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O smernicah

Spolni stereotipi so ena ključnih ovir za 
doseganje dejanske enakosti žensk in moških. 
Boj zoper njih je tek na dolge proge, rezultati 
in napredek niso vidni takoj. Predsodkov 
in stereotipov verjetno ne moremo, vsaj 
v kratkem času ne, povsem izkoreniniti ali 
odstraniti. Z razvojem in spreminjanjem 
družbe se namreč pojavljajo novi in novi. 
Lahko pa jih ozavestimo in spreminjamo 
oziroma presegamo. Prav tako se vedno 
lahko odločimo, da bodo naše reakcije in 
vedenje stvar naših zavestnih odločitev, da 
stereotipov in predsodkov s svojim vedenjem 
ne bomo izražali in poglabljali. 

Pomembno vlogo tako pri preprečevanju kot 
pri odpravljanju stereotipov in predsodkov 
ter krepitvi enakosti žensk in moških pa imajo 
poleg vseh nas v naših zasebnih življenjih 
(npr. kot starši, partnerice, partnerji) tudi 
številne institucije oziroma njihove strokovne 
delavke in delavci (npr. na področju vzgoje, 
izobraževanja, sociale, zdravstva, lokalne 
samouprave) ter tudi delodajalci in sindikati. 
Ta priročnik se podrobneje osredinja 
na področja usklajevanja zasebnega 
in poklicnega življenja ter spodbujanja 
dejavnega očetovstva in ozaveščanja 
stereotipov, povezanih s tema temama. 
Mišljen je kot neke vrste spodbuda k 
premisleku o tem, kako stereotipi krojijo 
naša življenja, kje vse jih zasledimo in kako bi 
bilo možno ravnati tako, da jih odpravljamo. 

Priročnik ne ponuja enovitih receptov, 
želi pa prenesti pomembno sporočilo: 
da je za izboljšanje stanja potrebno le 
nekaj občutljivosti za vidik spola – da smo 
torej pozorni in v svoje delo ne vnašamo 
stereotipnih predstav o tem, kaj naj bi počeli 
moški in kaj ženske. Ampak da obojim, tako 
moškim kot ženskam, omogočamo polno 
izrabo njihovih potencialov in talentov, 
ne glede na to, da morda niso v skladu s 
tradicionalnim prepričanjem, kaj so vloge 
enih in drugih.









8

Predsodki temeljijo na vrednotenju in ocenjevanju posameznic, posameznikov in 
družbenih skupin. Skupino, ki ji pripadamo, dojemamo kot večvredno in ji pripisujemo 
pozitivne, drugim skupinam pa manj cenjene ali celo negativne lastnosti. To se kaže v 
nespoštljivem, nestrpnem, ponižujočem ali prezirljivem odnosu do drugih in drugačnih 
od nas zaradi pripadnosti drugim kulturam, etničnim skupinam, rasam, drugačnega 
načina življenja, verskega prepričanja, spolne usmerjenosti, spola … Prevladujoča 
skupina meni, da je upravičena do več pravic, do moči, privilegijev, statusa, vse to 
pa manjvredna in/ali manjšinska skupina ogroža. Negativni predsodki so zato izvor 
številnih krivic, neenakosti, diskriminacij ter omejevanja življenjskih možnosti. 

Rekli smo že, da predsodke spremljajo močna čustva. Zaradi njih so bolj nevarni in 
odpornejši na spremembe od stereotipov. Sprožajo jezo, sovraštvo, odpor, pa tudi 
občutek zadoščenja. Na podlagi predsodkov določene osebe, skupine ali manjšine 
obravnavamo kot ‘grešne kozle’, kot izključne krivce za obstoječe stanje. Pogosto z 
njimi upravičujemo dejanja agresije, sistematičnega nasilja, diskriminacije in podporo 
obstoječim razmerjem moči ter privilegijev. Npr. ko se na delovno mesto prijavita 
moški in ženska in oba izpolnjujeta vse pogoje, vodja goreče zagovarja, da ženska, 
povrhu še tako mlada, nikakor ni sposobna opravljati teh visoko tehnoloških del, zato 
naj službo dobi moški.

Ali so predsodki škodljivi?
Stereotipi in predsodki vplivajo na mišljenje, čustvovanje in vedenje ljudi. Izražamo jih 
na različne načine, ki se med seboj razlikujejo po stopnji intenzivnosti in posledicah. 
Začne se lahko z ogovarjanjem, ko ena skupina, po navadi tista, ki se ima za večvredno, 
zbija šale na račun druge ali do nje izraža nenaklonjenost. Temu lahko sledi izogibanje 
medosebnim odnosom in stikom med članstvom različnih skupin. Izogibanje lahko 
nato preraste v diskriminacijo, ki je neposredno usmerjena zoper pripadnice in/ali 
pripadnike določenih skupin. Gre npr. za omejevanje človekovih pravic, dostopa do 
dobrin in storitev, slabše možnosti izobraževanja, zaposlovanja itd. Naslednji izraz 
predsodkov je običajno fizično nasilje. Še v današnjem času lahko zasledimo, da so 
bili v kakšni državi udeleženci/udeleženke Parade ponosa žrtve brutalnega pretepa. 
Najhujši način izražanja predsodkov je genocid. Poznani so primeri, ko so cele skupine 
ali narodi žrtve preganjanj in iztrebljanja, žal tudi v sodobnem času. 

Predsodki lahko postanejo orodje določene skupine, ki zase meni, da je večvredna, 
za upravičevanje in opravičevanje celo najhujših dejanj. Tudi zato so škodljivi in jih je 
treba ozavestiti ter presegati.

Kaj je biološki in kaj družbeni spol?

Spolni stereotipi in predsodki do moških in žensk izhajajo iz značilnosti, ki jih 
razumemo pod pojmom družbeni spol. Da bi razumeli, zakaj so spolni stereotipi 
in predsodki škodljivi, zakaj jih je treba ozavestiti in presegati, moramo poznati 
razliko med biološkim in družbenim spolom.
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Vpliv in posledice spolnih stereotipov

Spolni stereotipi vplivajo na naša pričakovanja o obnašanju, mišljenju, čustvovanju 
… Vplivajo tudi na poistovetenje  žensk in moških z družbenim spolom ter 
določajo, kaj je (ne)primerno in (ne)sprejemljivo za ene in druge. Zaradi njih 
lahko nekdo ne postane to, kar si želi, ampak to, kar pričakujeta okolica ali 

družba. Tako se lahko npr. fant ne vpiše v srednjo šolo za kozmetiko, ker mu okolica 
sporoča, da ‘to pa res ni poklic za fanta’, dekle pa se po končani gimnaziji ne odloči 
za študij strojništva, ker ‘tam pa dekleta res nimajo mesta’. Moški se ne odločajo za 
določene poklice ( npr. vzgojitelj, negovalec, socialni delavec), po drugi strani pa so 
določeni poklici še vedno domena moških in se zanje ne odločajo ženske (npr. gasilka, 
pilotka). Pričakovanja okolice ali družbe lahko vplivajo na celo vrsto naših odločitev: 
od izbire hobijev (še danes lahko npr. slišimo, da ‘nogomet ali boks pa res nista za 
dekleta’, da ‘pravi fantje ne plešejo baleta’, da ‘pravi moški ne gledajo čustvenih filmov’, 
da ‘ženske ne vozijo traktorjev’ itd.) Lahko bi rekli, da  družbeni pritiski in želje po 
pripadnosti določeni skupini zatrejo osebne želje. 

Spolni stereotipi vplivajo tudi na čustvovanje ter izražanje čustev. Verjetno se še 
spomnite, da ste v otroštvu slišali, da ‘se za pridna dekleta ne spodobi, da bi bila jezna’, 
ali pa da ‘pogumni fantje ne jočejo’. Takšna sporočila prav tako sporočajo, da so za 
določen spol primerna zgolj določena čustva. V odraslosti zato moški in ženske neredko 
ne izražajo določenih čustev; sprva jih morajo zatirati, na koncu pa jih morda niti ne 
doživljajo več.  Moški tako pogosto ne pokažejo, da so žalostni ali da jih je strah, ampak 
se vedejo na videz pogumno, kar nedvomno povzroča stres. Ženske pa imajo večinoma 
težavo z izražanjem jeze, kar prav tako povzroča stres in neskladje med doživljanjem ter 
izražanjem. Spolni stereotipi vplivajo tudi na odločitev, ali oseba poišče pomoč ali ne. 
Moški se npr. še vedno težje odločijo, da zase poiščejo psihoterapevtsko ali psihiatrično 
pomoč, kadar bi to bilo smiselno in potrebno. 

Stereotipi vplivajo tudi na razdelitev obveznosti v družini - tako moški v manjši meri skrbijo 
za otroke in manj časa porabijo za gospodinjenje. Ženske pa se zaradi družbenega 
pričakovanja, da je skrb za dom in otroke v prvi vrsti njihova naloga, prej odpovedo poklicni 
karieri, večinoma izrabijo dopust za nego bolnih otrok ter opravijo več neplačanega 
dela kot moški. Za negativnimi posledicami pritiska, da je treba ustrezati družbenim 
pričakovanjem in vlogam, ne trpijo samo ženske. Stereotipno je pričakovanje, da bodo 
moški vedno imeli uspešno kariero in bili sposobni finančno preskrbeti družino. 

Kot vidimo, imajo spolni stereotipi mnogo negativnih posledic, ki jih lahko občutijo 
deklice in dečki, dekleta in fantje, moški in ženske. Pritisk ustrezanja družbenim vlogam 
in pričakovanjem torej ne izbira spola, svojo vlogo pri ustvarjanju tega pritiska pa igrajo 
tudi mediji. Spolni stereotipi, ki so prisotni v neki družbi, nedvomno vplivajo na medije 
oziroma na tiste, ki jih ustvarjajo. Tako mediji praviloma ženske in moške prikazujejo 
skozi stereotipne družbene vloge (za perilo v oglasih za pralni prašek vedno skrbijo 
ženske, moški vozijo avtomobile višjega cenovnega razreda, ženske kuhajo, moški 
oglašujejo tehnične izdelke itd.). Na ta način mediji spolne stereotipe ohranjajo ali jih 
celo poglabljajo. 
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enak položaj v družbi in enake pogoje za uživanje vseh pravic. Še posebej pa se pojem 
enakosti nanaša na enake možnosti in priložnosti za razvoj osebnih potencialov brez 
negativnega vpliva družbenih predsodkov in stereotipov. 

Pojem enake možnosti pomeni, da imajo ženske in moški možnost svobodne 
izbire izobrazbe, poklica, kariere, interesov. Nanaša se tudi na možnost svobodnega 
oblikovanja lastne identitete in izbire med več različnimi vlogami hkrati, ki jih 
ženska in moški živita razbremenjeno negativnih vplivov stereotipov in predsodkov. 
Enake možnosti pomenijo tudi, da lahko ženske in moški po svoji volji sodelujejo v 
gospodarskem, političnem, družbenem in kulturnem življenju. 

Dejanske enakosti žensk in moških na vseh področjih življenja danes še nismo 
dosegli. Neenakosti pa ne občutijo samo ženske, temveč tudi moški. Spolni stereotipi 
in predsodki prispevajo k ohranjanju neenakosti, včasih jo celo še krepijo. Fante in 
dekleta se odvrača od nekaterih poklicev, izražanja določenih čustev, opravljanja 
nekaterih opravil, prevzemanja določenih odgovornosti ipd. Moški so manj udeleženi 
pri negi in vzgoji otrok, gospodinjskih opravilih, skrbi za ostarele, zanemarljivo malo 
je vzgojiteljev ali negovalcev, ob razvezi so jim otroci v vzgojo in varstvo dodeljeni 
veliko redkeje kot pa ženskam. Po drugi strani pa je manj žensk na najvišjih mestih 
gospodarskega odločanja, na županskih mestih, na področju tehnike, računalništva, 
strojništva itd. Manjša udeleženost na določenih področjih življenja posledično tudi 
pomeni, da imajo eni ali drugi na tem področju manj družbene moči. 

Za doseganje enakosti žensk in moških je  ključno ozaveščanje o sami vsebini spolnih 
stereotipov, njihovi škodljivosti in negativnih posledicah. Sočasno je potrebno 
odstranjevati ovire, ki enakost in enake možnosti preprečujejo. Eden izmed načinov 
ustvarjanja enakih možnosti in doseganja enakosti je zavestno upoštevanje in uvajanje 
vidika enakosti na različnih področjih zasebnega in javnega življenja.

Kje smo lahko pozorni na vidik spola? 

Spolnih stereotipov seveda ne moremo odpraviti v celoti in čez noč. Lahko pa k 
temu veliko pripomoreta že zavedanje in razumevanje, kako hitro in avtomatično 
se stereotipi in predsodki prikradejo v naš vsakdanji govor, obnašanje ter 
odnose do sebe in drugih. Nihče od nas ni povsem brez spolnih stereotipov 

in predsodkov. Vsak izmed nas se lahko vpraša, kakšni so moji pogledi na žensko in 
moško vlogo, na vlogo dekleta in fanta; od kod izhajajo stereotipi in kje in kako sem 
jih pridobil/-a. Morda smo že kdaj v življenju na lastni koži izkusili ovire in omejitve, 
zaradi katerih danes  ne opravljamo poklica, ki smo si ga kot otrok želeli, ali pa smo 
na kakšen drugačen način čutili neenakost kot posledico vpliva spolnih stereotipov in 
predsodkov.  
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ko želijo izrabiti katerega od starševskih dopustov ali dopust za nego bolnega otroka. 
So pa tudi takšni delodajalci, ki spodbujajo dejavno očetovstvo – nekateri med njimi 
so  sprejeli  tudi določene ukrepe (npr. katere od tistih, navedenih v Prilagodljivem 
paketu ukrepov ODA - priročnik Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine). 
Gre za ukrepespodbujanja moških k izrabi očetovskega dopusta, spodbujanje moških 
in žensk k delitvi starševskih dopustov in dopustov za nego bolnih družinskih članic 
in članov, svetovanja za očete glede možnosti usklajevanja plačanega dela in družine, 
neformalna druženja očetov (npr. nekajkrat letno skupni zajtrk, namenjen izmenjavi 
izkušenj, izpostavljanju težav, s katerimi se srečujejo pri usklajevanju itd.), uvedba 
nabiralnika, kamor lahko zaposleni anonimno oddajo predloge, dan odprtih vrat – 
spoznavanje očetovega delovnega mesta, spodbujanje zaposlenih, da delovno mesto 
zapustijo po osmih urah, plačana odsotnost za spremstvo noseče partnerice na 
zdravniške preglede …

V katerih zakonih je o teh temah 
zapisanega več?

 › Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoveduje diskriminacijo na podlagi katerekoli 
osebne okoliščine, torej tudi spola. 

 › Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa skupne temelje za izboljšanje 
položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških.

 › Zakon o delovnih razmerjih določa obveznosti in pravice v zvezi z usklajevanjem 
zasebnega in poklicnega življenja, določa enako obravnavo glede na spol, posebno 
varstvo starševstva …

 › Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja vse vrste starševskih 
dopustov in nadomestil zanje.

 › Družinski zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med 
starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, 
ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, rejništvo, skrbništvo …

 › Zakon o preprečevanju nasilja v družini prepoveduje fizično, spolno, psihično ali 
ekonomsko nasilje v družini ter določa ukrepe za varstvo žrtev nasilja v družini.

 › Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med cilji vzgoje in 
izobraževanja določa tudi zagotavljanje optimalnega razvoja posameznice/
posameznika ne glede na spol in druge osebne okoliščine ter vzgajanje za 
medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje 
drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov …
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