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NA ROBU

Pekel
načelnosti
Če lahko parafraziram
Danteja, je danes Evropska
unija približno v isti psihološki
situaciji, kot je bil on na
začetku svojega romanja po
peklu: znašla se je v temnem
gozdu, zgrešena je prava pot in
vse je neznano.
Nekje sem bral, da obstaja
organizacija, ki se imenuje
Gherush 92 in deluje v okviru
Organizacije združenih
narodov. Gre za skupino
raziskovalcev, ki imajo status
posebnih svetovalcev za razvoj,
izobrazbo in človekove pravice.
Med ostalim so predlagali, naj
se Dante in njegova Božanska
komedija umakneta iz šolskih
programov, saj nista primerna
za sodobna načela.
Samohvala in načelnost nas
bosta pokončali kot zaključni
udarec v vsesplošni krizi
vrednot in gospodarski
negotovosti. Videti je, da je to
nekakšna stalnica človeškega
obnašanja. Ko se svet ruši,
hvalimo še edino, kar nam je
ostalo: sami sebe, svoja načela,
svoj vrtiček, svoj zvonik, svoj
jezik, svojo kulturo. Kot vsi bivši
grešniki, postanemo pretirani
moralisti, pretirani legalisti,
pretirani formalisti,
nacionalisti, kampanilisti,
vrtičkarji. Izničimo vse temačne
kotičke, ki dajo smisel svetlobi.
Pozabimo, da sta - bolj kot
zakonitost in dobrota -, ilegala
in zlo pripomogla k našemu
razvoju.
Ko gre vse narobe in ko
nimamo več kaj prodati,
potegnemo na dan - načelnost.
Ma seveda, vse bo šlo k vragu,
ampak jaz imam svoja načela
in od njih ne odstopam!
Pripravljen sem umreti in
ubijati zanje. Poznam ljudi, ki
brez sovražnika niso sposobni
živeti, ker bi ostali brez načel,
oziroma ne bi imeli več ničesar.
V imenu načelnosti bomo
ubili tudi tisti fenomenalni
motor ustvarjalnosti, ki ga
zaženejo zloba, bolečina,
trpljenje. V imenu načelnosti
bomo ubili tudi Danteja.
Sam bog ve, kaj bi rekel naš
ubogi srednjeveški prijatelj, ko
bi vedel, da ga bodo nekoč
anatemizirali kot antisemita,
antiislamista, homofoba,
skratka, kot vse to, kar danes
dajemo na grmado v imenu
načelnosti in človečnosti. Danes
bomo zažgali Danteja, ker je
strpal sodomite v pekel. V
imenu načelnosti smo že
prepovedali tudi versko satiro,
tako kot se je že zgodilo, ko je
leta 2005 neki danski časopis
objavil karikature Mohameda.
Jutri bomo zažgali Melvilla , ker
je pisal o kitolovu. Potem bo na
vrsti Cervantes, ker je mučil
konje in osle in rušil mline na
veter. Ti so danes zaščiteni.
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Dr. Darja Zaviršek o knjigi Mavrične družine grejo v šolo, kjer so objavljeni izsledki prve raziskave
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7. val

o otrocih v slovenskih mavričnih družinah

Imam dve mami, dva očeta in tri pse! Tri pse!?
eklica pravi drugi: Poglej, imam dve mami, dva
očeta in tri pse! Druga pa debelo pogleda: Tri pse?!
Gre sicer za resnično šalo o sprejemanju
raznolikosti, ki jo pri svojem delu rada uporabi dr. Darja
Zaviršek, predstojnica Katedre za proučevanje socialne
pravičnosti in vključevanja na Fakulteti za socialno delo,
kjer je te dni v izšla knjiga Mavrične družine grejo v šolo, v
kateri Zavirškova s sourednico Ano M. Sobočan
predstavlja izsledke prve študije o slovenskih mavričnih
družinah, torej družinah z dvema mamama ali očetoma,
kakršnih je po nekaterih podatkih pri nas že sto.

D

* Pojem mavrične družine je
pri nas relativno nov …
“Pojem je že star. Izhaja iz ZDA
iz časov aktivnega boja LGBT
populacije za enakopravnost z
raznospolnimi pari. Njihov
simbol je bila mavrica, a so ga
kasneje prevzeli še pacifisti. V
Ameriki se je razvil pojem
rainbow families, v Nemčiji jih
imenujejo prav tako Regenbogen
Familie. Pojem je leta 2009 prišel
v veliki nemški slovar knjižnega
jezika Duden in s tem postal
uradno sprejeta nemška beseda.
Hecno je, da pri nas pojem
poznajo zelo redki.”
* Iz Nemčije je k nam prišla
tudi tamkaj nagrajena knjiga
Vse naše družine!, ki je na nek
način za nas prelomna.
“V Nemčiji je te literature
ogromno in jo učitelji uporabljajo
v pedagoških procesih. Na
decembrsko predstavitev naše
knjige v Berlinu je brez vsakršne
promocije prišlo okrog 170
učiteljev in učiteljic samo iz
Berlina, kar je ogromno. Kakšne
so razlike med Slovenijo in
Nemčijo, sem opazila tudi, ko
smo razmišljali, kako bomo
objavili rezultate raziskave, saj sta
tako nemški kakor švedski tim
dejala, da knjige pri njih ne bodo
objavili, ker imajo že ogromno
pedagoške literature na to temo.
Omenjena slikanica pa je druga
knjiga pri nas, ki omenja
družinsko pluralnost. Prva je bila
Velika knjiga o družinah, pri
obeh je pomembno, da otroci
lahko vidijo družino, v kateri
živijo, ter da lahko učiteljice z
njihovo pomočjo o različnih
družinah tudi spregovorijo. A ne
gre samo za mavrične družine.
Posebej dragoceno se mi zdi, da
tudi otroci, ki so bili v Sloveniji
posvojeni, dobijo družbeno
raprezentacijo v javnosti. Da ne
govorimo o otrocih, ki so v
rejništvu, kjer je že pojem sam
zelo stigmatiziran.”
* Med vse pogostejšimi
družinami so združene ali
razširjene družine, kjer si ločena
starša z novima partnerjema
ustvarita novi družini, ki ju
povezuje skupni otrok.
“V Angliji je pred leti neka
profesorica svoje študente
vprašala za mnenje, ali so se
družine zmanjšale ali povečale. In
presenetili so jo nekateri, ki so
menili, da so se zelo povečale,
kajti pričakovala je enoznačen
odgovor, da so družine vse
manjše. Študenti so začeli
pripovedovati o svojih združenih
družinah, kako imajo dve mami
in dva očeta, ker sta se tako
mama kot oče ponovno poročila,

da imajo več babic in dedkov in
da se včasih sreča zelo razširjena
družina. Švedi so te družine
poimenovali štiriperesne ali
zvezdne družine, saj se
starševstvo ne konča zgolj pri
dveh starših, sploh pa se že dolgo
ne konča pri bioloških starših.”
* Prav pojem socialni starši te
dni pri nas mnogi spoznavajo
prvič prav z zaščito, ki jo tudi
zanje predvideva nov družinski
zakonik.
“Leta 2008 sem opravila
raziskavo o tako imenovanem
socialnem starševstvu in
ugotovila, da vse več ljudi ne živi
z biološkimi starši. Živijo v
družinah s starši, s katerimi jih ne
vežejo krvne vezi. Gre za odnos
med starši in otroki, kjer eden ali
oba starša z otrokom nista krvno,
genetsko povezana, ampak za
otroke skrbita čustveno in
ekonomsko ter gre za dalj časa
trajajoč socialni odnos. Pojem
vključuje tako združene družine,
kjer začnejo starši živeti z novimi
partnerji in otroci dobijo nove
brate in sestre, kot družine s
posvojenimi otroki, ki nimajo
biološke vezi z obema staršema,
tu so tudi otroci, rojeni z uporabo
medicinske reproduktivne
tehnologije, ki jih je vedno več

raznospolnih staršev, je temu
nasprotovala Cerkev na
Bavarskem, ki je najbolj
konservativna. Sprožila je ustavni
spor, a v Nemčiji so odločili prav
nasprotno kot pri nas. Njihovo
zahtevo, da se teh dveh družin ne
izenači, je ustavno sodišče
zavrnilo, in tako je bilo konec
diskusije. Ustavno sodišče v
Nemčiji je pogledalo znanstvene
izsledke, ne pa ideoloških
razprav. Zanimivo pa je, da druge
cerkvene skupnosti v Nemčiji
izenačitvi družin niso
nasprotovale. Vse doslejšnje
žalitve in na koncu še pastoralno
pismo torej niso nujne sestavine
neke verske institucije in gredo
proti potrebi po spiritualnosti
ljudi. Mnoge, ki to potrebo imajo,
taka drža odvrne.”
* Kaj pa pravi znanost?
“V pastoralnem pismu so ločili
pravo družino od neprave. Takšne
dvojnosti so vedno ideološko
konstruirane, zato ker je tisto, kar
je pravo, normalno, vedno stvar
družbenega konsenza. V
današnjem svetu ločevanja na
pravo in nepravo ne moremo
jemati resno. Predvsem žali vse,
ki ne živijo v bioloških družinah,
v katere so bili narojeni.
Pastoralno pismo je poskus
vplivanja trde struje cerkve na
zasebno življenje ljudi. Raziskave
kažejo, da je za otroka bistveno, v
kakšnem odnosnem svetu živi,
kakšen položaj dobi v družini,
kakšen odnos imata starša ne
glede na njun spol. Smiselno bi
bilo, da bi se več ukvarjali s tem,
kakšni odnosi so koristni za
otroke in odrasle v družinah, ne
pa da nekatere družine
kategorično diskreditiramo, kar je
neke vrste moderni apartheid.”

“V pastoralnem pismu so ločili pravo družino od
neprave. Takšne dvojnosti so vedno ideološko
konstruirane, zato ker je tisto, kar je pravo,
normalno, vedno stvar družbenega konsenza.”
(pri nas ima težave z zanositvijo
vsak šesti ali sedmi par), vključila
sem tudi mavrične družine z
dvema mamama ali očetoma,
kjer bodisi eden ali oba starša
nista biološka. Pojem je res nov,
zlasti v Sloveniji, ampak fenomen
socialnega starševstva je star.
Zaradi vojn in lakote so vedno
obstajali otroci, ki so ostali brez
staršev in za katere so skrbeli
socialni starši, v nekaterih
afriških in azijskih državah pa je
to običajna oblika družbenega
življenja.”
* Vsi ti socialni starši so zajeti
v novi definiciji družine
Družinskega zakonika, ki ji
nasprotuje Cerkev, češ da - tako
v pastoralnem pismu - ne
morejo enakovredno opraviti
vloge prave družine.
“Ideologija in cerkvena dogma
sta eno, resničnost in vsakdanje
življenje pa drugo. Ko so v
Nemčiji pred več kot desetimi leti
začeli razpravljati o tem, ali naj
imajo družine dveh staršev istega
spola enake pravice kot družine

* V nedavni raziskavi posebne
vladne komisije na Švedskem so
ugotovili, da učinkovito
starševstvo ni povezano s spolno
usmerjenostjo staršev. To je le
ena izmed številnih študij, ki jih
tam opravljajo. Te dni ste izdali
tudi izsledke prve študije o
mavričnih družinah pri nas.
Zakaj smo morali čakati tako
dolgo?
“To je strašno pozno. Od držav
EU, če odmislim
vzhodnoevropske, smo gotovo
zadnji. V Sloveniji se vse, zlasti ko
gre za dojemanje odnosov med
spoloma, družin in podobno, zelo
težko spreminja. Ljudje želijo
verjeti, da je življenje še vedno
tako, kot je bilo pred sto leti.
Eden od vzrokov je tudi ta, da
ljudje, ki so živeli v mavričnih
družinah, o tem niso želeli
govoriti.”
* Iz vaše raziskave izhajata dve
pomembni dejstvi: slovenske
mavrične družine so nevidne in
o njih tako kot o
homoseksualnosti vlada molk.

Otroci, ki v njih živijo, če ni
nujno, o podrobnostih svoje
družine ne govorijo, v mnogih
šolah pa tudi mavričnih družin
sploh ne omenijo.
“S knjigo smo želeli med
drugim opogumiti starše, da s
ponosom z otroki govorijo o svoji
mavrični družini. Ugotovili smo,
da so posamezniki, ki so bili v
takih družinah otroci pred
desetimi leti, molk s seboj
prinesli že od doma. Potem se je
samo še poglabljal in postal
večplasten. Molku staršev so se
pridružili molk vrstnikov, molk
šole … Popolnoma drugače pa je
pri mlajših družinah, ki jih je
intervjuvala sourednica Ana M.
Sobočan. Tam starši z otroki o
svoji mavrični družini govorijo od
začetka. To je radikalen premik,
ki bo povzročil velike
spremembe. Iz psihološke
perspektive je bilo najtežje tistim
otrokom, ki niso dobili podpore
staršev. Slednjo pa se dobi že s
tem, da se nekaj normalizira.”
* Učiteljice se večkrat bojijo
odziva staršev. Kaj lahko storijo,
denimo, v primeru, ko v šoli
učiteljica predstavi mavrične
družine, doma pa otroku rečejo,
da ni prav, da obstajajo?
“Učiteljica je ravnala prav,
otroku pa lahko reče, da njegovi
starši o tem menijo drugače.
Ampak učiteljica v javni šoli mora
spoštovati družinsko pluralnost.
Spomnite se, kako so starši
nasprotovali spolni vzgoji v šolah.
Ko smo dobili zakon o integraciji
otrok s posebnimi potrebami in
so začeli v šolo prihajati novi
otroci z ovirami, so nekateri starši
temu nasprotovali, češ da bo
njihov otrok zaradi tega slabše
napredoval. Če bi takrat poslušali
starše, bi bili edina država EU, ki
ne bi imela integracije otrok s
posebnimi potrebami v običajnih
šolah. Javna šola sledi
razvojnemu procesu, ki mu
pravimo demokratizacija
vsakdanjega življenja, in temu, da
se ljudi ne izključuje, ampak
vključuje. V idejo normalnega in
običajnega je treba vključiti vse
več ljudi. V zgodnjih
feminističnih razpravah je bila
diskusija, ali obstaja razlika med
tem, da ljudje ne verjamejo v
enakost žensk in moških, ter da
to tudi izrekajo.”
* Pa je razlika?
“Razlika je ogromna. Vedno
bomo imeli ljudi z zelo ozkim
pogledom na svet, z zelo ozko
predstavo o tem, kaj je normalno.
Antidiskriminacijski zakoni pa v
demokratičnem svetu prinašajo
to, da lahko tako mislijo, ne
smejo pa tega izrekati. Še več,
učitelji v javnih šolah morajo
poučevati, kar otroci živijo.”
* Tudi iz vaše raziskave je
očitno, da je takih pogovorov v
šoli zelo malo. Imamo celo
primere, ko je učiteljica med
naštevanjem znanih osebnosti
otroku rekla: Ne, Maria
Galuniča pa ne, ker je
homoseksualec.
“Mislim, da je dobro, če starši
in otroci takšne ekscese
sporočijo, saj so proti etiki

“Nobene strokovne ustanove ni, ki bi trdila, da
otroci v mavričnih družinah trpijo pomanjkanje.
Njihov razvoj je odvisen od tega, kako dobra sta
starša, ne pa kakšnega spola sta.”
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Dr. Darja Zaviršek: “Najslabši starši so tisti odrasli, ki vidijo svojo starševsko vlogo v tem, da iz
kaotičnega otroka naredijo discipliniran subjekt. Gre za avtoritarne odrasle, ki z
discipliniranjem skušajo otroka oblikovati po svojih željah. Tega je v Sloveniji še vedno zelo
veliko, kar sklepamo tudi iz podatkov o količini nasilja nad otroki.”

vključevanja. Všeč mi je citat
Nobelovega nagrajenca za
ekonomijo Amartyja Sena, ki je
dejal, da je največja naloga, ki jo
imamo v odnosu do otrok, ta, da
otroka ne naučimo majhnosti. Da
ga ne naučimo ozkoglednosti.
Mislim, da je to največja naloga
šole. Sen je po rodu Indijec in je
videl, kako v Indiji in tudi drugod
po svetu nastajajo
fundamentalistične muslimanske
šole, zato se je v številnih knjigah
zavzemal za to, da otrok ne bi
vpisovali v verske šole in jim na
ta način zoževali pogleda. Otrok
ima pravico do širokega
pogleda.”
* Nekateri starši pa se danes
sklicujejo prav na pravico do
ozkega pogleda. Ali je lahko
tradicionalna družina danes
vrednota v družbi, kjer vlada
družinska raznolikost?
“To vrednoto lahko družina
goji zase, ne more pa je več
definirati kot družbeno normo.”
* Nekateri kot pomislek ob
mavričnih družinah navajajo
skrb za otroka, češ da naj bi bil
izpostavljen stigmatizaciji.
Zapisali ste, da je “na površju
nekakšna razumevajoča drža, v
resnici pa gre za prikrito
homofobijo”.
“To je podobno rasističnemu
stališču, ko so črnki na

Nizozemskem dejali, naj nima
otroka, ker bo stigmatiziran.
Nekdo, ki ga od zunaj
stigmatizirajo, mora sam
poskrbeti, da ne bo stigmatiziran.
In sicer tako, da ne bo obstajal,
kar je sprevržena logika
zavračanja družbene realnosti. In
ne zdrži. Vse nas čaka delo, ki
smo ga pri nas začeli nekoliko
prepozno. Pa ne samo na
mavričnih družinah, ampak tudi
na primerih stigme posvojenih
otrok, otrok rejniških družin in
včasih celo otrok enostarševskih
družin ali pa hendikepiranih
otrok. Slišala sem, da so bili
nekateri jezni zaradi plakatov
Nisem zagaman-a. Ne 'biti
zagaman' je intelektualni proces.
Ljudje se ne rodijo z znanjem o
hendikepu, o družinski
pluralnosti, o nerasizmu, ampak
si ga morajo pridobiti. Pri nas
smo na točki, ko morajo ljudje
začeti kar hitro pridobivati
znanje o pluralnosti življenja in
enakosti.”
* Izsledki različnih
mednarodnih raziskav kažejo,
da je prej omenjeni strah odveč.
Da so tudi drugi strahovi v
povezavi z mavričnimi
družinami neutemeljeni.
“Raziskave so vse ovrgle.
Nobene strokovne ustanove ni, ki
bi trdila, da otroci v mavričnih

družinah trpijo pomanjkanje.
Njihov razvoj je odvisen od tega,
kako dobra sta starša, ne pa
kakšnega spola sta.”
* Ukvarjate se z
vključevanjem in socialno
pravičnostjo. Bi se strinjali, da
so otroci, ki še niso okuženi s
stališči odraslih, izrazito
vključevalni?
“Absolutno! Otroci dobijo skozi
starše in okolico zunanji
zemljevid, kaj je prav in kaj ni. V
obdobju, ko tega še nimajo, je
zanje vse sprejemljivo in
običajno. Ko pa dobijo socialni
zemljevid, začnejo tudi oni
ločevati. V neki osnovni šoli so se
pogovarjali o družinah, jih
naštevali, in neka deklica je
dejala: Ampak so tudi take, kjer
sta dve mami ali dva očeta.
Učiteljica: A res? Ali ti poznaš
kakšno? Deklica je rekla: Seveda,
ful jih poznam! Na ta način se
normalizira nekaj, kar se v
javnem diskurzu hoče
denormalizirati, predstaviti kot
nenormalno. Otroci so brez
negativnega vpliva odraslih
vključujoči.”
* Kako daleč smo od
normalizacije, je pokazal tudi
odziv dela javnosti ob objavi
zgodbe Maje Lupša v Cicibanu.
“Tako dobrohotna zgodba bi
morala biti že zdavnaj objavljena.

S tem se je brezpredmetno
ukvarjati, ker je šlo le za del
kampanje proti družinskemu
zakoniku. Ta zgodba mora postati
del normalnosti.”
* Eden od očitkov, ki sem ga
zasledila te dni, je, da tako kot
omenjena zgodba tudi mediji
prikazujejo mavrične družine
kot idealne. So res tako
popolne?
“Idealne družine ni! Družine so
bolj ali manj demokratične.
Nekatere se o vsem pogovarjajo,
in sicer tako, da otroke vprašajo,
kako se jim nekaj zdi, kaj menijo
o nečem otroci. V mavričnih
družinah tudi ni trdno
zacementiranih vlog. Starši si ne
morejo skriti za svojimi vnaprej
določenimi spolnimi vlogami. Da
bi recimo mama rekla: ne vem,
ali naj ti pustim, da greš ven,
pojdi k očetu, pa naj on odloči. V
takem primeru se mama skrije za
svojo skonstruirano družbeno
vlogo mame, ki neguje, in je oče
avtoriteta. Ko sin reče, da je
lačen, se oče v mavrični družini
ne more skriti in reči, pojdi k
mami, ti bo kaj skuhala, ampak
se mora odzvati. Veliko tistega,
kar je samoumevno je treba na
novo premisliti. In ko odrasli na
novo premišljujejo izgubijo svojo
avreolo avtoritarnosti odraslega,
ki vse ve in ima že vnaprej
pripravljene odgovore. To je po
mojem mnenju zelo dobro za
otrokov razvoj.”
* Kateri so še drugi dejavniki,
ki se pojavljajo pri mavričnih
družinah?
“Starši morajo z otroki
spregovoriti o tem, da se lahko
zgodi, da ga bodo v šoli kdaj
zafrkavali, in da se vsem morda
ne bo zdelo v redu, da živi z
dvema mamama ali z očetoma.
Ob tem v otroku razvijajo
senzibilnost. Zaradi tega se zdi,
da so nekateri otroci iz mavričnih
družin socialno kompetentnejši.
Raziskave so pokazale, da imajo
zelo velik smisel za pravičnost …
Družina je včasih preprosto
prisiljena, da jih utrjuje v socialni
kompetentnosti. In še nekaj je,
kar marsikomu gotovo ne bo všeč
… V mavričnih družinah ni
problem, če želi deček obleči
krilo. Poznamo mnogo primerov,
ko starši rečejo: Saj bi ga pustili, a
kaj bodo rekli sosedi ali učiteljice
v vrtcu. Ali pa ko punčka reče: Jaz
bom pa danes fantek. Ali pa: Jaz
sem pa kuža, pa starši rečejo: Ne,
nisi kuža, ker kuža je moški, ti si
muca. Starši namreč v družinah
začnejo zelo hitro trenirati otroke
v tako imenovani pravi spol.”
* Česar pri mavričnih ni?
“Največkrat ne. V teh družinah
mnogi starši zavračajo družbeno
konstrukcijo spola … Vemo, da so
močne barve zelo lepe in so
otrokom všeč. Zakaj ne bi pustili
fantka, da se obleče v roza, če mu

je všeč, ali pa da se igra s
punčkami. Videla sem veliko
primerov, ko so, denimo,
štiriletnemu fantku brutalno
potegnili iz rok voziček, rekoč: Pa
kaj se boš s tem igral, saj si fant.
Skratka, v družinah, kjer sta dva
očeta ali dve mami, ta trening ni
potreben, ker vlada večja
refleksija o tem, da so norme
družbeno konstruirane. Poleg
tega se otrok v mavričnih
družinah ni kar 'zgodil', ampak
so si ga zelo želeli. Če naredimo
raziskavo, ali več televizije
gledajo otroci iz mavričnih ali
tradicionalnih družin, bi verjetno
dobili enak odgovor, kot so
pokazale mednarodne raziskave
o družinah, ki so posvojile
otroka. Starši posvojenih otrok
porabijo več časa za igranje s
svojimi otroki, zato ti manj
gledajo televizijo.”
* Se tudi vam zdi, da se te dni
nesorazmerno veliko govori o
mavričnih družinah, ki so le ena
od oblik družin, ki jih družinski
zakonik ščiti?
“Ja, je res. Premalo govorimo o
9. členu, ki je zame izjemno
pomemben, ker govori o
nenasilju do otrok, čemur jaz
pravim nična toleranca do
nasilja. Z otrokom je treba
ravnati spoštljivo in brez
kaznovanja. Zelo sem bila
šokirana, ko sem v razpravah o
družinskem zakoniku ugotovila,
kako veliko ljudi je
nasprotovalo 9. členu. Zelo veliko
ljudi, tudi intelektualcev, je
dejalo, da tu pa tam kakšna
klofuta prav pride. Najslabši
starši so tisti odrasli, ki vidijo
svojo starševsko vlogo v tem, da
iz kaotičnega otroka naredijo
discipliniran subjekt. Gre za
avtoritarne odrasle, ki z
discipliniranjem skušajo otroka
oblikovati po svojih željah. Tega
je v Sloveniji še vedno zelo veliko,
kar sklepamo tudi iz podatkov o
količini nasilja nad otroki.
Premalo govorimo tudi o 186.
členu, ki govori o otroškem
zagovorniku, ki določa, da imajo
otroci v primeru težkega otroštva
možnost zagovornika. Ta otroka
ne spremlja zgolj na sodiščih,
ampak je njegov čustveni
opornik. Zakonik prinaša
majhno spremembo na boljše
tudi v primeru rejništva.”
* Kako pa gledate na mnenje
nekaterih nasprotnikov
zakonika, ki pravijo, da je ta že
tak kompromis - med drugim
ne dovoljuje posvojitve v
enakospolno partnersko
skupnost in niti poroke -, da
nikomur nič bistvenega ne
prinaša.
“Še vedno je bolje tako, kot
novi apartheid, kar bi pomenila
ureditev mavričnih družin v
drugem zakonu.”
MAJA PERTIČ GOMBAČ

