ta je še vedno
precej odvisen od ekonomske uspešnosti, kar nakazuje imperativ moškega kot prehranjevalca
družine- posledično je tudi ustrezna spolna zadovoljitev moških odvisna od njihovega
ekonomskega uspeha. Na drugi strani je moški spol precej bolj ranljiv na področju
emocionalnih izmenjav v intimnem razmerju, kar je še posebno pomembno pri razreševanju
konfliktov; moški so na tem področju popolnoma nemočni zaradi uspešnega zatiranja čustvene
plati zaradi družbenih norm kontroliranja čustev pri moških (Beck in Beck- Gernsheim, 2006).
V debati o družbenih spremembah se zadnje čase pojavlja tudi nova oblika ženskostisamozadostna, samozavestna in neodvisna ženska; ta ideologija avtonomne ženstvenosti
sovpada z atributi, navadno pripisani moškim. V kontekstu neoliberalizma in postfeminizma se
s to obliko konstruira ženska, ki je zmožna živeti izven spon spolne vloge in norm, kar pa ni
13
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vedno v skladu s prakso- kljub priznavanju avtonomije je samskost za ženske še vedno
problematičen status.

Čeprav je samskost legitimna, je časovno pogojena; če je ženska

neodvisna tudi čez določeno obdobje v življenju, je pogosto podvržena stigmatizaciji (Budgeon,
2016).
Ženske so v sodobni družbi umeščene v odnose med spoloma na način, da so njihove izbire
rezultat družbenih pričakovanj; taka dinamika razkriva kontradiktornost sodobne ženskosti in
ponazarja, kako izbire, ki se nanašajo na osebno življenje žensk, niso povsem avtonomne,
temveč so podvržene heteronormativnim vlogam spola (Budgeon, 2016).
Nedavne raziskave razkrivajo spremembe v normah spola- intenziviran diskurz izbora, močno
prepleten z liberalnim individualizmom, konstruira obliko idealizirane ženskosti nevezane na
socialno neenakost (Budgeon, 2016).
Definicije ženskosti in moškosti so se prilagodile sodobnim neoliberalnim režimom
individualne identitete; kljub temu apliciranje »moških« lastnosti (kot so asertivnost in
neodvisnost) na ženskost ne pomeni, da so regulativne strukture odnosov med spoloma ter
heteronormativnost, ki moškost in ženskost povezuje, razveljavljene. Rekonstrukcija spolnih
vlog nima nobenega vpliva na hierarhično ureditev odnosov med spoloma, kar ohranja
hegemonijo moškosti (Budgeon, 2016).

7.1 »Nova« ženskost
Binarna opozicija moški- ženska je konstrukt, ki narekuje družbene interakcije v skladu z
družbenim spolom. Spol tako ni nekaj, kar posameznik je, temveč nekaj, kar postane skozi
proces »uspolnjenja« pod vplivom norm, ki zahtevajo določeno delovanje skozi videz, vedenje
in lastnosti partikularnega spola. Kadar je izvajanje spola v skladu z normativi, ga dojemamo
kot »naravnega« (Budgeon, 2016). Družbena delitev po spolu poteka predvsem na čustveni
ravni: moški mora biti pogumen, hladnokrvno racionalen in disciplinarno napadalen; na drugi
strani pa se od žensk pričakuje prijaznost, sočutje in vedrost. Moški in ženske torej s pomočjo
implicitne čustvene delitve reproducirajo svoje vloge in identitete- vzpostavi pa se tudi čustvena
hierarhija, v kateri so lastnosti, pripisane moškemu, nahajajo višje na lestvici od t.i. ženskih
lastnosti, to pa posledično implicitno ureja moralno in družbeno ureditev. Ženski se tako pripiše
skrbstvena vloga, usmerjena v druge, medtem ko je moški preskrbovalec družine (Illouz, 2010).
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Raziskava je pokazala, da ženske revije z raznimi nasveti nagovarjajo ženske, kako naj
spremenijo sebe in svoj življenjski stil, da bodo efektivna seksualna bitja, kar naj bi vodilo v
osvobojeno in avtonomno seksualno identiteto. Feministična kritika »nove ženskosti« opozarja,
da poudarek na avtonomnosti izbire sovpada s postfeminističnimi in neoliberalnimi diskurzi,
kjer posamezniki veljajo za racionalne, preračunljive in samoregulativne. Posamezniki izražajo
svojo avtonomno identiteto skozi izbiro, namesto da bi lahko svobodno izbirali- svoje življenje
so obvezani živeti skozi izbiro. Družbeni poudarek izbire ne omogoča ženskam več možnosti
delovanja v zasebnem življenju, saj je postfeministični in neoliberalni red spola podvržen
intenzivnemu nadzoru. Poleg tega pluralnost izbire ne vodi nujno k odporu proti
heteronormativnim zahtevam. V praksi je »modernizirana« opolnomočena ženskost
strukturirana nedosledno; ženskost je prezentirana kot polje individualiziranih možnosti, hkrati
pa mora potekati znotraj določenih parametrov. Povedano drugače- od žensk se pričakuje
delovanje v smislu izbirnega subjekta, v praksi pa so te izbire regulirane kljub pojavu
samozadostne, samoupravne in seksualno neomejene ženskosti. Še posebno izbire profeminističnih identitet, kot so npr. zavračanje heteroseksualnosti ali odlaganje materinstva, so
družbeno sankcionirane (Budgeon, 2016).
Pluralnost samske kategorije z naraščanjem števila ločenih ali mlajših samskih žensk brez otrok
konstruira starejše, nikoli poročene samske ženske manj vidne; kljub delni de- stigmatizaciji in
problematičnosti samske identitete pa v družbi ostaja konotacija osebnega neuspeha, česar se
samske ženske zavedajo. Samskost pri določenih letih je še vedno nezaželena- fiktivni liki, kot
npr. Bridget Jones, pa so omogočili večjo identifikacijo z »novo samsko žensko« namesto
zgražanja nad marginalizirano skupino ljudi (Macvarish, 2006).

7.2 Seksualnost
Heteroseksualna razmerja so strukturirana glede na normative spola; tudi v seksualnosti se kaže
binarnost glede na spol- ženske so seksualno pasivne, izražajo manjše poželenje in težje
dosežejo zadovoljitev od moških, hkrati pa bolj cenijo povezanost od fizičnega odnosa. Moška
seksualnost na drugi strani izraža aktivno poželenje, prednost ima fizični užitek od čustvene
bližine in pogosto upodablja neustavljivo nujo po seksualni aktivnosti (Budgeon, 2016). S
pojavom sprememb v spolnih vlogah se konstruira tudi žensko poželenje kot aktivno in celo
instrumentalno, kar utegne vplivati na negativno konotacijo samskosti, morda tudi na
heteropatriarhalna razmerja. Na drugi strani Budgeon ugotavlja, da je sicer večja
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instrumentalnost žensk spodbujana z mnogimi diskurzi, da pa ravno ta pojav bolj služi
reprodukciji heteronormativnosti kot pa razširjenosti možnosti za avtonomno ustvarjanje
identitete. Spolne norme, čeprav v neki meri rekonstruirane, še vedno določajo meje
sprejemljivih izrazov ženske heteroseksualne aktivnosti (Budgeon, 2016). Nove reprezentacije
ženskosti prevprašujejo družbene kode, ki žensko pozicionirajo kot objekt moškega poželenja,
predstavljajo žensko kot polno seksualni subjekt, katerega izbire temeljijo na zadovoljevanju
svojih želja skozi individualno opolnomočenje. Tako se s takšno konstrukcijo odgovornost za
zadovoljujoč intimni odnos prelaga izključno na ženske s pojasnilom, da tradicionalne spolne
vloge ne veljajo več in so ženske rešene prejšnjih družbenih in materialnih vezi. Takšne
reprezentacije so konstruirane skozi logiko postfeminizma (Budgeon, 2016).
Z liberalizacijo seksualnosti v 70. letih 20. stoletja se je razvila toleranca do seksualne
permisivnosti, ki je omogočila transformacijo od identitete samskosti k identiteti »swingerja«;
ta je bila sicer lažje dosegljiva moškim, vendar se je tudi ženskam »dovolila« bolj aktivna
pozicija v seksualnem življenju- še vedno pa se je opazila seksualna diferenciacija v dvojnih
merilih. Še posebno samske ženske so z zavračanjem poročnih zaobljub in družinskega
življenja ogrožale družbeni red z rušenjem patriarhalnih normativov in so bile označene kot
preveč promiskuitetne in »femme fatale« (ali še raje predatorke) (Budgeon, 2008).
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8 IMPERATIV HETEROSEKSUALNEGA PARTNERSTVA

Zgodovinsko gledano je bil samski stan od nekdaj marginaliziran status, medtem ko je bilo
heteroseksualno razmerje priviligirano in nagrajeno tako družbeno kot ekonomsko in
simbolično. Na drugi strani gre opaziti ogromen porast samskih gospodinjstev, kar mogoče
nakazuje na t.i. »dobo samskosti« (Budgeon, 2008).
Družbeni normativi diktirajo organiziranost vsakdanjega življenja; heteronormativnost je bila
institucionalizirana do te mere, da ima vsak prelom tako ekonomske kot družbene posledice.
Ena od norm heteroseksualnosti je tudi dalj časa trajajoča monogamija, s katero je tesno
povezana ideologija o poroki in družini, ki predpostavlja, da si vsakdo želi heteroseksualno
razmerje, da je takšno razmerje najbolj zadovoljujoče intimno razmerje ter da so posamezniki
v takšnih zvezah bolj srečni od ostalih (Budgeon, 2008).
Raziskava

razkriva,

da

intervjuvanci

konstruirajo

svojo

identiteto

v

relaciji

s

heteronormativnostjo; imperativ partnerstva je tako vseobsegajoč, da se partnerstva sploh ne
dojema kot kategorijo kot tako, temveč so drugačni življenjski stili dojemani kot deviacija.
Mnogi teoretiki (npr. feministični in queer teoretiki) kritizirajo obravnavo heteroseksualnosti
kot nekaj naravno danega in zatorej »normalnega«, kar posledično vodi v organiziranje
posameznikovih osebnih življenj v skladu z omenjenim imperativom, s tem pa producira spolno
in seksualno neenakost (Budgeon, 2008).
Avtorica navaja Ingrahama ki meni, da heteronormativni imaginarij temelji na ustvarjanju
Drugega, ki je označen za deviantnega. Samskost, kot odstop od dominantnega
heteroseksualnega razmerja, pogosto nastopa v vlogi Drugega in s tem kot problematična in
stigmatizirana identiteta. (Ingraham v Budgeon, 2008, str. 305). Predvsem ženske v kasnejšem
življenjskem obdobju samskost občutijo kot neuspeh in ne kot izbiro. Na drugi strani se moške
samskosti (za razliko od ženske, kjer je le- ta označena za staro devico) drži konotacija izbire.
Za samskega moškega ne obstaja sinonim stereotipa o stari devici in v skladu s priviligiranim
standardom moških glede seksualnega vedenja tako nevezan moški uživa večjo podporo
družbe. Kljub temu se tudi oni ne morejo izogniti negativnemu stereotipiziranju o maminih
sinčkih (Budgeon, 2008).
Ideologija o poroki in družini je zgodovinsko določala ženskam življenjsko pot v skladu z
normami spola; posamezniki, ki padejo iz kategorije heteroseksualne zveze in družinskega
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življenja (ki je znak uspešnega razvoja življenjske poti), so marginalizirani in podvrženi
negativnemu stereotipiziranju, diskriminaciji, ekonomski prikrajšanosti, zavračanju in
stigmatizaciji. Imperativ zakonske zveze in družinskega življenja predvideva, da si večina ljudi
želi seksualnega razmerja, da ima takšno razmerje prednost pred drugimi razmerji ter da
posamezniki, katerih seksualno razmerje predstavlja centralno točko življenja, živijo vrednejše,
pomembnejše in bolj izpolnjeno življenje. Stigma, vezana na akterje, ki jih ni mogoče uvrstiti
v dominantno kategorijo, se je izkazala za izjemno trdovratno kljub pluralnosti življenjskih
stilov (Budgeon, 2016).
Samskost je torej predmet diskriminacije in stereotipiziranja, medtem ko je zakonska zveza
glorificirana. Paradoksalno pa poroka ne prinese večje sreče ali zdravja v primerjavi s
samskimi. Slednji namreč vzdržujejo več socialnih vezi, namesto da bi vse investirali v eno
osebo. Celo na starost, ko se od njih pričakuje, da bodo sami in osamljeni, pogosto razvijejo
široko podporno mrežo; avtorica je mnenja, da bi bilo potrebno več pozornosti nameniti ne
samo intimnim, temveč tudi prijateljskim in sorodstvenim razmerjem.
Prednost samskih, ki imajo potrebne resurse in priložnosti, je v tem, da lažje sledijo svojim
sanjam in uspevajo v delu, ki jih osrečuje. Pomirjeni so tako s samoto kot z interakcijami z
drugimi osebami; namesto da bi čakali na »pravo osebo«, raje živijo polno življenje (DePaolo14,
2006 v Sullivan 2006, str. 149).
Tudi v Sloveniji so izbire še vedno usmerjane s strani tako države kot družbe; primer tega je
referendum leta 2001, ko je bila zavrnjena možnost oploditve samskih žensk. S tem se kaže
močan vpliv ideologije tradicionalne družine in težnje po rekatolizaciji družbe (Jogan, 2011).

8.1 Kritika zakonske zveze
Shanley zakonsko zvezo v predmodernem času v ZDA opiše kot v skladu s krščanskim naukom
nerazdružljivo vez, ki naj bi trajala do konca življenja in vključevala monogamijo. Mož in žena
sta imela komplementarni vlogi v hierarhičnem razmerju- mož je bil glava družine in po pravu
18. stoletja tudi predstavnik »ene osebe«, v katero se združita mož in žena- nauk o zakonski
enotnosti ali kuverturi. Ženska pravno ni imela nobenih pooblastil brez moža, za njena dejanja
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DePaolo, B. (2006). Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live
Happily Ever After. New York, NY: St. Martin’s Press,
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je bil prav tako odgovoren zakonski partner, kar mu je dalo pravico do nadzora žene in otrok.
Vloge so bile torej natančno razdeljene: tisti, ki preživlja družino, jo ščiti in je samostojen ter
gospodinja, zaščitena in odvisna od moža. Zakonska zveza je bila razmerje z določili države.
Prvi val reform je sredi 19. stoletja prinesel ženskam osvoboditev od kuverture, zakon pa je
posameznika še vedno obravnaval različno glede na spol. Drugi val reform se zgodi po 2.
svetovni vojni, ko ženske množično vstopajo na trg dela in tako postajajo ekonomsko
neodvisne, izum kontracepcijske tabletke pa jim je podaril tudi spolno svobodo, ločeno od
reprodukcije (Shanley v Kobe in Pribac, 2006).
Kanduč o poroki oz. zakonski zvezi razmišlja z drugega zornega kota: zakonska zveza in/ ali
družinsko življenje je sicer še vedno hegemonski življenjski stil, je pa precej problematičen z
vidika osebne svobode, saj jo precej okrni; družinsko življenje zahteva tudi obilico prilagajanja
in obveznosti, tako do zakonskega partnerja kot do otrok, pogosto pa je prisotno tudi fizično in
psihično nasilje, prepiri, rutiniziranost, preobremenjenost, pomanjkanje (osebnega) prostega
časa, dolgočasne spolne prakse itd. Vse zgoraj našteto je po Kandučevem mnenju tudi razlog
za upad zanimanja za poroko. Naraščajoče število razvez pa nakazuje, da zakonska zveza ne
pomeni razmerja do smrti (Kanduč v Kobe in Pribac, 2006).
Poznomoderni teoretiki ugotavljajo, da v nasprotju s splošnim prepričanjem družina ne nudi
več zavetja pred zunanjim svetom, temveč ravno obratno- zunanji svet, predvsem delovno
mesto, je pribežališče pred napetostjo in konflikti znotraj družine. Kljub temu je za večino
samskih posameznikov partnerstvo oz. družina še vedno ena izmed želja, čemur v prid govori
dejstvo, da večina le malo posameznikov vse svoje odraslo življenje preživi samih (Keržan v
Kobe in Pribac, 2006).
Pluralnost življenjskih stilov pogojuje med drugim tudi spreminjanje strukturnih temeljev- od
negotovosti v družbenoekonomskem smislu, diskrepance med bogatimi in revnimi do
stopnjevanja pritiskov predvsem na trgu dela ter t.i. kultura takojšnjosti (želja po takojšnji
zadovoljitvi želja). Normativni ideal- konvencionalna družina- izgublja svojo moč, kot
posledico pa lahko opazimo normalizacijsko nasilje oz. sankcioniranje odklonov, nostalgijo po
tradiciji in poudarjanje pomembnosti družine kot ene temeljnih vrednot. Imperativ družine pa
je kljub temu še vedno družbeno- oblastni kontrolni mehanizem, ki posameznika usmerja v
mainstream- na ta način se ukvarja z družino in delom, s tem pa postane objekt discipliniranjatako je poskrbljeno za socializacijo, pacifikacijo, normalizacijo in socialni konformizem.
Usklajevanje želje po avtonomnosti in želje po otroku je pomembno za oba spola, še posebno
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pa za ženske, saj je v skladu z družbenimi normami materinstvo še imperativ, ki omogoča
vzpostavljanje pozitivne identitete, občutka normalnosti in večvrednosti v razmerju do žensk,
ki otrok nimajo ali si jih celo ne želijo. Na drugi strani se opaža upadanje zanimanja za
materinstvo, kar avtor pripisuje povečani želji po samoodločanju- predvsem zaradi negotovih
delovnih mest in zahtevnosti dela (Kanduč v Kobe in Pribac, 2006).
Kritika monogamije poudarja, da le- ta v največji možni meri omejuje širšo družbeno
povezanost in intimnost ter je tako vzrok za odtujenost v zakonski zvezi. Giddensov koncept
sotočne ljubezni so v večini še vedno diadna razmerja, ki pa ne temeljijo na zunanji podpori,
temveč se razvijejo iz intimnosti, zaupanja, vzajemnosti itd. Pomemben faktor pri tem je
ravnovesje med avtonomijo in odvisnostjo (Majerhold v Kobe in Pribac, 2006).
Tradicionalno zakonsko zvezo jemljemo kot prostor zasebne svobode na eni in institucijo, ki
krši vsakdanje pravice ljudi na drugi strani (str. 192). Ker danes zakonska zveza ne služi več
ekonomskim, teritorialnim in krvnim razlogom (v smislu reprodukcije in socializacije
potomcev), temveč temelji na romantičnem razmerju- to tudi prikrije marginalizacijo drugega.
Upad števila porok in povečevanje razvez avtorica pripiše krajšemu obdobju romantične
ljubezni (Zaviršek v Kobe in Pribac, 2006).
Narativi v raziskavah nakazujejo na potrebo po alternativi- preoblikovanju družbenih norm, kar
se tiče dominantnosti življenja v paru, npr. emocionalna, ne pa tudi seksualna monogamija ali
življenje narazen, pa tudi razmerje na daljavo in osredotočanje na prijateljske vezi; vse to pa
postavlja izziv heteronormativnosti (Budgeon, 2008). Podobno razmišlja tudi Stacey:
partnerstvo in družinsko življenje je- razen v redkih izjemah- pričakovan življenjski potek,
vezan predvsem na reprodukcijo in vlogo ženske kot matere. Ta ideologija je globoko
zakoreninjena v popularni kulturi večine zahodnega sveta; vsaka kultura in vsi ljudje bi morali
uskladiti svoje želje in svoje družinsko življenje- nenaravno je namreč, da se v mladih letih
odločimo za eno osebo in ji ostanemo zvesti do konca življenja (Kuhar, 2015).
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9 SAMSKOST KOT DRUŽBENA KATEGORIJA

V tem poglavju se osredotočam na sam status samskosti- kako se samskost obravnava v družbi
oz. kakšen diskurz prevladuje, precejšen del pa posvečam stigmatizaciji samskih, ki je za
razliko od drugih diskriminacij, kot so rasizem, seksizem itd., pogosto neprepoznana in celo
legitimna. V Sloveniji je bila na temo samskosti zaenkrat opravljena le ena raziskava: Iztok Šori
je leta 2015 predstavil rezultate, ki so opisani spodaj.

9.1 Diskurz o samskosti
Normativni predpisi, kot je npr. obvezna heteroseksualnost, delujejo skozi konstrukcijo
različnih oblik drugačenja (othering); tisto, kar odstopa od »pravilnega«, definira »pravilno«.
Diskurz samskosti identiteto samske ženske umešča v subjektno pozicijo. V skladu z
marginalizacijo tudi akademske raziskave samske ženske navadno označujejo (če že ne
patološko) za drugačno ali osebno disfunkcionalno. Mnogo literature samskost obravnava kot
naravni fenomen, ne pa kot socialno kategorijo, kar tudi je (Reynolds in Wetherell, 2003).
Kot na mnogih drugih področjih se tudi tu kaže spolna diferenciacija- ženske so precej bolj
izpostavljene pogledu od moških in stigmatizirane.
Študije kažejo, da je pri ženskah med 35. in 50. letom samski status precej bolj problematičen,
kot ga prikazuje popularna kultura, predvsem zato, ker naj bi bil samski stan samo začasna faza,
same pa niso prepričane, kako ali kdaj se bo končala. Čeprav poudarjajo svobodo in
avtonomnost samskosti ter na drugi strani breme partnerskega življenja in materinstva, se v
narativu kaže predvsem želja imeti otroka in partnerja ter delovanje v tej smeri- samskost torej
za večino v tej dobi ni izbira, temveč prisila. Poleg tega se kljub poplavi literature za
samopomoč, ki promovira samskost in ljubezen do sebe, težko soočajo z občutkom, da v
življenju razen sorodnikov in prijateljev nimajo nikogar. Ker je samskost samo ena od identitet,
se pogosto znajdejo v kontradikciji med samopredstavljanjem in zavedanjem o družbeno manj
sprejemljivem statusu oz. stereotipiziranju. Samski so namreč dojemani kot pomilovanja vredni
in obupani, zato se zatečejo k strategiji prikazovanja svojega statusa kot izbiro; očitna je
dihotomija med predstavljanjem sebe kot srečne posameznice in željo po romantični ljubezni.
Večina žensk je zadovoljna s svojo samskostjo, vendar jih precej skrbi misel na prihodnost- da
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bodo samske tudi ostale. Leta med 30 in 40 so v očeh žensk s samskim statusom nekako
odločilna; treba se je ali sprijazniti s samskim stanom ali pa se podati na polje zmenkov in iskati
možnost za partnersko zvezo in/ ali materinstvo. Ambivalenca te tranzicijske dobe otežkoča
sprejemanje samskosti kot življenjskega stila (Macvarish, 2006).
Kljub nekaterim pozitivnim konotacijam se večina žensk obremenjuje z mnenjem okolice, kar
izvira delno iz pomanjkanja kontrole nad tem iz preteklosti, ko so bile samske ženske družbeno
negativno sprejete, delno pa iz nesigurnosti glede svojega statusa. Raziskava je pokazala, da so
zaznale pomilovanje ali negativno nastrojenost okolice tudi v primerih, kjer tega ni biloizhajale so namreč iz svojih bojazni ali želja. V nasprotju s stereotipom o karierno naravnani
samski ženski se večina ne identificira s »poslovno uspešno žensko«- večini je dovolj dohodek,
ki omogoča dostojno življenje (Macvarish, 2006).
Samskost žensk je pogosto označen za »status v čakanju«, torej začasen status, dokler si ne
najdejo partnerja. Še posebno ženske so s tem označene za nedokončan projekt; tisti, ki čaka,
je portretiran kot pomanjkljiv in pasiven dejavnik (Ramdas, 2012).
9.1.1 Samski o samskem statusu
Raziskave kažejo, da kot najbolj pozitiven vidik samski navajajo osebno svobodo in avtonomijo
(Šori, 2018; Budgeon, 2008). Šori dodaja, da to v večji meri velja za ženske kot za moške;
ženske tudi na splošno prepoznavajo več pozitivnih vidikov.
Kot negativno plat samskega statusa samski vidijo v pomanjkanju intimnosti, osamljenosti in
nerednem spolnem življenju. Odgovori se glede na spol tu ne razlikujejo; le več moških kot
žensk občuti osamljenost (Šori, 2015).
Raziskava, kako samske ženske dojemajo svoj status, razkriva, da samskost obravnavajo na
štiri načine, pri čemer sta prva dva izrazito negativna, zadnja dva pa potencirano pozitivna :
-

Samskost kot osebna pomanjkljivost; kaže se predvsem kot nesposobnost »dobiti«
moškega, kar se ujema s splošnim družbenim prepričanjem. Fokus je na negativnih
karakteristikah samskih žensk- opisane so kot patetične, pomilovanja vredne in
karakterno problematične.

-

Samskost kot družbena izključenost: temelji na osebnih izkušnjah reakcij ljudi na
njihovo samskost; ustvarja se močan kontrast med samskostjo in vezanostjo. Takšna
binarnost je pogosta v splošnem diskurzu o samskosti- pri tem je vezanost privilegiran
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položaj, medtem ko je samskost pomanjkljiva, prikrajšana in izločena. Subjektna
pozicija v tem primeru variira- samska ženska je lahko obravnavana kot ranljiva, lahko
pa predstavlja tudi grožnjo, saj ima moč, da prevzame vezanega moškega.
-

Samskost kot neodvisnost in izbira: samski status je idealiziran; v nasprotju s socialno
izključenostjo se samski status privilegira- ženske so hvaležne, da so lahko neodvisne
in imajo izbiro. Negativni aspekt tega je, da so lahko označene za sebične.

-

Samskost kot samoaktualizacija in osebni dosežek: samske ženske imajo čas za osebni
razvoj. Poudarek je na svobodni izbiri, saj niso odvisne od partnerja. Samskost kot
osebni razvoj formulira ambicioznost žensk znotraj liberalno- feministične in
humanistično- psihološke terminologije. Finančna neodvisnost je pomemben cilj pri
doseganju samoizpolnitve (Reynolds in Wetherell, 2003).

Ženske samskega stanu se pogosto znajdejo v situaciji, kjer morajo svoj status zagovarjati in
opravičevati, kar je razlog za ustvarjanje zgodb, s katerimi se definirajo. Simpson poudari
pluralnost raziskav, iz katerih je razvidno, da samski status nikoli ne predstavlja izbire, kar je
paradoksalno v nasprotju s sociološkimi teorijami, ki poudarjajo biografijo izbire. Tudi samski
v raziskavi 2016 so svoj status pripisali usodi in ne zavestni odločitvi. Ena od reprezentacij
slika samskost kot posledico odločitve za kariero namesto materinstvo, kar samske ženske
podvrže pomilovanju. Kljub zadovoljstvu s samskim statusom večina žensk le- tega javno ne
razglaša zaradi strahu pred nerazumevanjem in označbo za »čudno osebo«. Izraz samskosti kot
izbira je v nasprotju z dominantnim diskurzom, kjer je samskost reprezentirana kot osebni
neuspeh ali kot rezultat drugih neugodnih faktorjev. Kljub temu se pri navajanju razlogov za
samski stan zadovoljstvo pogosto pojavlja, kar nakazuje na porast

družbene sprejetosti

samskosti kot alternative za razliko od deviantnosti (Simpson, 2016).
9.1.2. Samski stari
Raziskave kažejo, da nikoli poročeni starejši od 65 let dojemajo svoj življenjski stil kot bolj
kvalitetnega od poročenih vrstnikov, saj menijo, da se v zakonski zvezi posameznik neha ceniti;
poleg tega kažejo manj simptomov stresa od poročenih, ovdovelih ali ločenih starih. Za razloge
za svoj samski stan brez otrok so v raziskavi navedli več razlogov: zaradi izbire, življenjskih
okoliščin ali osebnih karakteristik. Življenje opišejo kot kontinuum med osamljenostjo in
samoto; pomemben faktor je vzdrževanje mreže socialnih vezi, ki preprečuje osamljenost,
hkrati pa poročajo o tem, da so se samote navadili in da se ne počutijo osamljeni (BandWinterstein in Manchik-Rimon, 2014).
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Starost prinese spremembe na ekonomskem, kognitivnem, fizičnem in opravilnem področju;
večina samskih se zanaša nase in ne na druge, skrbi pa jih finančni vidik. Rezultati raziskave
kažejo, da se samski stari zavedajo slabosti in prednosti svojega statusa in jih znajo
retrospektivno integrirati. V tem stadiju življenja čutijo sprejetost in zadovoljstvo; to se
konstruira skozi samozavest, ki izhaja iz družbenih, akademskih ali funkcionalnih zmožnostih.
Pozitivna retrospektiva daje življenju smisel, ki je nad partnerstvom ali družinskim življenjem
in reflektira druge dosežke starega človeka, čeprav je njihov življenjski stil devianten glede na
imperativ partnerstva (Band- Winterstein, Manchik-Rimon, 2014).

9.2 Prisila ali izbira?
Kot nasprotje »normalni biografiji«, ki označuje vnaprej pričakovane življenjske prehode v
preteklosti, Beck vpelje termin »biografija izbire«, ki ne temelji na svobodi in odločitvi
posameznika, temveč je osnovana na paradoksu sodobne zahodne družbe: čeprav je na voljo
pluralnost možnosti, so posamezniki prisiljeni refleksivno vrednotiti in upravičevati svojo
izbiro, kar lahko vodi v stisko (preveč različnih možnosti, dvom v pravilnost izbire, ovire pri
izbiri željene opcije…). Biografijo izbire torej zaznamuje napetost med opcijama možnost/
svoboda in legitimizacija/ prisila (Beck, 2009).
V luči svobodne izbire se vršijo tudi družbeni pritiski in omejitve, ki povzročajo stiske in
tesnobe. Kar se kaže kot izbira drugačnosti, ni nujno tudi dejanska odločitev za drugačnost ali
celo izbira- pogosto se izkaže za nujo (Ule in Kuhar, 2003).
Osvoboditev od tradicionalnih vezi (kot so družina, družbeni sloj, razred, rod, religija itd.)
hkrati označuje tudi izpostavitev razmeram na trgu dela, pa tudi drugim oblikam nadzora kot
npr. medijskemu in potrošniškemu trgu. Življenje posameznika oblikujejo in nadzorujejo
sekundarne institucije in avtoritete z modnimi smernicami, trgi, stili in trendi (Ule in Kuhar,
2003). Normalna biografija tako postane začasna (Hitzler in Honer15, 1994 v Ule in Kuhar,
2003, str. 26). Izoblikujeta se dva pola: na pozitivnem lahko opazimo boljši življenjski standard,
daljšo pričakovano življenjsko dobo, višjo izobrazbeno raven, boljšo informiranost, porast

15

Hitzler, R., Honer, A. (1994). Bastelexistenz. Über subjektive Konsequezen der Individualisierung.
Frankfurt/M: Suhrkamp
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storitev (zdravstvene, socialne, tržne,…), na negativnem pa višje tveganje za brezposelnost oz.
podzaposlenost, prezaposlenost in pomanjkanje časa (Ule in Kuhar, 2003).
Družba ima do posameznikov precej zahtevna pričakovanja- v sodobnem svetu moramo
načrtovati in usmerjati svoje življenje tako v sedanjosti kot prihodnosti, kar pa se pogosto izkaže
za prezahteven projekt. Kot posledico lahko opazimo, da so individualizirani posamezniki bolj
odvisni od družbenih okoliščin, kot so bili v tradicionalnih družbah- trenutne priložnosti
(ponudbe in povpraševanja, mediji, tržno oglaševanje itd.) se namreč hitro spreminjajo. Tako
se izoblikujejo nove strategije delovanja, od katerih sta problematični predvsem dve:
- problemi se dojemajo površinsko zaradi oteženih možnosti odkrivanja jedra težavposamezniki zaznavajo samo simptome, ne pa tudi vzroke problemov; posledično narašča
število ločitev in menjava partnerjev.
- fragmentacija življenja: število interesnih področij narašča zaradi vse večjega pritiska trga in
ponudbe- pojavljajo se novi trendi, stili, smernice, dejavnosti. Vse večja ponudba onemogoča
dolgoročne življenjske strategije (Ule in Kuhar, 2003).
Ideologija poroke in družine ostaja strukturni temelj v ženski biografiji kljub spremembam, ki
naj bi ženskam omogočale večjo neodvisnost- obsojanje družbe in jasna sporočila, kakšne izbire
so primerne za ženske, ki so prestopile starostni prag, ko je samskost še sprejemljiva. Samske
ženske v »poznih letih« so obravnavane kot posameznice, ki so pretiravale v uživanju svobode
in zato živijo v stanju »propadle« ženskosti. Neoliberalni ideali, kot so podjetnost, odgovornost
zase in odločnost, se iz javne sfere prenašajo v zasebno (Illouz. 2010). Od samskih žensk se
pričakuje realiziranje več področij- izobrazbo, karierno napredovanje, razvijanje družbenih
omrežij in vstop v seksualno razmerje. Dokler ne dosežejo določene starosti, ko je samskost še
sprejemljiva, se spodbuja karierni razvoj in izobraževanje; kasneje so označene za preveč
izbirčne- tako naj bi si zapravile priložnost za srečno življenje, kar spodbudi predsodke, da so
samske ženske nepopolne in neizpolnjene. Predvidevanja, da so ženske opolnomočene,
postavlja njihove izbire v polje odgovornosti, kar sovpada z neoliberalnim diskurzom, da je
vsak odgovoren zase (Budgeon, 2016).
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9.3 Stigmatizacija
Sebstvo se razvije skozi družbene norme, najbolj skozi družbene interakcije, kar se med drugim
kaže v negativnih reakcijah na posameznike, ki odstopajo od družbenih pričakovanjpotencialno se jih označi kot deviantne in stigmatizira. To lahko sproži različne strategije, s
katerimi se stigmatizirani spopade s svojim položajem (Goffman, 2008).
Feministična postmoderna teorija identiteto definira kot družbeni konstrukt znotraj praks in
diskurzov; samskost je produkt tako samoidentificiranja kot zunanje kategorizacije (Simpson,
2016).
Kadar je samskost kot izbira obravnavana kot nezrelost oz. osebni neuspeh, je to odraz
specifičnega zgodovinskega in strukturnega konteksta pod taktirko postfemnistične in
neoliberalne racionalnosti (Budgeon, 2016).
Raziskave kažejo, da se kljub rapidnemu povečevanju števila samskih le- te še vedno obravnava
negativno (DePaolo in Morris16, 2005 v Budgeon, 2008). Kot omenjeno, pogosto dobijo oznako
sebičnih, neodgovornih, emocionalno poškodovanih, osamljenih, neizpolnjenih, odklonskih,
nezrelih posameznikov s pomanjkanjem socialne mreže in tesnih vezi. Statistični podatki
medtem kažejo spremembe v demografskih trendih: ne le, da se povečuje število samskih, tudi
povprečna starost ob prvi poroki se dviga; najhitreje se množijo gospodinjstva samskih oseb,
pa tudi enostarševska gospodinjstva in stopnja razvez. Nekateri članki iz teh razlogov trenutno
obdobje imenujejo kar stoletje samskih (Observer, 200017 v Budgeon, 2008, str. 310).
9.3.1 Stereotipizacija žensk
Stigmatizacija samskosti temelji na različnih faktorjih- najpomembnejši so norme, vezane na
spol. V primerjavi z moškimi so ženske pod precej večjim pritiskom konformizma ideologiji
poroke in družine zaradi običajne konstrukcije spola, ki narekuje skrbstveno vlogo.
Zgodovinsko gledano je bila heteroseksualna zveza in zakon bistvo ženskosti in znak uspešnega
prehoda na življenjski poti. Ženska naj torej ne bi zavestno izbrala samskega statusa; ta
predpostavka tako konstruira neporočeno žensko kot obupano in z napako (Budgeon, 2016).

16
17

DePaulo, B. and Morris, W. (2005) ‘Single in Society and Science’, Psychological Inquiry 16
Observer (2000) Observer Life Magazine (Special issue The Singles Issue)
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Stara devica- izraz, ki močno stigmatizira, se je v preteklosti uporabljal za ženske, ki jih noben
moški ni izbral in so ostale večno samske. Današnje samske ženske ta izraz zavračajo ne le
zaradi žaljivega podtona, temveč predvsem zaradi namigovanja na njihovo pasivnost; svojo
samskost raje pripišejo pomanjkanju primernih moških kot pa pomanjkanju svoje privlačnosti
oz. potencialu za zakon. Pojem stare device se torej v večji meri nanaša na videz kot pa na
dejanski status samskosti. Samskost je za razliko od »stare device« vseeno le še en status, ki
pomeni življenje izven tradicionalne družine in je zato stigmatiziran v manjši meri; poleg tega
nam ne pove, koliko časa samskost traja- »večno samski« status ni enako sprejet kot »samski
med razmerji« (Macvarish, 2006).
Stigma samskih je vezana tudi na leta- v nekaterih letih je samskost manj sprejemljiva. S stigmo
se najpogosteje srečujejo samske ženske med 25. in 35. letom starosti; za mlajše je precej bolj
»normalno«, da so samske. Negativni stereotipi se o samskih pojavljajo skozi vsa obdobja,
najpogosteje pa po 40. letu starosti (velja za oba spola). Različni avtorji (npr. Allen, Dalton,
Davies v Sharp and Ganong. 2011, str. 958) so z raziskavami prišli do presenetljivih rezultatov:
ženske po 35. letu so s svojim samskim statusom zadovoljne za razliko od tistih v svojih 20. in
30. letih; slednje so zaradi svoje samskosti zaskrbljene in bolj upajo na vstop v zakonsko zvezo,
pri čemer pomembno vlogo igra reproduktivna vloga žensk (Sharp and Ganong, 2011).
Porast samskih žensk, ki živijo v svojem gospodinjstvu, se odraža v kulturni reprezentaciji tega
fenomena v literaturi, filmu in televiziji. Dojemanje takšnih žensk se danes precej razlikuje od
nekdanje oznake »stara devica«. Medtem ko naraščanje števila samskih oseb, še posebno žensk,
buri politične debate, feministična literatura pozdravlja povečanje možnosti izbire žensk ter da
se zoperstavljajo negativni reprezentaciji svojega statusa in stigmatizaciji (Macvarish, 2006).
Raziskava stereotipov, s katerimi se soočajo samske ženske, je pokazala, da so nikoli poročene
ženske glede svojega statusa izpostavljene pogledu in nevidne hkrati; vse pa so brez izjeme
izpostavljene pritisku ustvarjanja tradicionalne družine. Pomisleki in težave, s katerimi se
ukvarjajo samske ženske, so:
-

Zavedanje minevanja časa (ko se poročajo njihovi bližnji in znanci; manjša se število
primernih kandidatov za partnerja, začnejo se zavedati tveganja nosečnosti v kasnejših
letih)

-

Nenehno opominjanje družbe, da se nahajajo na poti alternativnega (deviantnega)
življenjskega stila- izpostavljenost pogledu (vprašanja o samskosti in nasveti za uspešno
partnersko zvezo in starševstvo; predvidevanje ljudi, da so si ustvarile tradicionalno
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družino in nenehno posredovanje pri zmenkih; nenehno soočanje s sprožilci (dogodki,
ki jih opominjajo na »deviantnost« njihovega statusa- valentinovo, dogodki za pare,
družinski prazniki…)
-

Izguba pozicije v primarni družini- nevidnost (ko se mlajši sorojenci poročijo ali dobijo
otroka, usihajoče zanimanje ostalih članov družine) (Sharp and Ganong. 2011).

Kljub dramatičnim spremembam v življenju žensk v preteklih desetletjih (predvsem na
področju izobraževanja in zaposlovanja žensk v zahodnih družbah- pa tudi s pluralizacijo
družinskih oblik ter slabljenjem pomena zakonske zveze) še vedno prevladujejo negativni
stereotipi o samskosti. Predvsem pri ženskah se razkriva stigmatizirana družbena identiteta in
neprestano »drugačenje« zaradi njihovega marginaliziranega statusa. To kategoriziranje je
sicer v nasprotju s samoidentifikacijo samskih- subjektni poziciji v dominantnem diskurzu
pripišejo subjektivne pomene. Čeprav nekateri konstruirajo strategije za upravljanje stigme in
svoje delovanje prilagodijo, to ni univerzalno pravilo; ženske v raziskavi so poročale o umiku
iz družabnega življenja zaradi omejenih možnosti (nizki prihodki), sumničenja poročenih žensk
ter namigovanja na homoseksualno usmerjenost- torej drugačenja. Raziskave kažejo na
izključenost samskih (predvsem žensk) iz družabnega življenja, v katerem prevladujejo paridelno zaradi stereotipa o glamuroznem življenjskem stilu samskih, delno pa zaradi
potencialnega ogrožanja partnerske zveze, kar zopet konstruira marginalizirano identiteto
(Simpson, 2016).
9.3.2 Medijske reprezentacije samskih žensk
Vezano na samsko žensko se v medijih popularne kulture pojavljajo kontradiktorni pomeni.
Zgodbe o samskih ženskah, ki so predolgo čakale, da bi lahko imele otroke ali ki postajajo
nevarno podobne moškim v izbiri življenjskega stila (ekscesno popivanje, seks brez obveznosti,
materialistične želje), v zgodovinski patologiji samskosti žensk niso nič novega- vendar se v
zadnjih desetletjih srečujejo z narativi, ki samskost žensk zagovarjajo v stilu izpolnitve
osebnosti šele brez razmerja z moškim, ki naj bi jih zgolj oviralo. Knjige za samopomoč
promovirajo samski stil žensk kot priložnost za osebni razvoj; življenje v samskem
gospodinjstvu naj bi omogočalo hitrejšo in zanesljivejšo pot do samoaktualizacije- še več,
zadovoljstvo s samskostjo naj bi bilo predpogoj za to, da se najde primeren partner, saj naj bi
bila ljubezen do sebe prvi korak do ljubezni drugega (Macvarish, 2006).
Medijske reprezentacije samskosti so navadno prikazane v komercialnem kontekstu. Samskost
je pogosto prikazana kot plehka, še posebno kar se tiče žensk; te v oglasih navadno uživajo v
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postelji z banjico sladoleda, se hihitajo s prijateljicami, imajo čas za razvajanje in imajo popoln
nadzor nad tv daljincem. Pogosto so portretirane v kontrastu z gospodinjami z nehvaležnimi
otroci in neljubečim možem, kar morda najbolj nagovarja mlade ženske, ki si želijo
samostojnosti, manj starševskega nadzora in več zasebnosti, kot jim je na voljo pri staršihsamostojno samsko življenje jim tako predstavlja pomembno fazo v življenju. Samsko življenje
med 20. in 30. letom tako pridobi pozitivno konotacijo, saj je konstruirano kot emocionalna,
finančna in gospodinjska neodvisnost- pomemben faktor pri tem pa je dojemanje samskosti kot
začasnega statusa preden se ustalimo in najdemo pravega partnerja in imamo otroke. V tem
obdobju je podoba samskega dekleta orisana kot priložnost, da najde samo sebe. V nasprotju z
moškimi vrstniki samske ženske o svojem stanu poročajo kot o osebnem dosežku, življenje v
samskem gospodinjstvu pa jim dvigne samozavest. Vse to pa se spremeni po 30. letu starosti;
avtor poroča o dejstvu, da si samski stan prostovoljno izberejo ženske, ki so še dokaj mlade,
torej v fazi, preden imajo otroke (in se še iščejo) ter ženske, ki so v post- reproduktivnem
obdobju (ki so končno zbrale moč, da postavijo sebe na prvo mesto); ženske v reproduktivni
fazi si samskosti ne izberejo kot življenjski stil (Macvarish, 2006).
Popularna kultura je s podobami »nove samske ženske« torej kreirala feminizirano, karierno
naravnano žensko; izraz samsko dekle vsebuje tako konotacijo nezrelosti kot dekliškosti, kar je
v nasprotju z rezultati preteklih raziskav, ko je bila samskost označena za problematično zaradi
rušenja normativov ženskosti- materinstva in zakonske žene (Macvarish, 2006).
9.3.3 Upravljanje s stigmo
Za ustvarjanje pozitivne identitete samski posamezniki razvijejo različne strategije, kar
dosežejo z distanco do idealizacije kulture parov. Budgeon je raziskovala, kakšne narative
konstruirajo samski, pri čemer se zavedajo, da so v družbi z imperativom partnerstva
obravnavani kot Drugi. Udeleženci raziskave so pogosto govorili o diskrepanci med tistim, kar
je pomembno njim samim in tistim, kar se od njih pričakuje- tako nastane trenje med osebno in
družbeno identiteto. Upiranje vsiljeni družbeni identiteti je odvisno od moči ideologije, ki vlada
v določeni družbeni kategoriji, upravljanje z napetostmi pa zahteva različne strategije
(Budgeon, 2008). Ženske so na eni strani samskost občutile kot osebno pomanjkljivost ali
socialno izključenost, na drugi strani pa so samskosti pripisale pozitivne lastnosti, kot je npr.
neodvisnost, ki pripelje do samoaktualizacije. Paradoksalno so samskost označile kot temelj za
pozitivno samopodobo, čeprav so se zavedale, da so kot pripadnice kategorije samskih
marginalizirane (Reynolds in Wetherell 2003).
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V nekaterih reprezentacijah se stigma dekompozira s konstrukcijo pozitivne identitetesamskost se prikaže kot izbira in se ji zato pripiše normaliziran status. Cagan je v skladu s tem
skoval izraz »čudaško samski« (quirkyalone), s katero opisuje identiteto posameznika, ki uživa
v samskem življenju v nasprotju z »arhaično ureditvijo romantične ljubezni« in poudarja
svobodnega duha, samospoštovanje, kreativnost, pravo ljubezen in samozavest. Imperativ
partnerstva se z gibanjem, ki se je razvilo predvsem v spletnih skupnostih, označuje kot pranje
možganov, s katerim nas družba prepričuje, da si mora posameznik želeti življenja v dvoje, da
je samsko življenje inferiorno v primerjavi s partnerskim in da je romantično razmerje edini
ključ do sreče. Nasprotno so pripadniki gibanja mnenja, da so bolj kot partnersko razmerje
izpolnjujoča prijateljska razmerja, ki jih imenujejo plemena in v katerih si nudijo oporo
razširjene družine (Cagan18, 2004 v Budgeon, 2008, str. 310).
Večina samskih se poslužuje različnih praks pri konstruiranju pozitivne identitete; ena takih je
tudi vzdrževanje socialnih vezi z družino in prijatelji, kar se izkaže še posebnega pomena pri
ženskah, saj so te pogosto stigmatizirane kot osamljene in izolirane. Poleg tega samski poročajo
o lažjem izvajanju različnih aktivnosti- najsi bo to obisk kina ali potovanje. Čeprav so bili
mnogi v to prisiljeni, so ugotovili, da je samsko udejstvovanje pravzaprav prednost, prav tako
živeti sam (Simpson, 2016).
Ena izmed strategij upravljanja s stigmo je tudi poudarjanje prednosti, ki jih prinaša samsko
življenje v smislu priložnosti, ki jih ponuja in kritiziranje partnerskega življenja, češ da zavira
karierno napredovanje, omejuje krog prijateljev ali onemogoča osebni razvoj. Ponavljajoči se
narativi o problematičnosti partnerskega razmerja nakazuje na visoko stopnjo vpliva
individualizacije na upadanje pomena heteronormativnosti in razvoja čistega razmerja. Kot že
omenjeno, samski večji pomen dajejo prijateljskim razmerjem, ki delujejo kot protiutež
izključenosti iz privilegijev, ki so jih deležni pari, hkrati pa jim dajo občutek družbenega
pripadanja. To do neke mere nakazuje, da smo priča decentralizaciji seksualnega razmerja in
postavljanje prijateljstva v središče posameznikove mreže. Še ena taka strategija je kritiziranje
mita o romantični ljubezni; ta naj bi bila idealizirana, saj je ni mogoče doseči in kot taka ne
obstaja (Budgeon, 2008).
Večina intervjuvancev v raziskavi ne glede na spol ali spolno usmerjenost je izrazila nelagodje
ob misli na omejitve, ki jih prinese partnerska zveza; poudarek je predvsem na osebni svobodi
in individualnem razvoju oz samoaktualizaciji. Osebe, ki so pred kratkim zaključile partnerska
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razmerja, so uporabljale narative o spoznavanju samega sebe in razumevanje lastne identitete,
ki jih je prinesel konec zveze. Za razliko od raziskave Reynolds in Wetherel 2003 tokrat samski
svojega statusa niso občutili kot osebni neuspeh, temveč kot izbiro, ki jim omogoča izpolnitev
in nadaljnji razvoj kot osebe. Samski stan so legitimizirali tako, da so splošno sprejete družbene
vrednote, kot so avtonomija, neodvisnost in svoboda, pripisali identiteti samskega
posameznika; na drugi strani so s tem problematizirali status življenja v zvezi, saj naj to
omenjenih vrednot ne bi omogočalo (Budgeon, 2008).
Kljub konstrukciji pozitivne identitete se napetost med osebno in družbeno identiteto ne razreši
v popolnosti, kar postane očitno, ko je govora o potencialnem vstopu v intimno partnersko
razmerje v prihodnosti- večina samskih bi storila ta korak, čeprav se pojavi strategija
balansiranja avtonomije in intimnosti z zavedanjem, da pretekla razmerja tega niso mogla
izpolniti. (Budgeon, 2008).
9.3.4 Singlizem
Kot že večkrat omenjeno, so osebe s samskim statusom izpostavljene stigmatizaciji in
diskriminaciji, čeprav se njihovo število vztrajno povečuje. Ameriške raziskave kažejo, da se
ideologija zakonske zveze sprejema nekritično in večini predstavlja edini način za izpolnjeno
življenje ter znak zrele osebnosti (Morris, Sinclair in DePaolo, 2007) in se obravnava kot
normativni mejnik človekovega življenja.
Bella DePaolo vpelje pojem singlizem, ki označuje diskriminacijo proti samskim in s tem
privilegiranje ljudi v partnerskem, po možnosti zakonskem razmerju. Avtorica je mnenja, da se
samske osebe dnevno srečujejo s stereotipiziranjem. V raziskavi iz leta 2006 je ugotavljala, da
se samske percepira kot sebične, osamljene in pomilovanja vredne, hkrati pa se kažejo
signifikantne razlike med spoloma. Predsodki gredo ponekod celo tako daleč, da je
enostarševstvo označeno kot otrokom škodljivo. V nasprotju z nemško longitudinalno študijo
ta dokazuje, da zakonska zveza sama po sebi ne prinaša sreče; v raziskavi so bili namreč
opazovane osebe, ki so bile poročene, srečnejše od samskih že pred poroko. Hkrati zavrne tudi
trditev, da so poročeni boljšega zdravja in poudari, da je treba razlikovati med več kategorijamipartnerji, ki živijo skupaj, ločeni samski, nikoli poročeni samski, vdovci in poročenimi pari.
Rezultati so pokazali, da glede zdravja prednjačita tako kategoriji poročeni pari kot nikoli
poročeni samski, pri tem pa niso bile upoštevane ostale spremenljivke, kot so starost, izobrazba
in druge variabile, ki bi lahko vplivale na izid (DePaolo v Sullivan, 2006).
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Povezava z Webrovo Protestantsko etiko je očitna; zakonska zveza je predstavljena kot
pomemben življenjski cilj, ki se ga lahko doseže s trdim delom pri iskanju pravega partnerja.
Prav zato so samski označeni za deviantne, saj jih družba dojema kot neodgovorne, nezrele in
neprilagojene. Omenjeni stereotipi vodijo v diskriminacijo nevezanih oseb, kar se kaže npr. na
področju oddajanja nepremičnin (najemodajalci za najemnike raje izberejo poročen par z
razlago, da so samski bolj problematični in neodgovorni), pri čemer se vpleteni sploh ne
zavedajo, da so take prakse diskriminatorne- zanimivo je dejstvo, da tudi samski diskriminacijo
doživljajo kot legitimno, kar je moč pojasniti s pluralizacijo samskega statusa (samski, ločeni,
ovdoveli…) in dejstvom, da zakonska zveza ne pomeni nujno permanentnega statusa. Samski
torej trpinčenja ne dojemajo kot diskriminacijo, saj le- ta temelji na nepravičnem obravnavanju
skupin, sami pa se ne vidijo kot pripadniki skupine kot take. Poleg tega se samskost obravnava
kot začasen status (čeprav večina Američanov večji del svojega odraslega življenja preživi
samskih in ne poročenih), kar diskriminaciji ponovno podeljuje legitimnost. Ker se za razliko
od spola ali rase na samskost ali zakonski stan lahko vpliva, je to še en razlog, zakaj se
diskriminatorne prakse glede samskih ne prepoznajo kot take (Morris in drugi, 2007).
Opozoriti velja na diskrepanco med splošnim dojemanjem samskosti in dejanskimi življenji
samskih posameznikov (DePaolo in Morris, 2006); študije kažejo, da se samske ženske
zavedajo stereotipov o samskih kot patetičnih in pomilovanja vrednih, kar močno vpliva na
konstruiranje lastne identitete (Reynolds in Wetherell 2003). Imperativ partnerstva torej kreira
identiteto samskih kot deficitno, pogosto celo s strani samskih žensk samih. Na drugi strani je
opaziti porast glasov nasprotne strani v obliki blogov, vlogov in določenih knjig za samopomoč,
kjer se samskost artikulira kot izpolnjen status. Samskost se na ta način vzpostavlja kot
legitimna in stabilna identiteta, kar je v nasprotju z dominantnimi diskurzi o nujnosti partnerske
zveze (Simpson, 2016).
Čeprav je singlizem nenasilna, mehkejša oblika diskriminacije kot npr. rasizem, seksizem,
heteroseksizem itd., je ravno zato pogosto neprepoznana ali obravnavana kot legitimna. V
raziskavi so bili poročeni posamezniki pogosteje opisani kot zreli, stabilni, ljubeči, odkriti,
prijazni in srečni; na drugi strani so bili samski označeni za nezrele, negotove, sebične,
nesrečne, osamljene in grde (v pozitivnem smislu pa neodvisne). Razlike v percepciji lastnosti
samskih in poročenih so bile ogromne; negativne lastnosti samskih so se v večji meri
pripisovale starejšim samskim (po 40. letu v primerjavi s 25- letniki) (DePaolo in Morris, 2006).
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Diskriminacija samskih je pogosto legalna- v ZDA npr. delodajalec lahko subvencionira
zdravstvene storitve za zakonca ali partnerja svojega zaposlenega, ne pa tudi za ostale družinske
člane pri samskih; poleg tega so moški samskega stanu plačani manj za enako delo od svojih
poročenih kolegov. Zakonska zveza prinaša tudi manjše davke, ugodnosti socialne varnosti,
popuste pri avtomobilskem zavarovanju, manjše stroške pri potovalnih aranžmajih in cenejše
članarine v klubih (DePaolo in Morris, 2006).
Samski so v primerjavi s poročenimi večkrat soočeni s slabo postrežbo v restavracijah ali
vzvišen odnos v vsakdanjem življenju, pri čemer sta izključila ostale faktorje, kot so npr. rasa,
starost, spolna usmerjenost in zdravje (Byrne in Carr, 2005).
Singlizem ostaja neprepoznan tako pri samskih kot vezanih posameznikih, njegove prakse pa
se dojemajo kot legitimne. Čeprav zgroženi ob diskriminaciji glede rase, spola ali seksualne
usmerjenosti, večina ljudi ne opazi nepravičnosti, ko je targetirana oseba samska (DePaolo in
Morris, 2006).
Če so poročeni ljudje res srečnejši, so morda splošne percepcije družbe o samskih pravilne.
Rezultati raziskave so pokazali, da so najsrečnejši trenutno poročeni in tisti, ki so od nekdaj
samski; razlike se kažejo pri ovdovelih in ločenih osebah. Poleg tega so poročeni morda
srečnejši ne zaradi zakonske zveze, temveč so bili morda srečni tudi pred skokom v zakon;
hkrati longitudinalne raziskave kažejo, da se sreča poviša v prvem letu zakona, nato pa se vrne
v prejšnje tirnice. Podobno sliko kažejo raziskave o zdravju- večno samski so prav tako (ali
neznatno manj) zdravi kot vedno poročeni ljudje. Trditve o transformacijski moči zakonske
zveze (ki spreminja samske ljudi v srečne) je torej napačna- poročeni ljudje niso nič bolj srečni
ali zdravi od večno samskih (DePaolo in Morris, 2006).
Evolucijski psihologi trdijo, da smo ljudje prilagojeni na željo po uspešnem parjenju; biti
samski ali v zvezi je torej povezano z reprodukcijo- takšna percepcija vpliva na normativno
partnerstvo. Ta teorija pa ne omenja vpliva partnerstva na srečo ali zdravje posameznikov; v
sodobnem svetu partnersko ali družinsko življenje namreč ni pogoj za zdravo fizično ali
psihično stanje (DePaolo in Morris, 2006).
Singlizem je po mogoče razložiti z zamikom percepcije v kulturi. Še v sredini 20. stoletja je
bilo namreč moč opaziti precejšnje razlike med poročenimi in samskimi- spolnost izven zakona
in nezakonski otroci so veljali za nekaj sramotnega. Ženske so bile po finančni plati popolnoma
odvisne od zakonske zveze, ljudje so se poročali mlajši, število ločitev je bilo manjše. Danes
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nasprotno Američani preživijo več odraslega življenja samski kot poročeni; mnogo žensk
zasluži dovolj za preživljanje sebe in otrok, z napredkom v kontracepciji in reproduktivni
tehnologiji pa imajo lahko otroke brez spolnega odnosa in spolni odnos brez otrok kot
posledico; družba preprosto še ni dojela sprememb v kulturi, zato so samski še vedno
percepirani kot deviantni (Byrne in Carr, 2005).
DePaolo meni, da se za singlizmom skriva nekaj več- predvsem v ameriški kulturi je danes
zakon glorificiran, prav tako romantična zveza; oboje tako vezani kot samski sprejemajo
popolnoma nekritično. Najti pravo osebo pomeni transformativno izkušnjo- oseba, ki se poroči
s svojo »dušo dvojčico«, po mitologiji poroke postane srečna, izpolnjena, zdrava, partner pa ji
zadovoljuje vse emocionalne in družbene potrebe. Samski- posebno tisti, ki živijo izpolnjeno
življenje- rušijo to isto mitologijo; funkcionalnost singlizma je torej v ohranjanju prepričanj
glede poroke (DePaolo v Sullivan 2006).

9.4 Družbena integracija samskih
Na eni strani mnogi teoretiki zagovarjajo zakonsko zvezo, češ da je osnovni temelj skupnosti
in institucija, ki omogoča socialno integracijo, samski pa so nasprotno izolirani, osamljeni in
imajo zelo omejeno družbeno omrežje. Na drugi strani znanstveniki dokazujejo, da je življenje
v zakonski zvezi imperativ, ki spodkopava druge oblike razmerij, medtem ko jih samskost kot
ena izmed odklonskih oblik spodbuja; kljub temu je bilo opravljenih relativno malo raziskav na
temo samskosti in socialnih vezi (Sarkisian in Gerstel, 2016).
Socialna integracija je definirana kot multidimenzionalna medsebojna interakcija in pomoč s
prijatelji, sosedi in sorodstvom (Putnam, 2000). Mnogo sociologov se pri razlagi družbenih vezi
opira na strukturalizem (Cornwell in drugi, Fischer v Sarkisian in Gerstel, 2016; Putnam 2000),
kar pomeni, da ni problematična samskost sama po sebi, temveč razlike med samskimi in
poročenimi zaradi diskrepance med omejitvami in priložnostmi, ki izvirajo v določeni statusni
poziciji, pa tudi socioekonomskimi viri.
Pri socialni integraciji lahko opazimo spolno specifične razlike: samski moški so v večji meri
izolirani in so v skupnost vpeti šele z zakonsko zvezo; na ta način vzpostavijo vezi z enako
mislečimi. Nekateri so menja, da zakonska zveza vpliva na družbeno vpetost zaradi spolne
delitve dela, vendar so argumenti na tem mestu kontradiktorni. Na eni strani naj bi bili moški v
zakonski zvezi bolj usmerjeni v dom kot v širšo skupnost, na drugi strani pa naj bi bile ženske
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(v tem primeru žene) tiste, ki naj bi moške spodbujale k ustvarjanju socialnih vezi. Obratno
velja za ženski spol: samske ženske naj bi bile precej bolj vpete v družbo od poročenih- slednje
naj bi bile precej bolj izolirane. Spet druge raziskave kažejo, da imajo moški s samskim
statusom več ugodnosti od samskih žensk- kar se kaže predvsem pri manjšem pritisku glede
financ in manjšem časovnem obsegu dela, kar jim omogoča več prostega časa in sredstev za
družabno življenje (Sarkisian in Gerstel, 2016).
Koncept povezanih življenj (življenja, v katerih posamezniki vzajemno vplivajo drug na
drugega) je v literaturi življenjskih potekov že mnogokrat obdelan; kljub temu pa večina
raziskav opisuje samske, kot da živijo izolirani od ostalih, pri čemer ne upoštevajo soodvisnosti
akterjev (Settersten 2015).
Raziskave zaradi variacije v metodologiji dajejo različne rezultate- raziskovalci pogosto
ločujejo le samske od poročenih, ne pa tudi ljudi z drugačnim statusom (npr. samski ločeni),
hkrati pa ne upoštevajo razlik med spoloma. Večina raziskav (npr. Sarkisian in Gerstel 2016;
Putnam, 2000) sicer kaže, da imajo samski večje število prijateljev od povprečja, da so bolj
družabni in da večkrat nudijo ali prejmejo pomoč ter imajo več interakcije s sosedi. Pri stikih s
starši se najbolj kažejo razlike v rezultatih: nekateri trdijo, da imajo samski tesnejše vezi s starši,
nekateri pa isto trdijo za poročene; opazimo pa lahko dejstvo, da se poročene ženske bolj
distancirajo od staršev od poročenih moških. Vsekakor pa imajo samski pogosteje stike s
sorodstvom od poročenih, zakonska zveza pa vpliva na socialne mreže tudi po razpadu: opaziti
gre občutne razlike v socialni integraciji med samskimi in nekoč poročenimi posamezniki.
Spolne diferenciacije se ne opazi pri nobeni kategoriji (Sarkisian in Gerstel, 2016).

9.5 Samski v Sloveniji
V Sloveniji je bila na temo samskosti opravljena le ena raziskava, izvedel jo je Šori leta 2015.
Rezultati kažejo, da tudi pri nas večina samskih svoj status dojema kot življenjski položaj, ne
pa kot življenjski stil. Čeprav so večino svojega odraslega življenja preživeli samski, se s
samskostjo ne poistovetijo- samskost je tako za njih le prehodno obdobje, ne pa družbena
identiteta. Opaža se dihotomija med vplivi individualizacije in transformacije ter pričakovanji
posameznika; začasnost samskega statusa pripiše občutkom negotovosti, vendar ne v vseh
primerih- če je samskost obdobje v skladu z družbenimi pričakovanji v zgodnjih letih, jo samski
sprejemajo bolj samoumevno kot če zamudijo ključne družbeno pričakovane tranzicijske točke
49

v skladu z ideologijo družine. Pri večini samskih je mogoče identificirati željo po partnerstvu,
ki pa z višanjem starosti in izobrazbe upada; predvsem ženske si po 40. letu manj želijo
partnerske zveze. Najpogosteje kot vzrok za samskost navajajo, da še niso našli ustreznega
partnerja. Večina samskih svoj status doživlja kot osebni in osebnostni problem in ne reflektira
širših družbenih okoliščin kot npr. imperativa partnerstva. Šori doda še štiri tipe individualnih
refleksij: samskost kot rezultat širših družbenih pogojev, kot splet življenjskih okoliščin, kot
sprejeto življenjsko obdobje in kot izbira; te se pogosto prepletajo med seboj. Le samski, ki svoj
stan obravnavajo kot življenjski stil, samskost sprejemajo kot svojo identiteto, ki se konstruira
kot binarna opozicija z družino- samski so zaradi pretekle izkušnje, ko so družino že imeli ali
pa družino zavračajo kot obliko konformizma in podrejanja družbi. Čeprav je samskost
utemeljena na individualni ravni, se v večji meri reflektira znotraj širših družbenih kontekstov
(Šori, 2015).
Slovenska raziskava pokaže, da pri samskih samska obdobja prevladujejo nad obdobji
partnerskega življenja ter da kar da četrtina samskih nima izkušenj s partnerskimi zvezami. Pri
ženskah z leti upada interes za partnerske zveze (kar pa ne velja za moške), večina pa jih ima
izkušnje z večletnimi partnerskimi zvezami. Poleg tega samski izjavljajo, da so raje samski kot
v pa slabi partnerski zvezi, čeprav vztrajanje v nezadovoljujočih odnosih v pozno moderni ni
izginilo- Šori meni, da je Giddens spregledal osebne stiske po ločitvi in vpliv ideologije družine.
Naklonjenost partnerskim zvezam je tako precej velika, saj prevladuje mnenje, da partnerstvo
ne duši in ne jemlje svobode. Hkrati opaža, da prevladuje ideal romantične ljubezni, da samski
pogosto dvomijo, če imajo nemara previsoke zahteve glede partnerja, da poroka za večino ne
pomeni potrditve prave ljubezni in da imajo samski več spolnih partnerjev in manj spolnih
odnosov- bolj od seksualne cenijo emocionalno intimnost (Šori, 2015).
V pozni moderni ima samskost še vedno negativno konotacijo. Teoretiki poudarjajo partnerstvo
kot »koristnejše« za družbo in hkrati svarijo pred razkrojem družine z navajanjem podatkov o
naraščanju ločitev, enostarševskih družin in enočlanskih gospodinjstev, kar je možno pojasniti
z dejstvom, da je našteto zgolj posledica pridobljenih pravic- možnosti prekinitve
nekonstruktivnega odnosa (Šori, 2015).
Kot omenjeno, pojav takšnih razmerij zazna tudi Bauman- poimenuje jih virtualna razmerja- ki
pa jih poveže s pretiranim potrošništvom in individualizmom. Razmerja se končajo, ko
posamezniki v njih ne najdejo več zadovoljstva (Bauman, 2002).
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V raziskavi iz leta 2015 se je izkazalo, da koncept čistega razmerja bolj sprejemajo ženske, pa
tudi samski z višjim socioekonomskim statusom- v nasprotju z Baumanovo tezo se pri njih ni
pokazalo, da bi bili njihovi odnosi bolj poblagovljeni (Šori, 2015).
Različni avtorji torej ugotavljajo podobne stvari: kljub pluralizaciji življenjskih stilov v
poznomoderni družbi ter vseh spremembah, ki so se zgodile, je samskost še vedno obravnavana
kot odklonski status. Samski, še posebno ženske, so podvrženi stigmatizaciji in diskriminaciji,
ki sproža različne strategije upravljanja s stigmo. Samskost je sicer do neke mere tolerirana pri
mlajši starostni skupini, saj naj bi si mladi vzeli čas, da najdejo sebe; z leti pa samski status
postane nesprejemljiva oblika življenjskega stila, saj ogroža družbeni red, ki predvideva
družinsko življenje kot posledico partnerske zveze. Slednje je še posebno očitno pri ženskahte so namreč podvržene precej večjim pritiskom zaradi skrbstvene vloge, ki se pripisuje
njihovemu spolu.
Samskost je sicer v večini primerov percepirana kot izbira v skladu z neoliberalnim diskurzom,
kjer se odgovornost za osebno biografijo prelaga na ramena posameznika- kljub temu pa se
znotraj iluzije svobode vršijo pritiski znotraj ideologije družine, kar pod vprašaj postavlja
svobodo izbire.
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10 EMPIRIČNI DEL: ANALIZA FORUMA STARŠEVSKI ČVEK

V empiričnem delu sem analizirala vsebino foruma Starševski čvek in raziskovala, kakšen
diskurz glede samskosti prevladuje med uporabniki omenjenega foruma. Ker je uporabnikom
zagotovljena anonimnost, sem pričakovala precej odkrite zapise glede stališč do samskosti in
samskih oseb, pa tudi precej odzivov slednjih v nadaljevanju. Na ta način sem želela pridobiti
vpogled v prevladujoče diskurze glede samskosti v družbi, kar mi morda z intervjuji ali
fokusnimi skupinami ne bi uspelo- anonimnost je namreč faktor, ki sprosti morebitne zadržke
pri izražanju mnenja.
Analize sem se lotila s pomočjo kvalitativnega pristopa, in sicer induktivnega kodiranja
izbranih tem s področja samskosti na forumu. Kode sem nato združevala v kategorije, te pa na
koncu oblikovala v 6 glavnih področij- kategorij.
Moje ugotovitve se ujemajo z že opravljenimi raziskavami avtorjev, omenjenih v teoretičnem
delu- samskost je še vedno obravnavana kot podrejena in neželena družbena kategorija pod
močnim vplivom tradicionalizma in predvsem patriarhalnih struktur. Predvsem ženske, še
posebno tiste na koncu rodne dobe, so precej stigmatizirane zaradi samskega statusa, saj
odstopajo od pripisane skrbstvene vloge in tradicionalno idealnih ženskih lastnosti; na drugi
strani so samski moški označeni za mamine sinčke, ki so popolnoma nesposobni samostojnega
življenja, saj ne izpolnjujejo svoje vloge preskrbovalca družine.

10.1 Forum starševski čvek
Med.Over.Net je spletni portal, ki deluje od junija 2000, združuje pa tako strokovne forume,
klepetalnice, nasvete, novice, kot tudi različne projekte. Zavod Med.Over.net je bil ustanovljen
leta 2005 z željo informiranja ljudi s področja zdravstva, sociale in prava, pa tudi interakcije
med ljudmi. Z njim sodelujejo strokovnjaki, posamezniki in organizacije, katerih namen je
osveščati ljudi na temo zdravja, odnosov, socialne vključenosti in splošne dobrobiti.
Starševski čvek je eden od nemoderiranih forumov, pri katerem za sodelovanje registracija ni
obvezna. Ime foruma- Starševski čvek- namiguje na razprave o področjih starševstva- otrok,
partnerskih razmerij, gospodinjenju itd., vendar je forum že zdavnaj presegel tako ozko
specializirano temo. Uporabniki sami so ga spremenili v široko paleto tematik z vseh področij52

od vsakdanjega življenja, politike, spolnosti, receptov, gospodinjskih nasvetov, potovanj,
medosebnih odnosov, bivanjskih pogojev, šolstva, zdravstva, … Kot pravi sam opis foruma:
"Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez
registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!"
(Med.Over.Net, 2019).
V splošnem lahko ločimo med pasivnimi in aktivnimi uporabniki- medtem ko prvi samo berejo,
drugi aktivno sodelujejo pri soustvarjanju oz. razvijanju določene teme. Uporabniki si lahko z
registracijo zagotovijo uporabniško ime (nick), ki je le njihovo in pod katerim lahko pišejo le
oni- to jim omogoča tudi virtualno prepoznavnost na forumu, pa tudi ustvarjanje virtualne
podobe, v kateri si kreirajo identiteto po svojih željah.
Precej pogosto se pojavljajo tudi zapisi na temo samskih in samskega življenja, ki navadno
doživijo precej burne odzive tako v pozitivnem kot v negativnem smislu, kar je tudi predmet
moje raziskave.

10.2 Metodologija
V empiričnem delu naloge sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Na kakšen način družba dojema samske?
2. Če se samskost dojema kot odklon od družbenih pričakovanj, na kakšen način se to
kaže?
3. Ali obstajajo razlike v obravnavi samskih glede na spol in katere diskurze lahko
identificiramo v analizi vsebin o samskosti?
Za podrobnejši vpogled v samskost in za pridobitev odgovorov na raziskovalna vprašanja sem
se odločila uporabiti kvalitativno metodo, in sicer analizo vsebine spletnega foruma Starševski
čvek s pomočjo induktivnega kodiranja. Za omenjeni forum sem se odločila iz dveh razlogov:
prvič, forum ni moderiran, kar pomeni večjo svobodo uporabnikov pri izražanju mnenja; in
drugič, registracija za sodelovanje na forumu ni obvezna, kar omogoča uporabnikom popolno
anonimnost. Menim, da je prav zagotovljena anonimnost odločilni faktor, ki sprosti morebitne
zadržke pri izražanju, zato so zapisi glede stališč do samskosti in samskih oseb precej bolj
odkriti, prav tako pa odzivi v nadaljevanju debat.
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Analiza temelji na podlagi sporočil v 24 temah s področja samskosti. Teme so bile izbrane s
pomočjo naprednega iskalnika v forumu, in sicer tako, da sem vtipkala ključno besedo
»samsk*«, nastavila slovenščino kot jezik, kot kriterije pa določila še Išči po Starševski čvek,
Razvrsti po času objave, Išči po naslovu in časovno omejitev 1 leto. Od 116 tem, ki so ustrezale
kriterijem, sem za analizo izbrala vsako 5. po vrsti, začela pa sem s 1. po vrsti. Če tema ni bila
relevantna za moje področje raziskovanja, sem v analizo vključila naslednjo po vrsti, kar se je
zgodilo pri 10. temah. Iskanje in nabor podatkov je potekalo v maju 2019.
Tabela 10.1: Teme in število prispevkov
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tema
Vključeno Izključeno Skupaj
Je še kdo raje samski
41
32
73
Samski 35+
25
17
42
Samskost, večna tema na forumu
5
2
7
Bi zaposlili samsko brez otrok 35
58
30
88
Ločeni in samski dedci po 40 so katastrofa
20
4
24
Za večno samske
75
30
105
Samski moški brez otrok po tridesetem
13
3
16
Vsem samskim zelim
28
20
48
Samski stan
29
11
40
Samska mamica
28
10
38
Od danes samska
21
32
53
Biti samski dandanes zahteva pogum
80
21
101
Težavna samska ljubica
18
49
67
Nasvet poročene družinske ženske za samske ženske
14 pri 40
124
93
217
15 Samska pri 40
135
92
227
16 Bi otroka zavrgli
23
27
50
17 Tisti ki pljuvate po samskih ste moteni
5
1
6
18 Za poročeno kolegico ki se vtika v mojo samskost
43
12
55
Samski invalidni kam pa spadajo ločenci in tisti v
19 gnilih zakonih
1
0
1
Če je ženska samska je moderna in samostojna, če je
20 samski moški, je pa luzer in nedorasel sinček
19
7
26
21 Vam povem zakaj sem še vedno samski
10
1
11
22 Kako je končno fajn biti samska
18
6
24
23 Če si pri določeni starosti še samski
40
40
80
24 Samski na porokah abrahamih
43
0
43
Skupaj
902
540
1442
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Induktivno kodiranje v grobem poteka v dveh fazah: najprej se podatke pripravi tako, da se
izloči tiste elemente, ki se ne tičejo raziskovalne teme, nato pa se posameznim delom podatkov
pripiše ustrezne kode, ki se jih kasneje združi v različne kategorije (Mesec, 1997). Iz analize
sem izključila vse prispevke, ki vsebujejo žaljivke na osebnem nivoju in niso relevantni za
vpogled v vrednote in stališča o samskosti, ter sporočila, ki so zašla na oseben nivo
komunikacije ali na drugo temo.
Kot je razvidno iz tabele, sem iz skupno 1442 sporočil v analizo vključila 902, izključila pa 540
prispevkov. Povprečno število prispevkov v vseh temah skupaj je 60.
V vsaki temi sem nato preučila vsako sporočilo posebej in delom le- tega pripisala ustrezne
kode. Kodirala sem le relevanten del sporočila, ki povzema misli v tem delu, nato pa sem kode
preimenovala, da sem zmanjšala število kategorij, v katere sem razvrstila kode. Sledilo je
združevanje kategorij, dokler nisem dobila 6 glavnih kategorij: samskost, partnerstvo, spolne
vloge, stigmatizacija, imperativ partnerstva in družine ter drugo. Kategorije in povezave med
njimi razkrivajo vzorce, ki so razvidni iz kodirne sheme; v analizi se torej lotevam iskanja
odgovorov na raziskovalna vprašanja in iščem dodatne informacije, ki se skrivajo v zapisih
sodelujočih.

10.3 Analiza rezultatov
Za celoten spekter zapisov- sporočil na forumu v temah, ki obravnavajo samskost, je značilno,
da se ustvarita dva pola: samski proti vezanim, moški proti ženskam, delodajalci proti
zaposlenim itd. To lahko pripišemo dejstvu, da je forum namenjen ravno izmenjavi mnenj,
stališč in nasvetov, tema o samskosti pa je precej občutljiva in sproža burne reakcije na obeh
straneh, kar navadno vodi v prerekanje in dokazovanje svojega prav, ki največkrat poteka na
osebnem nivoju in iz osebnih izkušenj. Prav to je tudi razlog, da tema pogosto skrene s poti in
se sprevrže v žaljenje in napadanje drugače mislečih.
V grobem lahko razmišljanja sodelujočih v analiziranih temah razdelimo v 6 kategorij:
1. Samskost
Tema o samskosti zajema splošna razmišljanja sodelujočih na forumu, zapise samskih in
vezanih na to temo, lastnosti samskih moških in samskih žensk, lastnosti ločenih, mnenja o
primerni starosti za samskost in vzrokih za samski status. Dotika se tudi želje po partnerstvu
ter izkušenj s spoznavnimi portali.
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2. Partnerstvo
Kategorija o partnerstvu vključuje prispevke o vzrokih za partnerstvo, razmišljanja samskih
in vezanih na to temo, zapise o poroki in nezvestobi ter nevtralni pogled na samskost in
partnerstvo.
3. Spolne vloge
Tema obravnava lastnosti moških in žensk ter normah, vezanih na spol (kakšen mora biti
moški, kakšna mora biti ženska), spolno binarnost in spolnost.
4. Stigmatizacija
V tej temi so zajete izkušnje samskih s stigmatiziranjem in diskriminacijo, položaj ali
lastnosti akterjev pri stigmatizaciji ter strategije in nasveti za odziv na vtikanje drugih.
5. Imperativ partnerstva in družine
Kategorija vsebuje zapise o diskurzu o imperativu partnerstva in nasvete in tolažbe za
samske, pri čemer so izpostavljeni nasveti za ženske po 40. letu.
6. Drugo
Zapisi, ki so žaljivi na osebnem nivoju in nimajo povezave s tematiko (zmerljivke),
hvalisanje (ženske se lepijo name, sem lepa in pametna) in vabila na zmenek, niso bile
uvrščene v nobeno kategorijo.
10.3.1 Samskost
Samskost je v večini primerov obravnavana kot izbira in življenjski stil, kar sovpada s procesom
individualizacije, kjer je posameznik sam odgovoren za kreiranje svoje biografije, pojavlja pa
se tudi narativ o samskosti kot usodi. Opaziti gre diskrepanco med vezanimi in samskimimedtem ko med prvimi prevladuje izrazito negativen odnos do samskosti (samskost je odklon
in pomeni neurejeno življenje ter vodi v psihološke motnje in frustracije), jo drugi opisujejo kot
svobodo in predpogoj za kvalitetno zvezo v prihodnosti. LoneWulf takole opiše svoj status:
Sicer nisem ravno večno samski, izkušenj z ženskami imam kar precej, tudi zvez nekaj
dolgoletnih, na žalost. Mi je pa iskreno žal za vsako vezo posebej, za eno bolj za eno manj, žal
mi je pa načeloma za vse, za vsako sekundo, minuto, uro, dan, mesec in leto posebej. Kakih 5
let nazaj sem si rekel, da to ni zame, da mi samsko življenje enostavno bolj paše, bolj sem to
jaz, kot se it neko vezo, ki me duši. Rabim veliko svobode, veliko miru in časa, da počnem,
kar me osrečuje. Nima nekega smisla se karkoli iti, ker enostavno ni to zame in mi je tudi žal
ženske, da se z mano muči, ker ji ne morem dati, kar želi, zato sem raje samski. Uživam najbolj,
ko sem sam s seboj (Lone Wulf, 2019, 18.februar).

Na drugi strani so vezani prepričani, da samski lažejo drugim in sami sebi, saj srečno samski
ne obstajajo. Vsi samski si namreč želijo nekoga, saj je najhuje biti sam. Samski so samski z
razlogom- vzroki tičijo v njihovi osebnosti in bi jih bilo treba raziskati; samske vidijo kot
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čudaške, nesposobne, osamljene, egoistične in konfliktne- če je pri določeni starosti kdo še
samski, je zagotovo nekaj narobe z njim:
"Spet slaba tolažba. Veliko lažje je biti samski, še posebej, če si konfliktna ali egoistična oseba
polna travm, kateri intimen odnos predstavlja preveliko in pretežko breme zaradi soočanja s
sabo in s svojimi travmami. Tistim družabnim, ki jim ni problem sklepati kompromisov, pa je
lažje biti v vezi." (Robi…, 2018, 16. september).
Samski odgovarjajo, da je samskost najbolj naravna, da obstajajo tudi srečno samski (če si
nesrečen, bi bil nesrečen tudi v razmerju) ter da mir in ljubezen najdeš v sebi, ne nekje zunaj.
Poudarjajo, da imajo široko mrežo prijateljskih vezi, ki so bolj pomembne od partnerskih, ter
hobije. Dejstvo je, da si vsi samski ne želijo partnerstva ter da samskosti ne gre enačiti z
osamljenostjo. Kljub temu priznavajo, da si večina želi partnerstva, vendar ne za vsako ceno.
Že na tem mestu lahko opazimo poudarjanje prednosti samskega življenja, kar se v nadaljevanju
še poglobi; poudarjanje pozitivnih lastnosti lahko pojasnimo kot strategijo upravljanja s stigmo
in kot odgovor na verbalni napad na samske na forumu. Druga strategija, ki se pojavlja na
forumu, je kritiziranje partnerskega življenja, kar bom opisala v nadaljevanju.
Binarnost pa se ne pojavlja le glede na status, temveč tudi glede na spol. Za razliko od nasprotij
samski- vezani pri opisih samskih glede na spol prevladuje izrazito odklonski narativ glede
samskosti- tako samski moški kot samske ženske so večinoma označene z negativnimi izrazi.
Moški so (poleg že omenjenih negativnih lastnosti samskih) označeni še za mamine sinčke,
zanemarjene, zagrenjene, obupane in nesposobne skrbeti zase, manj empatične od vezanih
moških in nastrojene proti ženskam ter manj izobražene in s slabo službo, kar vpliva na njihovo
samopodobo- to pa je tudi razlog, da so samski. Med pozitivnimi lastnostmi je navedena samo
ena, in sicer, da so samski moški večinoma ok. Pričakovano so vsi prispevki na to temo v
avtorstvu žensk.
"(Ločeni in samski dedci po 40 so katastrofa) v kolikor ne gre za dobro zgledajoče situirane
frajerje, ki so samski iz razloga, ker babe menjujejo po tekočem traku, takih je pa 1%. Večina
40+ letnih samcev je tečnih, zagrenjenih, nikakvih za pogledat, zanemarjenih, za vse svoje
življenjske poraze pa krivijo babe. Zdaj pa nesrečneži, ki tukaj dnevno pljuvate po babah, hitro
začnite dokazovati, da za vas to ne velja." (resnica ni plenica, 2019, 23. februar).
Na drugi strani pri samskih ženskah lahko najdemo več pozitivnih opisov: za razliko od samskih
moških znajo skrbeti zase, so samostojne, niso obupane, so izobražene z dobro službo in z
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lahkoto dobijo moškega. Vendar pa so samske ženske večinoma percepirane izrazito negativno,
kar pomeni, da lahko poleg večjega števila pozitivnih najdemo tudi večje število negativnih
zapisov o ženskah v primerjavi z moškimi. Čeprav pri negativnih lastnostih prevladujejo zapisi
moških, lahko identificiramo precej negativnega mnenja s strani žensk:
"Ljubezen med partnerjema si veliko samskih 35 do 40 letnic predstavlja naivno, kot da imajo
predstavo 17 letnice, ki gledajo španske nadaljevanke. Obenem pa imajo zahteve primerne svoji
starosti, izobrazbi in družbenemu položaju. V resnici je veliko teh neprilagodljivih, razvajenih
in dlakocepskih in usekane na FB, svoje telo in samopromocijo ter zunanjo potrditev, čeprav
tega ne priznajo. Imajo tudi slabo samopodobo." (Nekaj idej, 2018, 22. avgust).
Večinoma so samske ženske označene za škart robo, ostareli ostanek, nekoga, ki je zamudil
vlak; so brez kvalitet, saj drugače ne bi bile samske, niso sposobne odnosov in nihče jih ne
mara. Precej sporočil je napisanih v precej žaljivem tonu, kar se še posebej opazi pri opisu
samskih žensk, starejših od 40- te so po mnenju predvsem moške populacije na forumu
coprnice, ki ne prenesejo resnice, da so prestare, so depresivne in samomorilne in se jih je
potrebno izogibati in so suhe veje. Imajo psihične motnje, so frigidne, neumne in norijo, ker se
jim izteka čas.

Ravno to sem hotel napisati za ženske nad 40 let, samo proč od njih, beda od bede, domišljave
ničvrednice iščejo tipe s kešem, nepremičnino in dobrim avtom. Večina jih za vedno ostane v
samskem stanu, kar je tudi prav. Veliko jih poznam, zato ta trditev še presneto drži. Samo ne se
resno vezat s tako baburo, ker ni vredno. Škoda, ker poznam preveč primerov in vem, kakšne so.
Vse so si žal iste (katastrofa ženske 40+, 2019, 23. februar).

Ženski del poudarja, da so samske po 40. zmešane, ker si ne želijo otrok ter si praznino skušajo
zapolniti s potovanji. V večini prispevkov gre torej za klasično bitko med spoloma, ki se
pogosto razvije v obračunavanje z žaljivkami kot obrambni mehanizem. Svoje argumente oba
spola pogosto podkrepita z navedbo »nekoga, ki ga poznajo«- s tem naj bi legitimno posplošili
lastnosti na vse samske moške ali ženske:
"Ne poznam veliko samskih po 40 letu, nekaj pa le. Recimo en, star 50 let, se ne tušira vsak
dan, hišo ima svinjsko do amena, vozi stara jajca, o sebi pa misli, da je frajer in mu pripada
Claudia Schifrer" (recimmo, 2019, 23. februar).
"Evo, pa drug primer. Prijateljica se je ločila, stara 43 let, sedaj je pa že skoraj histerična, ker
je ločenka, spoznala enega z glavo v zid, trmarila v vezi, dokler jo ni on prekinil, še sedaj ga
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prosi, da bi spet začela (pa sta imela vezo tako da sta se 2x mesečno videla)" (gdss, 2018, 19.
avgust).
Ločeni so sicer precej ambivalentna kategorija, večina se jih šteje med samske, nekateri pa se
od tega statusa distancirajo, češ ločeni imamo družino, samski pa nikogar- kar lahko zopet
identificiramo kot strategijo upravljanja s stigmo- s samskostjo se ne poistovetijo in je ne
dojemajo kot osebno identiteto. Tudi ločeni so percepirani izključno negativno: so zagrenjeni
in imajo »prtljago«.
Starostna meja za še sprejemljiv samski status variira med 25. in 30. letom, ostalo so po mnenju
sodelujočih zamudniki. Večinoma soglašajo, da je samskost primerna nekje do 27. ali 28. leta,
opaziti pa gre tudi spolno specifično razliko- ženske imajo čas, da si najdejo partnerja do 25.
leta, moški pa imajo na voljo še nekaj let več. Vzrok lahko poiščemo v implicitni zahtevi družbe
po reprodukciji, kar pojasnjuje nastalo razliko pri zgornji starostni meji.
Vzroke za samskost lahko razdelimo v dve kategoriji:
1. Samskost kot izbira
Večina žensk se je za samskost odločila zaradi slabih izkušenj, bodisi v partnerski zvezi ali že
v primarni družini. Vsi samski pa poudarjajo, da so samski zaradi neodvisnosti in svobode, kot
prednost pa poudarjajo boljše finančno stanje in dejstvo, da se ni potrebno prilagajati. Nekateri
menijo, da niso za zvezo, spet drugi ne želijo spustiti kriterijev, tretji pa so se z leti navadili biti
sami in jim tako ustreza.
"Jaz sem malo nad 30 in še nikoli nisem bila v resni zvezi in si tega niti slučajno ne želim. Ne
zdaj, ne čez par let. Nikoli. Ljubim svobodo, imam svoje hobije, prav tako pa sem rada sama.
Da bi z nekom skupaj živela? Bog ne daj! Stanovanje delim samo s svojo psičko, ki mi pomeni
več kot katerikoli moški" (Večno in srečno samska, 2019, 18. februar).
Vsekakor pa je največ poudarka na tem, da so raje samski kot z nekom, s katerim se ne ujamejo.
2. Samskost kot splet okoliščin
Večina samskih, ki to niso po svoji volji, se čuti odgovorne za svoj status; kot vzrok navajajo
neprivlačnost, introvertiranost, pomanjkanje dobrih lastnosti, previsoko starost in strah pred
razočaranjem. Manjšina se je v kategoriji samskih znašla zaradi nesrečnih okoliščin ali pa zaradi
drugih (ženske so plehke; ne želim otrok, kar je ovira; po 35. letu ni več izbire; ker sem prestara,
je naivno pričakovati, da se bo našel kdo zame). Pogosto se omenja, da še niso našli prave_ga.
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Vsi v tej kategoriji si želijo partnerstva, vendar ne za vsako ceno. Čeprav je zaslediti narativ o
osamljenosti, si večina želi primerno osebo, poštenega partnerja in skupnost. Fizična
privlačnost kot pomemben kriterij za zvezo se pojavi samo pri eni osebi, prav tako ni zaslediti
zahteve po dobrem finančnem stanju potencialnega partnerja (pojavi se sicer zapis ženske, da
si želi moškega, ki je nekaj dosegel in ni brez denarja, vendar poudari, da je to pomemben faktor
zaradi mentalitete, ne denarja samega).
"Sem samska, vendar ne po svoji izbiri tako so nanesle moje nesrečne okoliščine. Pa tudi srečna
nisem samska. Hočem imeti partnerja in družino. :)" (Guccigirl, 2018, 16. september).
Tudi vezani večinoma menijo, da je samskost odgovornost posameznika- ne nujno kot izbira,
temveč tudi kot posledica osebnih pomanjkljivosti, kar je opisano že zgoraj. Pri obeh polihsamskih in vezanih- gre torej opaziti dihotomijo med samskostjo kot izbiro in samskostjo kot
usodo. Samski pogosto nimajo nič proti, če se partnerstvo zgodi, nekateri pa so pri iskanju bolj
aktivni in se poslužujejo spoznavnih portalov. Ti so sicer na precej slabem glasu, saj je večina
mnenja, da se tam zbirajo motene osebe in takšni, ki iščejo izključno seks; na splošno tam ni
kvalitete. Na njih naj bi sodelovalo okrog 90% moških in samo 10% žensk, večina moških pa
naj bi bila poročenih. Moški, ki partnerko iščejo preko spoznavnih portalov, na forumu ne
uživajo ugleda; sodelujoči v razpravi namreč menijo, da so moški, ki se poslužujejo tega načina
iskanja, debeli in drugače ne dobijo punce.
10.3.2 Partnerstvo
Kot pri temi o samskosti se tudi v tej temi krešejo mnenja o vzrokih za partnerstvo, kaj
partnerstvo sploh pomeni in kakšne so lastnosti vezanih. Zopet se ustvari diskrepanca med
vezanimi in samskimi, torej praviloma pozitivnim mnenjem prvih in negativnim opisom drugih
o tej temi.
Samski vezane vidijo kot zagrenjene, nesamostojne, odvisne od partnerja, nesrečne (in zato na
antidepresivih), omejene (samski več vlagajo v izobraževanje), še posebno ženske pa so
utrujene in polne skrbi- torej jim pripišejo nasprotne lastnosti kot samskim. Večinoma
poudarjajo slabe plati partnerske zveze- »vsi« se ločijo, ogromno jih trpi (in bi jim bilo bolje
samskim), partnerji varajo (vezani moški se radi slinijo po samskih ženskah- zopet lahko
opazimo konstrukcijo nasprotja Mi proti Njim), ogromno je nasilja; partnerji so srečni samo
navzven (lepa fasada, gnila vsebina), kar poudarjajo na družbenih omrežjih. V zvezi vztrajajo
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samo zaradi denarja in strahu pred odzivom okolice, samskim pa zavidajo svobodo (zato po
forumih odpirajo teme o samskih ter pljuvajo po njih).
Zopet se pojavi spolno specifična razlika- vezane ženske so še toliko bolj obremenjene (saj so
prevzele breme gospodinjstva in vzgoje otrok), še posebno, če zaslužijo manj od partnerja- v
tem primeru morajo doma delati več, hkrati pa poslušati očitke, da se jih preživlja. Na stara leta
morajo ženske negovati onemogle partnerje, čeprav so jih vsa leta varali (vpliv patriarhata lahko
opazimo v komentarju ženske, da mož vara, če je veza gnila in se mu žena ne posveča); mlajše
ženske so emancipirane in se hitreje odločijo za ločitev od starejših ravno zaradi prelaganja
domačega dela na žensko. Na drugi strani so poročene ženske označene za kurbe, ker so z
možem zaradi denarja, nekaterim pa je smisel življenja parjenje. Preveč prilagajanja v
partnerstvu vodi do frustracij, saj partnerstvo zahteva popolno predajo in napor. Kar se tiče
maminih sinčkov, so to večinoma vezani moški in ne samski, saj si ženo pripeljejo pod mamino
streho. Zanimiv je komentar, da nižje, ko greš po družbeni lestvici, več ljudi je vezanih.
"Tukaj se dobro vidi, kaki gnili karakterji ste vezani. Tema je namenjena samskim, pa se vi
počutite tako ogrožene, da pridete pametovat še v to temo. Po drugi strani ste najverjetneje v
slabih zvezah, odvisni od financ partnerja in brez jajc za zaključiti tako zvezo. Ker biti sam je
za vas nekaj groznega, kar se kaže v vaših zapisih." (Hinavci, 2019, 19. februar).
Čeprav je večina komentarjev samskih na temo partnerstva negativnih, nekateri menijo, da je
najlepše biti srečno vezan, da je življenje v paru lažje in da je dvojina nadgradnja samskostiseveda pa moraš biti najprej zadovoljen s sabo.
Z drugo platjo medalje postrežejo komentarji vezanih, čeprav v precej manjšem številu
različnih zapisov; tam prevladuje imperativ partnerstva in poudarjanje pozitivnih lastnosti
partnerske zveze (in vezanih oseb samih). Menijo, da je v dvoje lažje tako po čustveni kot
finančni plati, prilagajanje pomeni zrelost, partnerstvo pa je lahko čudovito, če si samostojen in
znaš sklepati kompromise. Za slabo razmerje je vsak kriv sam (oz. odgovornost nosi
posameznik); paradoksalno pa je ljubezen na drugi strani obravnavana kot usoda. Opazi se
prepričanje, da je partnerstvo (in družina) predvsem žensko poslanstvo, medtem ko imajo moški
še druge identitete.
"Vsak odrasel, razumski in mentalno zdrav človek ve, da je prilagajanje del življenja. Tukaj ne
mislim na to, da posameznik zamenja svoje glavne vrednote, da bi bil všečen drugim in se
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pokazal za prilagodljivega, ampak da se znajde v različnih situacijah. In ker smo si ljudje
različni (na srečo!), je polno drobnih stvari, ki zahtevajo prilagajanje, popuščanje enkrat na eni,
drugič na drugi strani. To je odgovorno in to se pričakuje od zrelih ljudi" (Goldfish, 2018, 17.
september).
Tako med skupino samskih kot skupino vezanih je precej takšnih, ki stvari ne vidijo črno- belo;
samskost ali partnerstvo je stvar posameznika in tako intimna stvar. Poudarjajo, da imamo vsi
slaba obdobja- tako samski kot vezani so ljudje, egoisti in konfliktni posamezniki pa se najdejo
v obeh skupinah. Vsak naj si izbere svoj življenjski stil, samskim pa se za svoj status ni potrebno
opravičevati, saj s samskostjo ni nič narobe. Hkrati so razlogi za samskost različni, zato naj
ljudje ne obsojajo, če ne poznajo ozadja (npr. zaradi smrti partnerja).
V primerjavi s kategorijo o samskosti je bilo pri partnerstvu moč identificirati samo 5 vzrokov:
v partnerstvo naj bi se podali iz strahu pred samskostjo, zaradi tiktakanja biološke ure, iz strahu
pred starostjo/smrtjo in želje po nadaljevanju rodu, pa tudi iz praktičnih razlogov- pri bolezni ti
pomagajo otroci. Iz tega sledi, da torej ni pomembno partnerstvo kot tako, temveč reprodukcija,
katere predpogoj je partnerska zveza.
Tudi nezvestoba je tema, ki precej razdvaja ljudi. Čeprav se v večini primerov nezvestobo
obsoja, lahko opazimo različne narative tako glede na spol kot glede na status, zanimivost pri
tem pa je imperativ nezvestobe pri moških- nezveste ženske nastopajo kvečjemu kot ljubice,
torej v pasivni vlogi »tiste, s katero moški vara«. V večini sporočil, ki se ne nanašajo na
zgražanje glede nezvestobe (ti sicer prevladujejo- varajoči so označeni za največje izmečke na
svetu, ljubice pa največkrat kot kurbe), se oglašajo poročeni moški ali samske ženske, ki imajo
seksualno razmerje s poročenimi. Med vsemi prispevki ni niti enega, ki bi se nanašal na
kakršnokoli razmerje med poročeno (vezano) žensko in samskim moškim. Vezani moški, ki
varajo partnerko, pogosto modrujejo o tem, da so kot ljubice bolj primerne poročene, saj so
večkrat na voljo in bolj ljubeče od samskih, ki nikoli nimajo časa zaradi razgibanega življenja
in drugih ljubimcev. Hkrati ovržejo stereotip, da se samske ženske preveč navežejo na ljubimca,
saj naj bi v reali veljalo obratno. Odzivi so pričakovani- oglašajo se predvsem samske ženske,
ki poudarjajo prednosti, ki jih ponuja samsko življenje ter pestrost le- tega (izvajanje različnih
aktivnosti- ukvarjanje s športom, potovanja, dopustovanje, druženje) ter opozarjajo, da samske
ljubice niso dolžne biti zveste. Pojavljajo se tudi komentarji samskih ljubic- te v prvi vrsti
poudarjajo svojo superiornost v primerjavi s partnerkami (navadno ženami), saj jim ni treba
skrbeti za ljubimca, pri čemer imajo v mislih gospodinjsko in drugo domače delo.
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Tisti, ki trdite, da so poročene ljubice boljše kot samske, imate prav. Samske znajo biti prave
zgage. S poročeno ni bilo nobenih težav. Čeprav je bila poročena, je imela več časa zame. Se je
vedno dalo kako uskladiti, čeprav sva oba poročena. Samska pa, kadar imam jaz čas, ima ona
vedno neke obveznosti,. Enkrat gre v gore, drugič na izlet, pa spet nekaj športat. Pa z drugimi tipi
hodi okrog. Na dopust hodi po celem svetu in to kar sama, kaj vem, s kakimi tipi se tam druži.
Tako, da odsvetujem samske za ljubice. So prave zgage (kriza je, 2018, 4. september).

Čeprav je zaznati precej tradicionalizma, se sodelujoči na forumu strinjajo, da poroka ni nujna
za partnersko zvezo, nekateri celo menijo, da je škoda časa in denarja za kaj takega. V
analiziranih temah je to edino področje, pri katerem se vsi, ki sodelujejo, strinjajo.
10.3.3 Spolne vloge
V tej kategoriji je zaznati precej napetosti med spoloma, še posebno pri opisu lastnosti oz.
osebnosti žensk in moških, kjer je tudi izražanje na zelo nizkem nivoju. Še posebno ženske so
precej na udaru s strani moških, češ da so preneumne, prelene in pregrde, da bi počele kaj
koristnega, ob tem pa se imajo za nekoga na višjem nivoju zavedanja. Pogosto se jih naslavlja
kot »babe«, označuje pa se jih tudi z zmerljivkami kot zarukane, kokoši itd. Prevladujoči
komentarji ženske opisujejo kot mahnjene na denar, plehke (padajo na fizični izgled in status),
večina se jih pretvarja, potrebujejo nekoga, da jih vzdržuje, ne morejo seksati brez čustev ter so
zaposlene v javni upravi, kjer bolj malo delajo. Poleg tega vse zaserjejo, visijo za vratom in
kljub poudarjanju emancipacije želijo uspešnejšega od sebe. Ženska v narativu torej nastopa
kot manjvredno bitje, odvisno od moškega.
"Tričetrt žensk je 'nekaj naredilo iz sebe' tako, da so naredile nek FDV ali podobno brezveznost,
potem se pa po raznih ministrstvih, občinskih upravah in podobnih brezveznih službah
napihujejo in za malo dela vlečejo lepo plačo. Ali pa pridejo na položaj tako, kot ona Dominika
Pipan Švarc... Dobijo službo kot farmacevtka najbolj nedolžnega med župani. Malo je takih,
ki dejansko nekaj zmorejo" (Henrik VIII, 2019, 10. april).
Pri opisu idealnih lastnosti žensk oz. kakšna bi ženska morala biti, je predvsem ženski del
poudarjal skrbstveno vlogo- ženska mora biti mila in čustvena, potrebuje otroke, zna kuhati, je
pridna in dobra v postelji, zahtevan pa je tudi dober videz. Moškim je pomembno, da je mlada
in kvalitetna, saj so stare zgubane ter da je devica, ker so ostale zjahane, torej lastnosti, povezane
s spolnostjo.
Na drugi strani ženske moške opisujejo kot nekoga, ki išče napake na ženskah, večina se jih
tolaži, da gre ženskam le za denar, domače delo prelagajo na žensko, pomemben pa jim je samo
seks. Moški se branijo, da za razlike od žensk oni ne diskriminirajo potencialnih partnerk glede
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na plačo ali višino izobrazbe (kar potrjuje navedbe, da se večina tolaži, da gre ženskam le za
denar). Ženske se strinjajo, da si ne želijo partnerja brez izobrazbe in denarja, vendar ni vzrok
v denarju, temveč v odnosu takšnih moških do žensk, saj jih ponižujejo, ne prenesejo uspešnih
žensk, imajo slabo samopodobo ter so nerazgledani. Nekateri moški dodajajo, da so takšni
moški neuporabni, če zaslužijo manj od partnerke in hkrati ne prispeva z delom v gospodinjstvu.
Na drugi strani se bogati moški dojemajo kot nekdo, ki ni realen in preprost, hkrati pa imajo
tudi oni lahko zoprn značaj.
Meni sploh ni problem, če je moški slabše finančno situiran. Imam svoje stanovanje, lahko ga
sprejmem, lahko mu nudim marsikaj, tudi kot ženska. Problem nastane, ker manj izobraženi in
slabše finančno stoječi ni zastonj izraz "izobražen" saj ti neka izobrazba naredi "obraz". Hočem
reči, mentaliteta "revnih" moških je res utrujajoča. Večinoma so zelo zabiti,(se opravičujem,
ampak je res),večinoma so totalno finančno nepismeni in brez finančne discipline, večinoma so
zelo nerazgledani.. zato pa so "slabše stoječi", ker pač pika gre s piko, črta pa s črto. Nima mi kaj
duhovno nudit, da bi mi bil kompatibilen. Da bom pa jaz enega "vzgajala"- haha, forget about it
:)) Se pa veliko boljše počutim okrog ljudi, ki so skromni, mogoče revni, ampak preprosti, ker
sem prizemljen tip ženske in mi preprostost zelo ugaja. Recimo, govorim, da revnega je težko
imet, obenem me pa ezlo motijo bogati in uspešni moški. imam filing da niso ravno, kako bi rekla,
"realni in preprosti". imela sem moškega, ki je bil reven zelo in moram povedat, bil je super
karakter, vse ok, ampak je bil živčna razvalina. To naju je razdvojilo. Skratka, revnega bi imela
takoj, odvisno je, iz kakšnega testa je tip. večinoma se izkaže, da je tam kjer je zato, ker je pač
tak, kakršen je (meni ni problem, 2019, 10. april).

Želene lastnosti pri moških so torej, da je ženski primerljiv po statusu, da nekaj naredi iz sebe
(kar je definirano kot zadovoljstvo s seboj, ne pa izobrazba in dohodek) in da zna skrbeti zase.
Samo ena ženska je navedla, da je pomemben tudi videz.
Sodelujoči na forumu obeh spolov se zavedajo spolne binarnosti in opažajo, da večina ljudi
ločuje moško in žensko delo- ne samo gospodinjstvo, temveč tudi skrb za otroke in živali padejo
na ženska ramena. Pri tem tudi sami nanizajo vrsto stereotipov, saj menijo, da vsi moški takoj
ciljajo na seks, ženske pa si želijo zveze; da moški vedno gledajo na videz, ženska pa na
premoženje potencialnega partnerja; da je moški z več spolnimi partnerkami frajer, ženska pa
kurba- ženske so torej zopet postavljene v subjektno pozicijo, saj naj bi si želele varnosti in
nekoga, da skrbi zanje. Glede samskosti se moški pritožujejo, da se samske ženske dojemajo
kot samostojne, samski moški pa kot izgube, čeprav navadno velja obratno, kar na svojevrsten
način pojasni Zatoo:
"Zato, ker so ženske v partnerstvu objekt in lastnina, moški pa lastniki. In tak lastnik, ki nima
ženske v lasti, je luzer. In lastnina, ki se ni pustila olastninit, je zmagovalka. Saj je logično"
(Zatoo, 2018, 21. julij).
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Glede ženske vloge prevladuje narativ o čustvenosti, milosti in kreposti, kar se odraža tudi pri
diskurzu o spolnosti. Od ženske se zahteva krepost, kar pomeni, da ne sme prehitro skočiti med
rjuhe, če si želi resno zvezo, prav tako se mora izogibati spolnim stikom z vezanimi, hkrati pa
za seks potrebuje čustveno navezanost- gre torej za retradicionalizacijo oz. konzervativni
pogled na spolnost, kar se odraža tudi pri romantizaciji le- te: spolnost se dojema kot najvišja
oblika čustvene povezanosti, seks kot šport pa kot zlorabo lastnega telesa. Na drugi strani
manjšina poudarja, da se danes seks obravnava kot šport, torej brez čustev, kar nekaterim (tudi
ženskam) ustreza:
Moj prijatelj za seks - to je prišlo pa čisto namerno do tega, nisem namreč hotela se dobivat z
nekom samskim, ravno zato, da ne bi kasneje prišlo do kakšnih nepotrebnih zapletov. Kot sem ga
izbrala zato, ker mi ni najbolj privlačen (je pa luškan) in nimava nekih skupnih zadev, sem ga
izbrala tudi zato, ker je zaseden. Lepo pridem k njemu, se požgeva v tistih dveh uricah dvakrat in
grem. Perfektno je ravno zato, ker jaz določam vse, kdaj pridem in kdaj grem (StelaJulija. 2019,
19.februar).

10.3.4 Stigmatizacija
Kot v realnem življenju so tudi na forumu samski podvrženi stigmatizaciji, kar je bilo opisano
v prvem poglavju empiričnega dela (kategorija samskost). V nadaljevanju bom predstavila
izkušnje samskih s stigmatizacijo in diskriminacijo v realnem življenju in razkrila, kdo
najpogosteje stigmatizira ter kako se samski ob tem počutijo in njihove obrambne strategije.
Samski se nelagodno največkrat počutijo na družabnih dogodkih (poroke, obletnice,
praznovanje rojstnih dni itd.), v službi ter širši okolici (tudi forumih in spletnih klepetalnicah,
kjer Starševski čvek ni izjema, kot opisano zgoraj); z diskriminacijo v hujši obliki se srečujejo
največkrat na razgovorih za zaposlitev in v politiki delovnih organizacij.
Predvsem ženske poročajo o izogibanju družabnim dogodkom, saj jim tam navadno tečnarijo
glede samskosti- strinjajo se, da so samske ženske bolj na udaru od samskih moških. Če se
dogodkov udeležijo, se ne počutijo prijetno, pogosto pa so zadolženi za varstvo otrok na
dogodkih (predvsem ženske v skladu s skrbstveno vlogo), čeprav si tega ne želijo. Nekateri so
se tega navadili, drugi trdijo, da se ne sekirajo, če se drugi »pohecajo« na njihov račun, spet
tretji pa povedo, da jih precej gnjavijo, a jih sami kot povračilo spravijo v zadrego.
Na delovnem mestu so največkrat tarče vezanih sodelavk, ki se vtikajo v samskost
posameznikov (predvsem ženskega spola), komentirajo in dajejo nasvete. Vodstvo samskim
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ženskam postavlja vprašanja glede načrtovanja družine, te pa so nemalokrat izpostavljene tudi
mobingu in grožnjam z odpustitvijo, če bodo šle na porodniški dopust. Zanimivo pri tem je, da
so žrtve stigmatizacije v službi skoraj praviloma ženske, pogosto so ženske tudi v vodstvu, ki
mobing izvaja. Moški namreč tovrstne diskriminacije- vsaj na forumu- ne omenjajo.
Poznam primer, ko delodajalec ženske, ki je bila stara 30+ ni hotel zaposliti in jo je silil, da dela
prek s.p., da praktično životari. Si je od vedno zelo želela otrok. Danes je stara 40+, do nedavnega
je bila še vedno s.p., zdaj ima 2 meseca starega otroka in je čudovita in ljubeča mama. Je rekla,
da si je vedno želela imeti otroka, a je bila finančna situacija nemogoča za to in tudi drugje ni
mogla dobiti službe. Bilo je tudi veliko mobinga in izkoriščanja. Rečeno ji je bilo direktno, v faco,
da če gre na porodniško, ni garancije, da jo bo po porodniški še čakalo delovno mesto. Tudi če bi
bila odsotna samo 6 mesecev ali celo manj. Je pa opravljala takšno delo, da bi v resnici morala
biti zaposlena, ampak vsi vemo, kako je z našimi delovnimi inšpektorji (na bruhanje mi gre, 2019,
5. marec).

Samski na forumu ugotavljajo, da veliko staršev zavrača svoje otroke, če niso po njihovih
merilih, kar velja tudi za samskost; čeprav velika večina trdi, da svojega otroka sprejemajo v
popolnosti (kljub temu, da si del teh ne želi, da bi njihov otrok ostal samski), se najdejo tudi
(sicer redki) posamezniki, ki zapišejo, da bi se svojemu otroku odpovedali v primeru, da bi v
določeni starosti izbrali samski status. Okolica (tudi komentarji na forumu) je največkrat
negativno nastrojena proti samskih mamam, ki so otroka prikrajšale za očeta. Na tem delu lahko
zopet opazimo močan vpliv tradicionalizma, ki kot normativ predpisuje partnersko zvezo,
ženskam pa pripisuje skrbstveno vlogo- vzgojo otrok in skrb zanje.
Zaposlovanje je precej problematično področje, saj se predvsem samski srečujejo z
diskriminacijo v postopku izbire primernega kandidata. Status samskega ali družinskega
človeka lahko predvsem ženskam predstavlja oviro- delodajalce že na razgovorih zanima, ali
se nahajajo v partnerskem razmerju in kakšne načrte glede družine imajo v prihodnosti, kar je
protizakonito, kot se zavedajo sodelujoči v dotičnih debatah na forumu. Kljub temu
delodajalcev to ne ovira- menijo namreč, da niso socialna ustanova in da lahko zaposlijo, kogar
želijo, še posebno, ker je delavcev veliko in lahko izbirajo. Najbolj pereč je porodniški dopust;
delodajalci se ravno zato izogibajo zaposlovanju mlajših žensk, še raje pa na delovno mesto
sprejmejo moškega, kar tudi odkrito priznajo:
Pri nas smo tudi zelo različni, ampak na razgovorih pa šefica in njene pomočnice izprašajo vse
osebne podatke, kar se tiče otrok in planov glede tega. Tako brez sramu to počno.
In potem povedo, da ne bi imele samske brez otrok (take, ki je že tam okrog 40 in jih verjetno ne
bo več imela), ker so menda mamice bolj spretne za delo. Potem ne bi imela mamice z malimi
otroki. Pa ne bi imela mlade ženske brez otrok, ker bo kmalu noseča. V bistvu grozno. Vedno pa
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na glas poudarjajo, da bi pa vzele moškega, samo se ne prijavljajo na razpise (kake so, 2019, 6.
marec).

Na drugi strani nekateri delodajalci raje zaposlijo ženske z otroki, ker naj bi bolj obvladale
multitaksing; spet drugi se jim izogibajo, ker naj bi jim misli uhajale k družini. V večini
primerov zaposlitev tako dobi moški, ki je domnevno boj karierno usmerjen, ne gre na
porodniško, pa tudi bolniške za nego ne jemlje, saj je to v domeni žensk. Če že zaposlijo žensko,
pa so mnenja deljena: ženske po 32. letu so prestare, po 40. letu so samske ženske neodgovorne
in neresne; na drugi strani so starejše ženske primernejše, ker imajo že starejše otroke in ne
načrtujejo povečanja družine, poleg tega so mame bolj predane delu (in na drugi strani so ravno
mame bolj utrujene in ne živijo samo za službo). Samski argumentirajo, da so za zaposlitev
primernejši, saj gradijo kariero, ne hodijo na bolniški ali porodniški dopust in so polni elana.
Hkrati poudarjajo, da delodajalci nimajo čuta za sočloveka, da zaradi porodniške delovna
organizacija ni na izgubi, saj je poskrbljeno za nadomeščanje (za razliko od moških, ki tudi
jemljejo dopust za nego dojenčka po več kot mesec dni, tačas pa jih nihče ne nadomešča), da
bi nekateri zaposlenim najraje prepovedali zanositev in da na razgovorih vprašanja o
načrtovanju družine zapakirajo v vprašanja v stilu »Kje se vidite čez 10 let?«. Menijo, da se
ženske na položajih počutijo ogrožene zaradi samskih žensk, saj jih dojemajo kot konkurenco.
Pomembne bi morale biti kompetence in zanesljivost, ne pa spol, status in načrtovanje družine
v prihodnosti.
Najmanj subtilna je torej stigmatizacija pri zaposlovanju, saj se je vsi vpleteni zavedajo, hkrati
pa sodelujejo pri diskriminatornih praksah.
Poleg (potencialnih) delodajalcev in sodelavk se v samski status najpogosteje vtikajo tudi
sorodniki, predvsem starejši, kar je najbolj evidentno na družinskih srečanjih in praznovanjih,
pa tudi vezane ženske, ker se počutijo ogrožene- slednje predvsem preko forumov, kjer po
samskih pljuvajo največkrat ločeni moški, obupani moški, vsi v slabih razmerjih in primitivci,
kot jih naštejejo samski. Sitnarjenje, neprijetno vpletanje ali celo žaljenje pri samskih pogosto
sproži odziv v bolj ali manj duhovitih komentarjih, pogosto pa jih spravi v zadrego; pogost
nasvet, ki ga dobijo na forumu je, naj akterju, ki jih spravlja v neprijeten položaj, odkrito
povedo, naj se ne vtika, predvsem v službi pa naj ne razlagajo o svoji zasebnosti. Nekateri
(vezani) menijo, da jim s komentiranjem samskosti želijo samo dobro, spet drugi pa pomagajo
konstruirati strategijo za odziv: naj si izmisli, da hodi s poročenim, da naj reče, da ima ogromno
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ljubimcev, naj (sodelavki) da seznam želja glede moškega, pa naj se ukvarja s tem, naj začne
hujskati sodelavko, naj se loči, naj tečnobe ignorira, naj reče, da je zaprisežena bogu, saj se iz
religije ne norčuje itd.
"Prosi jo za veliko posojilo za nabavo fensi avta .. brezobrestno, z neskončno dobo vračila
da kao pridobiš na samozavesti, za pristop k moškim" (Butl, 2018, 31. julij).
Neprimernih opazk so v veliki meri zopet deležne ženske- v skladu s tradicionalno vlogo žene
in matere namreč njihova samskost predstavlja večjo grožnjo družbenemu redu od samskega
statusa moškega.
10.3.5 Imperativ partnerstva in družine
Imperativ partnerstva in družine se vije skozi celoten korpus zapisov v temah, ki so predmet
analize. Pritiskov družbe, ki zahteva partnersko zvezo kot predpogoj za družinsko življenje, se
zavedajo predvsem samski, ki občutijo obsojanje drugih življenjskih stilov na svoji koži tako v
realnem življenju kot na forumu. Pogosto zapišejo komentarje, da njihova samskost
obremenjuje okolico, da posamezniki v partnerstvu ugajajo družbi, da družba zahteva
partnersko zvezo za vsako ceno itd., kar jih razbremeni odgovornosti za svoj alternativni
življenjski stil, kot ga dojema okolica.
"Komaj subtilno sporočilo naslova teme je, da je edino "normalno" življenje znotraj klasične
"resne" zveze. Po možnosti z otroki. Vsako odstopanje pa cista defektnost, lol" (DXY, 2018,
11. junij).
Da partnerstvo in družina nista nekaj naravnega, se zaveda moški pod vzdevkom Pederčina, ki
o imperativu samskosti zapiše:
"1. ni današnja (mentaliteta, op. avt.) temveč so vedno obstajali prosti ljudje in jih bo čedalje
več,
2. ni mentaliteta, temveč je načrtno zavajanje množic" (Pederčina, 2018, 16. september).
Da njihove navedbe vsebujejo vsaj zrno soli, potrjujejo (večinoma) vezani sodelujoči na
forumu, ki imajo precej esencialistične poglede na omenjeno temo, kar razkrivajo zapisi, da sta
nam ljubezen in intimnost vgrajena v gene, da si vsak normalen moški in ženska želita otroke
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in da vsak odklon od partnerske zveze ni normalen. Ljudje brez otrok so po njihovem mnenju
notranje prazni, partnerstvo pa višja stopnja bivanja, kar velja predvsem za ženske:
"Če si privlačna, imaš v glavi urejeno in realna pričakovanja se bo že našel za resno zvezo"
(Peklenska pomaranča, 2018, 5. november).

Da je ideologija družine izredno močna, kažejo tudi zapisi, da bi se odpovedali svojemu otroku,
če bi ostal samski (ali manj ekstremna verzija- da bi ga podpirali, čeprav se ne strinjajo s
takšnim življenjskim stilom), kar razkriva dojemanje samskosti ne le kot odklon, ampak stanje,
ki je tako inferiorno, da se mu je treba odpovedati, samskim pa nuditi podporo; v skladu s tem
je na forumu moč zaslediti vrsto tolažb in nasvetov samskim. Dobronamerni vezani tako npr.
samskim v novem letu želijo, da najdejo sorodno dušo, jih tolažijo, da tudi samskost ni večna,
da lahko najdeš tudi, če ne iščeš, naj ne obupajo prezgodaj, da nikoli ni prepozno; vse to
podkrepijo z izjavami, da je najti partnerja čisto enostavno (v stilu »meni je uspelo«), da je
okrog 40. leta najbolj kritično, do takrat se namreč vsi ločijo, potem pa spet »poparčkajo« okrog
55. leta. Pri tem velja omeniti, da oba spola enakovredno tolažita samske, tudi v primerih, ko
so le- ti s svojim statusom zadovoljni.
Ker so vezani bolj izkušeni in po njihovem mnenju izpolnjujejo svoje poslanstvo, želijo
pomagati tudi samskim (predvsem ženskam) do sreče z različnimi nasveti in ugotovitvami:
"Samske ženske, ki si zveze želite, verjetno res, ampak res čisto preveč komplicirate. Vzemite
enega ločenega bivšega sošolca ali pa prostega soseda. Vsaj veste, kaj dobite. Lahko ste čisto
natur, le da ste fit in dobrovoljne, pa da ne težite za vsako malenkost. In ga imate krasnega
življenjskega partnerja. Le pazite, da ni nasilnež, pijanec ali gobezdač" (Nekaj idej, 2018, 22.
avgust).
Na zalogi je še precej nasvetov, kako spoznati partnerja: nabavi si psa, pojdi v družbo in išči
preproste ljudi, začni hoditi v hribe, bodi aktiven pri iskanju, začni z lovom (ki je moška
lastnost), pusti se najti (moškemu), za resno zvezo pa se ženska ne sme prehitro spustiti v spolno
razmerje. Poleg tega je treba začeti vlagati v odnose in se nehati smiliti samemu sebi in iskati
izgovore ter delati na samozavesti, ki jo večini samskih primanjkuje. Izjema so samske matere,
ki naj se raje kot iskanju partnerja posvečajo otroku. Na drugi strani nekateri menijo (med njimi
je tudi precej samskih), da se splača počakati, da najdeš, kar hočeš- da torej ne spustiš kriterijev,
da obstajajo še druga poslanstva, da je bolje delati na sebi.
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Na forumu se glede samskosti najbolj izpostavljajo samske ženske po 40. letu starosti. Po
mnenju večine je takrat še dovoljena starostna meja za samski življenjski stil že presežena (kar
se večinoma izraža v žaljivkah ter negativnem odnosu do njih), zato je nujno potrebno takojšnje
ukrepanje. Predvsem vezane ženske jim predlagajo (poleg zgoraj naštetih) različne strategije za
vstop v partnersko razmerje, med katerimi prevladuje nasvet, naj ne komplicirajo preveč in
spustijo kriterije:
"Sicer pa je en kup ločencev, ki so jih že bivše žene naučile bontona v skupnem gospodinjstvu,
tako da vam bo to prihranjeno" (Nekaj idej, 2018, 22. avgust).
Moškemu naj ne težijo za vsako malenkost, saj ženske s kompliciranjem zamorijo moškega, da
se zapije- ženske morajo upoštevati, da moški ne komplicirajo. Poleg tega naj ženske poskrbijo
za zunanjost, da dobijo moškega, saj psihično zdravi moški ne marajo debelih žensk. Pri teh
nasvetih se izrazito kaže patriarhalno razmišljanje, ki so ga ponotranjile ženske, hkrati pa moški
prevzemajo vlogo nekompetentnih posameznikov (bivše žene so jih naučile). Samske ženske
odgovarjajo, da so takšni nasveti povsem zgrešeni; da ne želijo pograbiti prvega, ki pride mimo;
da očitno partnersko razmerje ne prinaša zadovoljstva, saj se zadovoljni ljudje ne obremenjujejo
s samskimi ter da samski ne jamrajo, temveč poročeni pljuvajo po samskih.
10.3.6 Drugo
Ker mnogo akterjev že dalj časa soustvarja forumske debate, še posebno, če so registrirani in
uporabljajo isti vzdevek (nick), so si ustvarili prepoznavnost oz. nekakšno virtualno identiteto,
pri čemer so znane nekatere podrobnosti iz zasebnega življenja, npr. ali so vezani, samski,
ločeni, kraj bivanja, tudi poklic itd. Seveda to ne velja za vse, saj nekateri varujejo svojo
zasebnost, medtem ko so drugi bolj pripravljeni razkrivati podrobnosti iz svojega življenja. Zato
se pogosto pojavljajo tudi obračunavanja na osebnem nivoju med tistimi, ki se »poznajo«, pa
tudi takimi, ki verbalno napadejo nekoga iz anonimnosti- pod neregistriranim nickom. Najbolj
pogoste tarče so samske ženske, bodisi konkretno ali splošno, sledijo pa jim ločeni moški, ki so
označeni za zagrenjene, zato svoj gnev zlivajo po ženskah, še posebno samskih. Iz te kategorije
so v analizo vključeni samo zapisi, iz katerih je razviden odnos do samskih nasploh.
Predvsem v temah o samskosti, kjer se seveda oglašajo samske ženske, so precej pogosta vabila
na zmenek- včasih neposredno in takoj, včasih pa na precej bolj subtilen način- domnevno
samski moški se s samsko žensko zaplete v oseben pogovor na javnem forumu, začne poudarjati
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skupne lastnosti in šele nato sledi vabilo na pijačo. Opaziti je moč ogromno flirtanja z obeh
strani: nekateri pa kar direktno pograbijo priložnost:
"Pozdravljene punce.. in katera je za zmenek po novem letu? Bi mi prijala neka nova spoznanja
počasi :D Samski zadnje tri mesece.. pa da vidim, če me očara katera :D" (Bethtempet, 2018,
31. december).
V to kategorijo so uvrščeni tudi zapisi, iz katerih je razvidno hvalisanje predvsem samskih.
Samski moški se pogosto pohvalijo z ogromnim številom seksualnih partnerk, ki so seveda
najvišje kvalitete, kot se izrazijo, samske ženske pa pogosto poudarjajo svoj nadpovprečni videz
ter popoln nadzor nad svojim življenjem. Navedeno lahko pripišemo strategijam upravljanja s
stigmo, in sicer konstrukcija pozitivne identitete.
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11 DISKUSIJA IN SKLEP

Pozna modernost prinaša obilico sprememb, ki se kaže tudi v pluralnosti življenjskih stilov. Kot
opažajo mnogi avtorji, število samskih rapidno narašča (npr. Simpson, 2016; Beck, 2006; Šori,
2015; Giddens, 2000), kar pod vprašaj postavlja družbene normative o partnerskem in
družinskem življenju, ki naj bi bili edina pravilna izbira. Paradoksalno ravno ti normativi
vsakršno odstopanje od tradicionalne družine označijo za deviantnost, kar še posebno velja za
ženske.
Analiza foruma Starševski čvek je pokazala, da se samskost dojema kot življenjski stil in v
večini primerov kot izbira; v skladu s teorijo o individualizaciji je vsak posameznik sam
odgovoren za kreiranje svoje biografije, kar odgovornost za samski status prelaga na ramena
posameznikov. Diskurz o izbiri samskim omogoča konstruiranje pozitivne samopodobe, kar
ugotavlja tudi Simpson (2006). V analizi se kot najpogostejši razlog za izbiro samskosti pri
ženskah kažejo slabe izkušnje s partnersko zvezo, medtem ko moški o tem ne poročajo. Oboji
so si enotni v tem, da so raje samski kot v slabi zvezi ter da so si samski stan izbrali zaradi
svobode in neodvisnosti, kar kot razlog samski pogosto navajajo tudi v tujih raziskavah (npr.
Reynolds in Wetherell, 2003).
Na drugi strani se (sicer v manjšini) pojavlja diskurz o samskosti oz. partnerstvu kot usodi, kar
sovpada z romantično predstavo o partnerski zvezi. Rezultati analize foruma kažejo jasno sliko
o prevzemanju odgovornosti za družbeno inferioren status- v veliki večini samski menijo, da
posedujejo premalo kvalitet, bodisi fizičnih ali karakternih; manjšina pa samskost pripiše
nesrečnim okoliščinam ali celo drugim, večinoma nasprotnemu spolu.
Tako samski kot vezani samskost obravnavajo kot začasen status, kar se izraža predvsem v
tolažbah in nasvetih s strani vezanih ter artikulirani želji po partnerstvu samskih ter aktivnem
iskanju »prave_ga«, kar ugotavlja tudi Macvarish (2006). Večina samskih pa poudarja, da si
partnerja sicer želi, vendar ne za vsako ceno- kriterijev torej ne želijo spuščati.
Med samskimi in tistimi v partnerski zvezi se širi ogromen prepad- na eni strani lahko opazimo
izrazito negativen odnos do samskosti (vezani), na drugi pa ravno takšno naravnanost do
partnerskega razmerja (samski). Da je samskost kot status za družbo nesprejemljiva, se kaže v
diskurzu, da samskost pomeni odklon ter povzroča frustracije in celo psihične motnje; samski
pa so označeni za nezrele, sebične, nesposobne, osamljene in konfliktne, kar sovpada z drugimi
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raziskavami (npr. Budgeon, 2008; Sulivan, 2006). Sodelujoči na forumu pogosto s precej
žaljivimi izrazi opisujejo samske, iz česar lahko sklepamo, da samskost dojemajo kot napad na
izbiro svojega (in edinega pravilnega) življenjskega stila- partnerstva in družine.
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje torej tiči v izredno trdovratni ideologiji družine in
partnerske zveze, ki jo še kako občutijo samski, še posebno ženske. Predpostavka, da si vsakdo
(normalen) želi partnerstva in družine, je v večji meri prisotna pri vezanih, presenetljivo
pogosto pa se pojavlja tudi pri samskih, kar potrjuje tudi Budgeon v svoji raziskavi (Budgeon,
2008).
Da se samskost dojema kot deviantnost, potrjujejo opisi izkušenj samskih s stigmatizacijo. Ta
se pojavlja tako v javni kot družbeni sferi (v bližnji okolici (sorodstvo, znanci), na delovnem
mestu, pri razgovorih za zaposlitev, javnih forumih- Starševski čvek itd.). Stigmatiziranje se
kaže v tako v blažji kot težji obliki. V prvo lahko uvrstimo »dobronamerne« nasvete, kako najti
partnerja ali tolažbo zaradi samskega statusa, pa tudi neprijetna vprašanja na raznih dogodkih,
kot so obletnice, poroke itd. Druga, težja oblika, vsebuje direktno diskriminacijo, kar se kaže v
žaljivih zapisih na forumih oz. verbalnih napadih ter predvsem na trgu dela- samski (še posebno
ženske) so izpostavljene mobingu zaradi potencialnega odhoda na porodniški dopust ali pa
zaposlitve sploh ne dobijo, saj mnogi delodajalci menijo, da so neresni, pri ženskah pa je zopet
težava v potencialnem načrtovanju družine. Čeprav je taka vrsta diskriminacije nezakonita, se
je delodajalci poslužujejo z izgovorom, da lahko zaposlijo, kogar želijo ter da je število iskalcev
zaposlitve ogromno. Diskriminacijo samskih oz. singlizem, ko jo imenuje, skoraj identično
identificira v svoji raziskavi tudi DePaolo (2006).
Stigmatizacija samskih je močno vezana na starost le- teh; obdobje, ko je samskost ni več
sprejemljiva, se razteza od 25 do 30 let, kar opaža tudi Illouz (2010). Opaziti je moč spolno
specifičnost, saj je moškim »dovoljeno« biti samski nekaj let dlje od žensk, kar lahko povežemo
z implicitno zahtevo družbe po reprodukciji. Popolnoma nesprejemljiva pa je samskost po 40.
letu, kar velja sicer za oba spola, vendar je veliko bolj izražena pri ženskah.
Večina že opravljenih raziskav ugotavlja precejšno diskrepanco v obravnavi samskosti glede
na spol- ženske so v primerjavi z moškimi pod precej večjim pritiskom konformizma ideologiji
poroke in družine zaradi običajne konstrukcije spola, ki narekuje skrbstveno vlogo (Budgeon,
2008; Sharp in Ganong, 2011; Šori, 2015), kar opažam tudi v svoji raziskavi. Ženske so precej
bolj podvržene stigmatizaciji tako na samem forumu kot v realnem življenju; najbolj na udaru
so ženske po 40. letu, ki so glede na družbene imperative že zamudile vlak. Da se ženskam
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pripisuje skrbstvena vloga, je razvidno iz jasno določenih kriterijev, kakšna naj bi ženska bilapredvsem potrebuje otroke, da lahko uresniči svoje poslanstvo. Hkrati večina sodelujočih na
forumu ločuje moška in ženska dela v skladu s tradicionalizmom, kar zopet žensko postavlja v
vlogo žene in matere. Kot ugotavlja Šori, se tudi v moji analizi čuti ogromen vpliv mita o
romantični ljubezni (Šori, 2015), kjer so ženske postavljene v subjektno pozicijo. Ponotranjenje
patriarhalne ideologije se kaže v nasvetih samskim, naj ne komplicirajo preveč, naj ne težijo za
vsako malenkost in naj skrbijo za svoj videz, da bodo lahko ujele moškega, kar je še posebno
značilno za vezane ženske. Imperativ partnerstva in družine gre tako z roko v roki s
patriarhatom.
Upravljanje s stigmo zahteva konstrukcijo različnih strategij, česar se poslužujejo tudi samski
na forumu. Najpogostejša je konstruiranje pozitivne identitete, pri čemer samskosti pripisujejo
pozitivne lastnosti, status pa prikažejo kot izbiro. Učinkovita strategija je tudi kritika
partnerskega življenja, kar je pogosto tudi direkten odziv na verbalni napad na forumu. Obe v
raziskavah prepoznajo tudi drugi avtorji Budgeon, 2008; Reynolds in Wetherell 2003). Kot
tretji pristop k upravljanju s stigmo pa je na forumu moč opaziti izogibanje stikom z osebami,
ki se v samskost preveč vmešavajo ter oblikovanje strategij za odziv pri konfrontaciji (duhoviti
ali odrezavi ogovori).
Rezultati že opravljenih raziskav in tudi mojega lastnega raziskovalnega dela torej dajejo enoten
odgovor na moje prvo raziskovalno vprašanje: samskost se dojema kot začasno obdobje in
predstavlja deviacijo, hkrati pa predstavlja grožnjo družbenemu redu, kar se najbolj pogosto
kaže predvsem v občutkih ogroženosti s strani vezanih žensk in ločenih moških. Univerzalen
odgovor na drugo raziskovalno vprašanje je stigmatizacija, ki se izraža v različnih oblikah- od
bolj subtilnega namigovanja do odkrite diskriminacije. Spolna specifičnost se kaže na vseh
področjih analize foruma- tako pri samskih kot vezanih, pričakovanih lastnostih idealnega
partnerja, kot pri starostni meji sprejemljive samskosti. Ženske so precej bolj podvržene
stigmatizaciji, pri tem pa pomemben faktor tudi starost. Zgornja ugotovite tako ponuja odgovor
tudi na moje tretje raziskovalno vprašanje.
Glede na zgoraj napisano menim, da sta v prihodnosti možna dva scenarija. Prvi je vračanje »h
koreninam«: patriarhat skupaj s kapitalizmom prežema vse pore vsakdanjega življenja; pojav
ponovnega vzpona tradicionalizma poudarja pomen tradicionalne zakonske zveze in žensko ne
le vrača v zasebno sfero za štedilnik, spalnico in skrbstveno področje, temveč ji jemlje tudi
pravico do upravljanja s svojim telesom- prepovedi pravice do splava, ki se vrstijo po svetu,
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discipliniranje telesa z nerealnimi lepotnimi ideali in potiskanje v skrbstveno vlogo pri negi
otrok in starajoče se populacije (poleg tega pa še odraslih družinskih članov, npr. moža) nas
vračajo v kameno dobo, kjer je bila ženska le lastnina moža.
Drugi scenarij gre v smer normalizacije samskosti: pluralizacija življenjskih stilov,
individualizacija, poblagovljenje odnosov in čustev ter spremembe v življenjskih potekih nam
nakazujejo radikalen premik v družbenih odnosih. Kot omenja Illouz, opažamo različne oblike
razmerij (poliamorija, ljubezensko razmerje brez spolnosti, spolno razmerje brez obveznosti,
samskost) (Illouz, 2010), kar lahko počasi, a zanesljivo spodkopava normative glede partnerske
zveze in normalizira samski status. Podobno lahko namreč opazimo pri obravnavi nezakonskih
otrok- še nekaj desetletij nazaj so bili zaničevani in označeni za pankrte; danes je nekaj
popolnoma običajnega, da otrokova starša nista poročena zaradi porasta izvenzakonskih
skupnosti, upadanja pomena zakonske zveze in s tem posledično spremembe v mentaliteti
družbi.
Poraja se vprašanje, zakaj je samskost sploh stigmatizirana? Ali ne prav zato, ker je v ozadju
zmeraj implicitna družbena zahteva po reproduktivni podreditvi posameznice?
Namesto promocije zakonske zveze bi družba morala priznati omejitve družbenih vezi pri
poročenih in prepoznati vpetost samskih v družbo oz. širšo skupnost. Ena takšnih možnih
alternativ je dekonstrukcija imperativa (heteroseksualne) partnerske zveze in monogamije, ki
omogoča svobodno izbiro življenjskega stila brez stigmatizacije. S pluralizacijo življenjskih
stilov se namreč normalizirajo alternative heteroseksualni zvezi, s tem pa se manjša tudi
stigmatizacija posameznikov, ki takšnega razmerja nimajo. Raziskava ljudstva Mosua je
pokazala, da so ljudje, ki jih ne vežejo okovi poligamije, precej srečnejši (Stacey v Kuhar,
2015). Menim, da bi odprava monogamije proizvedla trajnejše učinke, predvsem pa bolj odprto
družbo do različnih oblik družin. Na drugi strani pa menim, da trenutno ta ideja ni uresničljiva,
saj poligamija (vsaj uradno) ni preveč razširjena, če pa se že prakticira, se v obliki poliginije,
kar je spet diskriminatorno do žensk. V prihodnosti pa bi se prehod iz monogamije lahko zgodil,
predvsem zaradi že omenjenih sprememb v družinskem življenju in življenjskih stilih.
Morda bi bilo smiselno začeti rušiti primat monogamije skupaj s patriarhatom in kapitalizmomvsi trije pojmi se namreč tesno prepletajo.
Poudariti želim omejitve svoje raziskave- forum je zbirališče anonimnih posameznikov, ki
izražajo svoje mnenje, pri čemer ni znano, kolikšno je število različnih avtorjev (nekateri pišejo
registrirani, drugi registrirani pod različnimi vzdevki, spet tretji neregistrirani…). To je tudi
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razlog, da ugotovitev, pridobljenih z analizo foruma, ni mogoče posplošiti na celotno
populacijo, saj ni znano, ali v debatah (temah) sodeluje specifična populacija ali je forum
dejansko odraz družbe. Opažam namreč izjemno konzervativnost pri obravnavi žensk in
življenjskih stilov, ki odstopajo od običajne partnerske zveze in družine. Poleg tega je za
Starševski čvek značilen izjemno nizek nivo komunikacije, kar morda namiguje na odstopanje
v negativo od povprečne izobrazbene strukture v Sloveniji. Na drugi strani to lahko pojasnimo
z zagotovljeno anonimnostjo in odsotnostjo moderatorja, kar posameznikom lahko služi kot
ventil za sproščanje frustracij, ki jih v realnem svetu ne morejo obdelati. Ne glede na zgoraj
našteto lahko moje raziskovalno delo služi kot podlaga za nadaljnje raziskave s področja
samskosti.
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