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Poznomoderne spremembe intimnosti: primer partnerskega življenja 
'skupaj–narazen' 

Družbene spremembe v obdobju pozne moderne s svojimi razsežnostmi močno vplivajo na 
posameznikova življenja. Intimnost, družinsko življenje, osebni odnosi, partnerski odnosi so 
področja, ki so priča tem spremembam. Partnerski odnosi postajajo vse bolj odprti, 
fleksibilnejši, individualizirani. V obdobju pozne moderne se z individualizacijo in s 
pluralizacijo življenjskih potekov in stilov oblikujejo nove oblike partnerstev. Ena izmed 
oblik je partnerstvo v ločenih gospodinjstvih ali partnersko življenje 'skupaj-narazen', t. i. 
LAT partnerstvo. LAT partnerstvo pomeni, da sta osebi v partnerski zvezi, vendar zaradi 
različnih dejavnikov ne živita v istem gospodinjstvu. Omenjeno partnerstvo ni monoliten 
fenomen. Pojavlja se v različnih življenjskih obdobjih, saj je prisotno med mlado, srednjo in 
starejšo generacijo. Oblikuje se zaradi različnih razlogov in v različnih okoliščinah. V  
vsakem življenjskem obdobju obstajajo različni objektivni in subjektivni dejavniki, ki 
pogojujejo nastanek tega fenomena. 
V magistrski nalogi z analizo empiričnih podatkov predstavim glavne dejavnike, ki 
pogojujejo nastanek LAT partnerstva med slovenskimi ženskami, starimi od 40 do 60 let.  
 
Ključne besede: poznomoderne spremembe, partnerski odnosi, LAT partnerstvo. 
 
 
 
Postmodern changes of intimacy: case of partnership living 'apart-together' 
 
Social changes in the period of late modernity with its dimensions greatly affect the 
individual's life. Intimacy, family life, personal relationships, partnership relations are areas 
that have witnessed this changes. Partner relationships are becoming more open, flexible, 
individualized. In the period of late modernity the individualization and pluralization of life 
courses and styles, create new partnerships. One of the forms of partnership in separate 
households or living apart together partnership – LAT partnership. LAT partnership means 
that a partners are in a serious intimate relationship, but for various reasons do not live in the 
same household. This partnership is not monolithic phenomenon. It occurs in different stages 
of life, as it is present among young people, young adult people, older people. Forms due to 
different reasons and in different contexts. In every life period there are various objective and 
subjective factors determining the development of this phenomenon. 
Master´s thesis by analyzing empirical data presents the main factors which influence the 
formation of LAT partnerships among Slovenian women aged 40 to 60 years. 
 
Key words: postmodern changes, partnership relations, LAT partnership. 
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1 UVOD 

Poznomoderne spremembe intimnosti imajo velik vpliv na življenja posameznikov z vsemi 

razsežnostmi pozne moderne, tudi na področju intimnosti oziroma na področju partnerskih 

odnosov. Slednje področje v svoji magistrski nalogi podrobneje preučim, in sicer obliko 

partnerstva, ki predstavlja nov fenomen partnerstev v ločenih gospodinjstvih ali partnersko 

življenje 'skupaj-narazen' (v nadaljevanju LAT partnerstvo).  

 

Spreminjanje posameznikovega življenja v zadnjih desetletjih nakazujejo spremembe poteka 

življenja posameznikov, na katere v pozni moderni vplivata predvsem dva procesa, in sicer 

individualizacija ter pluralizacija. Pojma označujeta nov način življenja, ki posameznikom 

prinaša več svobode, hkrati pa tudi večje tveganje. Poznomoderne spremembe vključujejo 

predvsem tista področja posameznikovega življenja, ki zajemajo intimnost, intimne in 

partnerske odnose. Vse to vpliva na trajne spremembe, tako družbene kot tudi na spremembe 

v medsebojnih odnosih.  

 

Magistrska naloga predstavi poznomoderne spremembe intimnosti in se osredotoča na eno 

izmed oblik partnerstva, t. i. LAT partnerstvo. Ta oblika partnerstva v primerjavi z nekaterimi 

drugimi evropskimi in neevropskimi državami v Sloveniji še ni bila deležna velike mere 

raziskovanja. Do povečanega pojava fenomena LAT partnerstev pride predvsem v obdobju 

pozne moderne, v obdobju, ko so osrednje spremembe na področju družine, intimnosti in 

osebnih odnosov. LAT partnerstvo je, kot navajata S. Duncan in Miranda Phillips (2010, 

112), specifična oblika partnerstva, v katerem je ena oseba v intimnem razmerju z drugo 

osebo, ki živi v drugem gospodinjstvu.  

 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretskega in empiričnega dela. V teoretskem delu 

magistrske naloge se najprej posvetim sociološkemu orisu družbenih sprememb ter 

značilnostim pozne moderne in intimnosti. Opišem obdobje pozne moderne v okviru 

omenjenih sprememb, torej sprememb na področju intimnosti, intimnih odnosov, partnerskih 

odnosov. Sledijo družbene okoliščine pozne moderne in partnerskih odnosov. V tem poglavju 

pozornost namenjam družbenim spremembam partnerstva, partnerskim odnosom v pozni 

moderni ter individualizaciji življenjskih potekov in življenjskega stila ter vplivu pluralnosti 

izbir pozne moderne. V vsakdanjem življenju prihaja do vse večje aktualizacije intimnosti, 

intimnih odnosov, kar nakazuje zanimanje za analizo intimnosti. Analize ter pomene 
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intimnosti in intimnih razmerij najdemo v delih pomembnih sociologov, kot sta A. Giddens 

(1995) in U. Beck (1999). Tako na primer A. Giddens v svojem delu Preobrazba intimnosti 

(1992, 2000) ponudi interpretacijo sprememb na področju zasebnosti v zadnjih desetletjih. 

Skozi razvoj čistega razmerja, plastične seksualnosti, romantične ter sotočne ljubezni poda 

spremembe na področju zasebnosti in partnerskih odnosov. V nadaljevanju predstavim kritiko 

Giddensove preobrazbe intimnosti. Giddensova teorija preobrazbe intimnosti je bila namreč 

poleg odobravanja deležna tudi precej kritik. Eno izmed njih najdemo v knjigi Lynn 

Jamieson, Intimacy: Personal relationships in modern societies (1998) ter članku Intimacy 

transformed? A critical look at the pure relationship (1999). 

 

V drugem delu teoretskega dela magistrske naloge se poglobljeno osredotočim na sociološke 

značilnosti fenomena LAT partnerstev, ki sem jih pridobila predvsem z analizo sekundarnih 

virov, in sicer različnih tujih znanstvenih člankov. Podam definicijo LAT partnerstev, vzroke 

za oblikovanje omenjenega partnerstva ter opredelim starostne skupine. Usmerim se na 

mlado, srednjo in predvsem starejšo generacijo. Pri slednji starostni skupini izpostavim 

pomen nege ter postavljanje mej v partnerstvu. Omenjena dejavnika predstavljata pomembno 

vlogo pri vzpostavljanju LAT partnerstev med srednjo in starejšo generacijo. 

 

V drugem delu magistrske naloge, empiričnem delu, analiziram in interpretiram pridobljene 

podatke. Podatke sem pridobila s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, s katerimi sem 

raziskala splošne lastnosti LAT partnerstva, odnose LAT partnerjev z otroki, prijatelji in 

sorodniki, delitev dela in financ med LAT partnerjema ter prihodnost, ki jo načrtujejo LAT 

partnerji. 
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2 SOCIOLOŠKI ORIS DRUŽBENIH SPREMEMB, ZNAČILNOSTI 

POZNE MODERNE IN SPREMEMB INTIMNOSTI  

V tem poglavju se osredotočim na sociološki oris družbenih sprememb in glavne značilnosti 

pozne moderne ter intimnosti, ki je v kontekstu družbenih sprememb pozne moderne zelo 

pomembna.  

 

2.1 Obdobje pozne moderne 

Značilnosti pozne moderne z vidika dejavnikov, pomembnih za družino in partnerska 

razmerja, lahko opišemo s štirimi glavnimi lastnostmi, ki jih A. Giddens vpelje v svojem delu 

The consequences of modernity (1990), in sicer z zaupanjem, s tveganostjo, z globalizacijo ter 

nejasnostjo ali negotovostjo.  

 

»Pomembnost zaupanja izvira iz t. i. abstraktnih sistemov – transportni sistemi, 

telekomunikacije, finančni trgi, jedrske elektrarne, vojaška sila, transnacionalne korporacije, 

mednarodne organizacije in množični mediji, katerih načela delovanja navadnim ljudem niso 

povsem jasna, čeprav njihovo vsakdanje življenje temelji prav na njih« (Švab v Giddens 2000, 

210). Z razvojem teh sistemov je zaupanje v neosebna načela in v anonimne druge postalo 

neizogiben del socialne eksistence. Družbeno življenje tako temelji na nepoznavanju 

delovanja stvari in abstraktnem zaupanju v ekspertne sisteme (Giddens 1990, 120) in kot 

dodaja A. Švab (v Giddens 2000, 210), je vrednost Giddensovega koncepta zaupanja ta, da na 

novo opredeli tudi razmerje med neosebnim in temeljnim osebnim zaupanjem. 

 

Še vedno je čutiti močno psihološko potrebo po zaupanju drugim, vendar manjkajo 

institucionalno organizirani osebni odnosi, ki so jih poznale predmoderne institucionalne 

situacije. Bistvo ni v tem, da so družbene značilnosti, ki so prej sodile k vsakdanjemu 

življenju ali življenjskemu svetu, zdaj prešle v abstraktne sisteme, ampak v tem, da so se 

mreže in oblike vsakdanjega življenja preoblikovale skupaj s širšimi družbenimi 

spremembami. To ne pomeni, da osebno življenje izginja v korist neosebno organiziranih 

sistemov, ampak da se preobraža sama narava osebnega (Giddens 1990, 120). Delovanje 

zaupanja v abstraktne sisteme najbolje razložimo s konceptom ontološke varnosti, ki jo vpelje 

A. Giddens (1990). Koncept ontološke varnosti pomeni zelo pomembno obliko občutka 

zaupanja, ki ga ima večina ljudi v kontinuiteto osebne identitete in neomajnost družbenega in 
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materialnega okolja delovanja. Občutek, da se lahko zanesemo na ljudi in stvari, je osrednjega 

pomena v pojmu zaupanja in temelji na občutku ontološke varnosti (Giddens 1990, 92).  

 

Drugi glavni segment pozne moderne je tveganost, ki pomeni negotovost glede posledic 

posameznikovega delovanja oziroma verjetnost, da bo neodvisno od posameznikovega 

hotenja prišlo do negativnih, škodljivih učinkov (Švab v Giddens 2000, 211). Človeška 

življenja so neizogibno povezana z nevarnostmi, ki jih posamezniki pa tudi večje organizacije 

ne morejo nadzorovati in ki lahko močno delujejo na posameznike ali populacijo in celo 

ogrožajo njihovo življenje (Giddens 1990, 131). 

 

Globalizacija – kot tretji element – predstavlja poostritev družbenih odnosov po svetu,  

predstavlja proces razširjanja mrež ekonomskih, političnih in kulturnih družbenih odnosov po 

svetu (Giddens 1990, 64). Globalizacija ne pomeni samo ekonomskih, ampak tudi širše 

strukturne in institucionalne spremembe (Giddens in Pierson 1998, 119). Hkrati je del tega 

procesa tudi večanje pritiskov v prid lokalni avtonomiji in regijski kulturni identiteti (Giddens 

1990, 65). 

 

In še četrti element, ki vpliva na potek pozne moderne: t. j. nejasnost oziroma negotovost. V 

stanju moderne oziroma pozne moderne družbeni svet ne more oblikovati stabilnega okolja. 

Nejasnost kot oblika negotovosti je tista značilnost družbenega življenja, ki se v pozni 

moderni izraža v učinkih družbenega delovanja, ki ne more biti v celoti nadzorovano 

(Giddens 1990, 153). 

 

Družba pozne moderne se zagotovo razteza prek razsežnosti posameznikovih delovanj in 

osebne angažiranosti. Pozna moderna je polna tveganj in nevarnosti, s katerimi izraz kriza ne 

predstavlja (le) prekinitve, ampak bolj ali manj stalno stanje dogajanj v pozni moderni. Poseže 

pa tudi globoko v posameznikovo identiteto in osebne občutke (Giddens 1991, 12). 

 

Modernost je posameznika soočila s kompleksno raznolikostjo možnosti ter izbir. Sočasno pa 

mu je ponudila pomoč pri izbiranju opcij, možnosti Tako so na ravni sebstva temeljne 

komponente vsakodnevnih dejavnosti odvisne od možnosti oziroma izbir. S pogoji pozne 

moderne ljudje ne sledimo samo življenjskemu stilu, ampak smo prisiljeni, da tudi nekaj 

naredimo (Giddens 1991, 80–81). 
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Značilnost obdobja pozne moderne je med drugim v tem, da postajajo življenja posameznikov  

bolj odprta, hkrati pa so tudi kompleksnejša in polna protislovij. Pri teh strukturnih 

spremembah igra precejšnjo vlogo vrsta pogojev, ki v vse večji meri vplivajo na družbo in 

zasebno življenje posameznikov. Beck in Beck-Gernsheim (2006, 94) navajata naslednje 

pogoje: »hiter tempo socialnih sprememb; vse kompleksnejša diferenciacija družbe, 

razčlenjene na vse več različnih, specializiranih področij, v katerih najdemo različne norme in 

pričakovanja; k temu moramo prišteti tudi vse obsežnejšo erozijo tradicionalnih zvez in 

življenjskih stilov ter nove oblike socialne in geografske mobilnosti«. 

 

V kontekstu družbenih sprememb pa se v pozni moderni pomembno preobrazita tudi 

zasebnost in intimnost. Partnerski odnosi, intimnost, intimni odnosi so nedvomno tista 

področja posameznikovega življenja, ki v zadnjih desetletjih doživljajo pomembne 

spremembe. V vsakdanjem življenju prihaja do vse večje aktualizacije intimnosti, intimnih 

odnosov, kar nakazuje zanimanje za analizo intimnosti. Analize ter pomene intimnosti in 

intimnih razmerij najdemo v delih pomembnih sociologov, kot sta A. Giddens (1992, 2000) in 

U. Beck (1999). 

 

2.2 Intimnost v pozni moderni 

A. Giddens ugotavlja, da obdobje pozne moderne deluje na dva načina, in sicer v svoji 

razsežnosti tako, da se globalizira, in v svoji intenzivnosti tako, da posega v same značilnosti 

intimnega, osebnega vsakdanjega življenja (Giddens in Pierson 1998, 18). 

 

 Intimnost pomeni, da posameznik odkrije čustva in dejanja, ki jih verjetno ne bi 

izpostavil pogledu širše javnosti. Pravzaprav je razkritje tistega, česar ne kažemo 

drugim, eno izmed glavnih psiholoških znamenj, ki v drugem zelo verjetno zbudi 

zaupanje in ki ga pri njem iščemo v zameno. Ni težko videti, kako lahko samorazkritje, 

ki ga predvideva intimnost, povzroči soodvisnost, če ne poskušamo hkrati ohranjati 

avtonomije (Giddens 2000, 142).  

 

In kot še dodaja A. Giddens (2000, 136), je »intimnost zlasti stvar čustvene komunikacije z 

drugimi in s seboj v kontekstu medsebojne enakosti«. 
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Spreminjanje intimnosti je intenziven proces, povezan z več spremembami, predvsem  s 

povečanjem avtonomije posameznikov pri definiranju individualne zasebnosti oziroma z 

refleksivnim konstruiranjem svojih biografij (Beck 1992, 3) ter s splošnim prestrukturiranjem 

intimnosti (Giddens 2000, 64). 

 

Avtonomija pomeni posameznikovo zmožnost, da sam razmišlja in odloča o sebi: »da 

preudarja, presoja, izbira in deluje glede na različne možne poteke dogodkov« (Giddens 2000, 

186). Seveda avtonomije v tem smislu ne bi mogli razviti v času, ko so bile politične pravice 

in dolžnosti tesno povezane s tradicijo. Zdaj, ko smo te odpravili, je premik k avtonomiji 

postal mogoč in hkrati potreben (Giddens 2000, 186). Enakovredno vzpostavljanje odnosov z 

drugimi je na področju osebnega življenja velikega pomena. To nam omogoča avtonomija, ki 

pomeni, da uspešno  uresničimo refleksivni projekt jaza. Sposobnost avtonomnega 

posameznika je, da z drugimi ravna tako, ne da bi se pri tem počutil ogroženega. Avtonomni 

posamezniki znajo postavljati osebne meje, ki so potrebne za uspešno upravljanje z odnosi 

(Giddens 2000, 190). 

 

Spremembe pa ne oznanjajo le preobrazbe intimnosti, ampak tudi nov način ustvarjanja 

intimnosti (Giddens in Pierson 1998, 118). V pozni moderni je zasebnost vse bolj definirana 

od 'znotraj', s posamezniki, ki v njej živijo. Tako A. Giddens (2000, 64) postavi tezo o 

preobrazbi intimnosti v sodobnem svetu kot o procesu generičnega prestrukturiranja 

zasebnosti, v katerem ima osrednjo vlogo nova oblika osebnih odnosov, t. i. 'čisto razmerje', 

ki se nanaša na »situacijo, kjer dva stopita v družabni stik zaradi stika samega, zaradi tistega, 

kar lahko vsaka oseba dobi iz daljšega druženja z drugo osebo, in ki traja le, če obe strani 

menita, da je v obojestransko zadovoljstvo«. Čista razmerja A. Giddens (2000) pojasnjuje z 

zmanjševanjem števila porok oziroma zmanjševanjem pomena zakonske zveze ter večanjem 

števila kohabitacij, z večanjem števila razvez zakonskih zvez pa tudi s pluralizacijo družinskih 

oblik in življenjskih stilov. V kontekstu seksualnosti tezo o plastični seksualnosti in sotočni 

ljubezni utemeljuje z žensko seksualno emancipacijo, z razvojem sodobnih kontracepcijskih 

sredstev, torej z ločitvijo seksualnosti od reprodukcije in predvsem s tematizacijo in 

spreminjanjem družbene percepcije homoseksualnosti. 

 

S povečanjem avtonomije posameznikov pri definiranju individualne zasebnosti oziroma z 

refleksivnim konstruiranjem lastnih biografij ter s splošnim prestrukturiranjem intimnosti je 

prišlo na področju intimnosti do sprememb, ki so močno vplivale tudi na partnerska razmerja, 
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med drugim tudi na razvoj partnerskega življenja skupaj-narazen – LAT partnerstvo, v 

katerem je intimnost močno povezana z avtonomijo, in je enakovreden opis tega tipa 

partnerstva (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 81–82). Življenje skupaj-narazen, za 

razliko od zakonske zveze ali kohabitacije, oblikuje posebne pogoje za združevanje 

dolgoročnega intimnega partnerstva in neodvisnega zasebnega življenja. To pa je predvsem 

pomemben dejavnik za starejše ženske, ki živijo v LAT partnerstvu. 

 

Do nastanka LAT partnerstev ter drugih oblik partnerstev je v pozni moderni na področju 

partnerskih odnosov prišlo zaradi družbenih sprememb, ki jih natančneje predstavim v 

nadaljevanju. 

 

3 DRUŽBENE OKOLIŠČINE POZNE MODERNE IN PARTNERSKIH 

ODNOSOV 

Pozna moderna je obdobje, ki v času družbenih sprememb močno vpliva na razvoj partnerskih 

odnosov in na njihove spremembe. Visoka stopnja razvez zakonskih zvez ter ločitev, vse 

večje število kohabitacij, nove oblike partnerstev, vse to močno vpliva na oblikovanje 

življenjskih potekov in življenja posameznikov. 

 

3.1 Družbene spremembe partnerstva – partnerski odnosi v pozni moderni 

Na področju družine, zakonske zveze in partnerskih razmerij je moč zaznati nestabilnost, 

spremembe, premike in vmesne oblike v poteku človekovih življenj (Beck-Gernsheim 2002, 

39). Od vseh sprememb, ki zadevajo današnji svet, so za ljudi najpomembnejše tiste, ki 

vplivajo na jedro našega osebnega življenja – seksualnost, ljubezen, zakonsko zvezo, odnose, 

starševstvo ter na različne oblike osebnih odnosov, s katerimi se identificiramo (Beck-

Gernsheim 2002, vii). 

 

Večina ljudi želi deliti svoje intimne vezi z drugo osebo. Vendar so se okviri, ki so se pojavili 

znotraj partnerstev, dramatično spremenili. Tradicionalno je bila za pare zakonska zveza edina 

sprejemljiva družbena institucija (Milan in Peters 2003, 2). Zakonska zveza je bila socialno 

obvezujoč način življenja in dela. Zakon je predpisoval ženskam in moškim, kaj morajo storiti 

in česa ne smejo (vsakdanje življenje, delo, ekonomsko obnašanje in seksualnost). Zakonska 
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zveza je bil nekakšen ponotranjen 'naravni zakon'. Zakonska zveza ni vključevala ljubezni, 

samoodkrivanja, ampak je bila osnovana na verski dolžnosti (Beck-Gernsheim 2002, 9). 

 

V prejšnjih desetletjih so se ljudje pričeli poročati v starejših letih, stopnja ločitev in razvez se 

je povečala, skupno življenje brez poroke pa je postalo sprejemljivejše (Milan in Peters 2003, 

2). V preteklosti so družbene norme predpisovale, da se je par poročil ter živel v skupnem 

gospodinjstvu. Ko pa ni mogel več živeti skupaj, se je predvidevalo, da življenjske okoliščine 

niso idealne in da je to le začasno (Levin in Trost 1999, 279–294). Postopoma se je pričela 

krepiti pravica odločanja tistih, za katerih življenja je pri tem šlo. Tako so se pričele 

povezovati posamezne osebe, ki so izbrale druga drugo in ne več družine. V ospredje je 

stopila možnost lastnega izbora. Zakonska zveza je tako osvobojena pritiskov in potreb. S tem 

so nastali novi prostori svobode, kar pa hkrati pomeni, da se zunanji okviri zaščite in podpore 

vse bolj krhajo (Beck in Beck-Gernsheim 2006, 93, 98). 

 

V 20. stoletju sta se pojavili dve glavni spremembi, ki sta močno vplivali na družinsko in 

partnersko življenje, in sicer kohabitacija ter visoka stopnja razvez, kar je pripomoglo tudi k 

večjemu obsegu LAT partnerstev (Levin 2004, 224–226). Oba pojava sta se pojavila že prej, 

vendar ne v tolikšnem obsegu kot sedaj. Včasih se je zakon končal zaradi smrti enega od 

zakoncev. Danes pa se zakon konča, ker se želi eden od zakoncev razvezati. To pa se 

najpogosteje zgodi, ko so otroci še doma (Levin 2004, 224). 

 

Konec 60. in v začetku 70. let 20. stol. se je stopnja porok v skoraj celotnem zahodnem svetu 

začenjala zmanjševati (Levin 2004, 225). Tako je v 80. in 90. letih stopnja porok upadla in 

starost pri prvi poroki se je povišala v večini severnoevropskih ameriških družbah (Jamison 

1998, 32–33). V nekaterih državah so se pojavile te spremembe zelo hitro, na primer na 

Švedskem in Danskem, Norveškem in Finskem. V Angliji je bil ta razvoj nekoliko počasnejši 

kot v nordijskih državah, vendar ne tako počasen kot na primer v Belgiji (Levin 2004, 225).  

 

To ne pomeni, da je tradicionalna družina dejansko izginila, je pa izgubila monopol, ki ga je 

imela toliko časa. Njene kvantitativne značilnosti upadajo s porastom novih življenjskih 

stilov, ki običajno ne pomenijo samskega življenja, ampak iskanje vezi drugačnih vrst, kot so 

na primer: kohabitacija brez zakona ali otrok, enostarševska družina, istospolna partnerstva, 

'vikend odnosi', življenje v večjih gospodinjstvih ali različnih krajih (Beck-Gernsheim 2002, 

10). 
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Kot navaja I. Levin (2004, 225), je tradicionalni zakonski sistem (pred letom 1970) 

predpisoval štiri elemente, ki so si sledili in so predstavljali odobrena prakso. Prevladujoče 

zaporedje elementov je bilo naslednje: poročni obred, skupno življenje, spolni odnosi, otrok. 

Po avtoričinem mnenju so ti štirje elementi izgubili normativno moč in dandanes niso več 

tako povezani med sabo.  

 

Spremembe so povezane z naraščanjem stopnje kohabitacij. Lahko bi rekli, da je kohabitacija 

postala družbena institucija (Levin 2004, 225), ki kot ena izmed dveh glavnih sprememb 

močno vpliva na družinsko in partnersko življenje. 

 

Če povzamemo: le pred nekaj desetletji je bil le zakon družbeno priznana institucija. Vse 

ostale oblike partnerstev, npr. kohabitacija, so bile v tem družbenem in pravnem kontekstu 

razumljene kot odstopajoče od norme zakonske zveze. Z večanjem števila kohabitacij je ta 

oblika partnerstva postala sprejeta družbena institucija z vsemi pravicami. Pojav višanja 

deleža kohabitacij lahko tako razumemo kot pojav, ki je kasneje omogočil tudi pojav LAT 

partnerstva. Kot pravijo nekateri sociologi, je kohabitacija predpogoj za obstoj LAT 

partnerstva (Levin 2004, 238). 

 

Kohabitacija je bila sicer tudi v modernosti pogosta partnerska oblika, vendar kot oblika 

predporočnega partnerskega sobivaja, navadno pred prvo zakonsko zvezo in še pogostejša 

pred drugim zakonom. Eden od pomembnih premikov v tem kontekstu je obrat institucije 

zakonske zveze v odnos, potem ko formalno pravne ureditve za ljudi niso več pomembne. 

Tako kohabitacija ne pomeni večje neformalnosti v odnosih in kohabitaciji, v kateri partnerji 

dajejo videz poročenih parov (Jamison 1998, 32–33). 

 

Kot sem že omenila, je druga glavna sprememba, ki je močno vplivala na družinsko in 

partnersko življenje, visoka stopnja razvez. A. Giddens (191, 10) razvezo zakonske zveze 

opisuje kot krizo v posameznikovem osebnem življenju, kar pa predstavlja nevarnost njegovi 

varnosti in smislu blaginje. Ponuja pa tudi nove priložnosti za posameznikov osebnostni 

razvoj in zadovoljstvo v prihodnosti.  

 

Naraščanje razvez zakonskih zvez predstavlja v današnji družbi trende, ki so zelo opazni 

(Švab 2001, 64). Tako lahko »ob zmanjšanem številu porok lahko na drugi strani opazimo 

trend naraščanja razvez. Stopnja razvezanosti je v Sloveniji v primerjavi z EU med nižjimi. V 
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letu 2004 so imele nižjo stopnjo razvezanosti le še Irska, Italija ter Grčija« (Rener et al. 2006, 

40). 

 

Od 60-ih let prejšnjega stoletja je število ločitev oziroma razvez dramatično naraslo v skoraj 

vseh državah zahodnega sveta. To je mogoče prepoznati kot prvi znak vzpenjajočih se 

obremenitev nespremenjenega družinskega modela, ki je bil slabo prilagojen vzpenjajoči se 

ženski participaciji na področju plačanega dela izven doma. Ženske niso samo začele z 

ločitvami oziroma razvezami v večji meri kot moški, ampak so imele tudi pomembno vlogo 

pri prizadevanjih za bolj neodvisne in enakovrednejše odnose znotraj in izven okvirov 

zakonske zveze (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 24).  

 

Razveza zakonske zveze v današnjem času ne predstavlja prekinitve družinskega poteka, 

ampak nekakšen prehod v družinskem poteku, v nasprotju s 60. leti 20. stoletja, ko je razveza 

zakonske zveze še bila moteč dejavnik razpada oziroma prekinitve družbeno predpisanega 

vzorca družinskega poteka (Švab 2001, 167). Posledice razveze in ločitve lahko povzročijo 

dolgotrajne zaskrbljenosti in psihološke motnje. Sočasno pa te spremembe z razpadom 

zakonske zveze prinesejo nove možnosti, čustveno rast, nove kompetence in dostojanstvo ter 

okrepijo intimne odnose daleč onstran minulih zmogljivosti (Giddens 1991, 10). 

 

Začetek vzpona števila razvez v 60. letih 20. stol. lahko že razumemo kot napoved 

pluralizacije družinskega življenja in tudi življenjskih stilov, ki se je uresničila nekaj desetletij 

pozneje. Gre za proces deformalizacije in individualizacije partnerskih razmerij (Švab 2001, 

67). 

 

3.2 Individualizacija življenjskih potekov in življenjskega stila ter vpliv 

pluralnosti izbir pozne moderne 

Spreminjanje posameznikovega življenja v pozni moderni najjasneje nakazujejo spremembe 

življenjskih potekov in življenjskega stila posameznikov, ki jih poznamo v okviru 

modernizacije in družbenih sprememb. Življenjski potek je hkrati rezultat in nosilec teh 

sprememb. Skozi spremembe pa je prišlo tudi do tega, kot navajata Beck in Beck-Gernshaim 

(2006, 234), da so se življenjski poteki individualizirali. Spremenila pa se je tudi narava 

njihovega vzpostavljanja, in sicer se vse bolj individualizirajo skozi refleksivno konstruiranje 

biografij (Beck 1992, 3). »Življenjski potek je postal sestavni del refleksivnega projekta 
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sebstva. Značilnost modernega življenjskega poteka je, da se le ta vse bolj osvobaja od 

vplivov, ki so povezani z vnaprej postavljenimi družbenimi vezmi med posamezniki ali 

skupinami« (Beck in Beck-Gernsheim 2006, 234). »Življenjski poteki posameznikov so 

postali vse bolj odvisni od njihovih osebnih odločitev, kar povečuje različnost individualnih 

življenjskih načrtov pa tudi njihovo tveganost« (Ule in Kuhar 2003, 25).  

 

Na spremembe življenjskih potekov tako v pozni moderni vplivata predvsem dva procesa, in 

sicer individualizacija ter pluralizacija, o katerih je bilo konec 20. stoletja veliko govora. 

Pojma označujeta nek nov način življenja, tudi družinskega, ki se danes širi in razvija (Beck 

2002, 8). Posamezniku nudita vse več svobode in možnosti na eni strani ter vse več tveganosti 

in negotovosti na drugi. Ali kot navaja A. Giddens (1991, 28), se s pozno moderno oblikujejo 

novi parametri tveganja in nevarnosti, ravno tako pa se oblikujejo nove in koristne ponudbe 

ter možnosti za človeštvo. Kot navajata M. Ule in M. Kuhar (2003, 19), »so spremembe v 

življenjskih potekih posledica predhodnih sprememb v temeljnih institucijah življenjskega 

poteka: v izobraževalnih poteh, načinu dela in zaposlitvi, pri spreminjanju vzorcev 

družinskega in partnerskega življenj itd.«. S tem pride do rekonstrukcije vsakdanjega življenja 

posameznikov in hkrati do sprememb na temeljnih življenjskih področjih posameznikov. Na 

področju izobraževanja (podaljševanje šolanja, ekonomska odvisnost), zaposlovanja 

(spremembe na trgih delovnih sil, množičen vstop žensk na trg zaposlovanja), na rodnostnem 

področju (odlaganje odločitve za starševstvo), maritalnem področju (zmanjšanje pomena 

zakonske zveze) ter v partnerskih odnosih (kohabitacija, LAT partnerstva) itd. 

 

Beck in Beck-Gernsheim (2006, 90) menita, da imajo procesi individualizacije vselej dva 

obraza. Ravno ta dvojnost posameznike popelje v svobodo in hkrati v še večjo tveganje. 

Vprašanje je, kako se posameznik znajde v takih okoliščinah – ali deluje normalno ali je 

podvržen težavam, ki zajamejo njegovo vsakdanje življenje. Kajti, kot še navajata avtorja, 

lahko individualizacijo razumemo kot procese, ki nam nudijo več možnosti svobode, izbire in 

delovanja, ali kot procese, ki povzročajo, da postajajo naša življenja vse bolj tvegana. 

 

U. Beck (v Ule 2000, 51–52) tako govori o treh dimenzijah individualizacije. Prva je 

dimenzija osvobajanja, druga dimenzija odčaranja in tretja dimenzija nadzora ali reintegracije. 

Pri prvi dimenziji se posamezniki osvobajajo od zgodovinsko in tradicionalno pripisanih 

družbenih oblik in odnosov, pri drugi gre za izgubo tradicionalne varnosti in zaupanja v 
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družbene norme, pri tretji dimenziji pa govori o novi vrsti družbenih povezav in odnosov, ki 

jih ljudje oblikujejo glede na lastne interese, želje in življenjske sloge. 

 

E. Beck-Gernsheim (2002, ix) pa govori o dvojni tendenci poteka individualizacije, in sicer: 

na eni strani tradicionalni družbeni odnosi, vezi in sistemi verovanj, ki naj bi določevali 

življenja ljudi v najmanjših podrobnostih, vedno bolj izgubljajo svoj pomen. Vse to, kar naj bi 

oblikovalo okvire in pravila vsakdanjega življenja, je postalo krhko. Nov prostor in nove 

priložnosti so tako odprte posameznikom. Sedaj se lahko moški in ženske sami odločijo, kako 

bodo oblikovali svoje življenje znotraj določenih omejitev. Po drugi strani pa 

individualizacija pomeni, da so ljudje povezani z institucijami trga delovne sile, državne 

blaginje, izobraževalnim sistemom, legalnim sistemom, državno birokracijo itd., ki so se 

pojavile skupaj z moderno družbo. Te institucije proizvajajo različna pravila – zahteve, 

navodila, pravice –, ki so običajno, raje kot na družino kot celoto, naslovljene na 

posameznike. Bistvena značilnost teh novih pravil je, da določijo posamezniku, da vodi svoje 

življenje po svoje, onstran vezi z družino ali drugih skupin. Talcott Parsons (1978, 321 v E. 

Beck-Gernsheim 2002, ix) imenuje to »institucionalizirani individualizem« – strukturen 

pojav, ki vodi in oblikuje življenja ljudi v modernih zahodnih državah. 

 

Poleg individualizacije pa na življenje posameznikov močno vpliva tudi pluralizacija 

življenjskih potekov in življenjskega stila. Pluralnost izbir v pozni moderni se kaže oziroma 

vpliva na različna področja posameznikovega življenja. A. Giddens v svojem delu Modernity 

and self-identity (1991, 82–84) strne nekaj glavnih vzrokov, ki izhajajo iz pluralnosti izbir 

posameznikov v pozni moderni. Najprej izpostavi dejstvo, da živimo v posttradicionalni 

ureditvi, v kateri mora področje pluralnih možnosti določiti alternative, saj so tradicionalne 

smernice sedaj izbrisane. Pluralnost izbir zajema tudi, kot to poimenuje P. Berger (1974), t. i. 

'pluralizacijo življenjskih svetov'. Kot dodaja P. Berger (v Giddens 1991, 83), so v večini 

človeške zgodovine ljudje živeli v družbenem okolju, v katerem so bili dokaj tesno povezani 

drug z drugim. Bodisi pri delu bodisi v prostem času ali v družini so posamezniki običajno 

živeli znotraj niza primerljivih vrst – ta pojav je bil močno okrepljen z dominacijo lokalne 

skupnosti v mnogih predmodernih kulturah. Vendar pa so določitve modernega družbenega 

življenja veliko bolj raznolike in segmenitirane, kot dodaja A. Giddens. Segmentacija 

vključuje zlasti razlikovanje med javnimi in zasebnimi področji, ki so tudi predmet 

pluralizacije. Kot vpliv na pluralnost izbir Giddens navaja tudi eksistencialen vpliv 

kontekstualne narave upravičenih prepričanj pod pogoji modernosti. Refleksivnost modernosti 
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ne deluje v situacijah vse večje gotovosti, ampak v enem izmed metodoloških dvomov. Tudi 

razširjenost posredovanih izkušenj nedvomno v očitnih in subtilnejših načinih vpliva na 

pluralizem izbir. Poleg vsega naštetega pa še dodaja, da je v svetu alternativnih opcij 

življenjskega stila življenjsko načrtovanje postalo zelo pomembno; življenjsko načrtovanje je 

način priprave poteka delovanj v prihodnosti. 

 

V okoliščinah pozne moderne so vplivi pluralnosti izbir bolj ali manj univerzalni, ne glede na 

objektivno omejevanje družbenih položajev določenih posameznikov ali skupin (Giddens 

1991, 85). Posameznik se mora torej soočiti s temi vplivi pluralnosti izbir in si na podlagi 

izbranih možnosti oblikovati svoje vsakdanje življenje in delovanje v njem. Tako si tudi na 

področju zakonske zveze oziroma partnerskih razmerij posameznik sam določa, kako bo 

ravnal, koliko svobode si bo dopustil, koliko se bo prilagajal oziroma, kako pogosto bo 

zapadal v konflikte, se ne prilagajal ter s tem morebiti pripeljal svoje razmerje do prelomnice, 

razpada. »Posamezniki morajo biti dejavni pri določanju pogojev za medsebojno povezovanje 

(Giddens 2000, 191) in delovanje.« To je stavek, ki je lahko za zgled idealnega čistega 

razmerja, o katerem govori A. Giddens (2000) v svojem delu z naslovom Preobrazba 

intimnosti. 

 

V omenjenem delu A. Giddens poda svojo teorijo preobrazbe intimnosti, ki jo predstavim v 

nadaljevanju. Ker pa je bila njegova teorija deležna tudi kritik, izpostavim eno izmed njih, 

kritiko Lynn Jamieson (1998). 

 

4 TEORIJA PREOBRAZBE INTIMNOSTI 

A. Giddens (1998, 119) oblikuje tezo o preobrazbi intimnosti in njeni utemeljenosti v čistih 

odnosih, predvsem na tistih podatkih, ki potrjujejo fleksibilizacijo zasebnosti, pluralizacijo 

načinov družinskega življenja in odmik od modela, ki ga poimenuje »tradicionalna družina« 

(patriarhalna družina z ekonomsko nadvlado moškega in tudi emocionalnimi neenakostmi). 

 

Giddensova Preobrazbo intimnosti (2000) ponuja interpretacijo sprememb v zasebnosti v 

zadnjih nekaj desetletjih ter obrazložitev kompleksnosti spreminjanja družb pozne moderne, 

kamor  A. Giddens uvršča tudi spreminjanje intimnosti in zasebnosti (Švab v Giddens 2000, 

206–207). A. Giddens v teoriji o preobrazbi intimnosti zagovarja tezo o generičnem 
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prestrukturiranju zasebnosti, v katerem ima osrednjo vlogo nova oblika intimnih razmerij, t. i. 

'čisto razmerje'. 

 

Izraz 'razmerje', ki pomeni tesno in trajno čustveno vez z drugim človekom, so začeli splošno 

uporabljati šele pred nedavnim. In kot dodaja, da bi bilo jasno, za kaj pri tem gre, lahko za ta 

pojav vpeljemo izraz 'čisto razmerje' (Giddens 2000, 64). »Čisto razmerje nima nič opraviti s 

spolno čistostjo in je bolj zamejujoč kot pa deskriptiven pojem. Prej sta bila za večino spolno 

»normalnega« prebivalstva ljubezen in spolnost povezana z zakonsko zvezo, zdaj pa je oboje 

vse bolj povezano s čistim razmerjem« (Giddens 2000, 64). 

 

Čisto razmerje se ne omejuje na zakonsko zvezo niti na heteroseksualno usmeritev (Giddens 

2000, 216), ampak velja za vse vrste intimnih partnerskih razmerij. Hkrati in skupaj z 

razvojem takega razmerja potekata tudi razvoj 'plastične seksualnosti', pri kateri je seksualnost 

ločena od reprodukcije – nosečnosti in rojevanja, in transmutacija 'romantične ljubezni', ki se 

pod pritiskom ženske seksualne emancipacije in avtonomije fragmentira in razvija v 'sotočno 

ljubezen' (Giddens 2000). 

 

4.1 Čisto razmerje 

Glavna lastnost čistega razmerja je, da se razmerje lahko konča kadar koli. Kot navaja A. 

Giddens (2000, 141), razmerje traja le, če se mu zavežeta oba partnerja, in dodaja, da kdor se 

brez zadržkov zaveže, tvega, da bo zelo oškodovan, če bi se v prihodnosti razmerje razdrlo. 

»Avtoriteta v čistih razmerjih med odraslimi obstaja kot 'specializacija', v kateri ima ena 

oseba posebne sposobnosti, ki jih druga nima. Tu ne moremo govoriti o avtoriteti nad drugim 

v istem smislu kot pri odnosih med starši in otroci, zlasti ko gre za majhne otroke« (Giddens 

2000, 192). 

 

V omenjenem razmerju je zaupanje zelo pomembno. Z zaupanjem sta namreč močno 

povezani odgovornost in oblast. Zaupanje brez odgovornosti zelo verjetno postane 

enostransko, zdrsne v odvisnost; odgovornost brez zaupanja pa, kot meni A. Giddens, ni 

mogoča (Giddens 2000, 192). Čisto razmerje je razmerje, v katerem so zunanja merila postala 

razpuščena: odnos obstaja le, v kolikor se splača. V kontekstu čistega razmerja, je lahko 

zaupanje aktivirano le s procesom medsebojne odkritosti (Giddens 1991, 6 v Jamieson 1998, 

38). »Zaupanje pomeni, da mora biti druga oseba zanesljiva, da ji verjamemo. Če nas ima 
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partner za zaupanja vrednega, pomeni, da priznava našo osebno integriteto, toda v 

enakovrednem okolju taka integriteta pomeni tudi, da razkrijemo vzroke za svoja dejanja, če 

to od nas zahtevajo, in da imamo dejansko dobre razloge za vsako svoje dejanje, ki vpliva na 

življenje drugega« (Giddens 2000, 192). »V čistem razmerju zaupanje nima zunanje podpore, 

temveč ga moramo razviti na temelju intimnosti. Zaupanje je trdna vera v drugega in tudi v to, 

da bo skupna vez prestala prihodnje travme« (Giddens 2000, 142). 

 

Nihče ne ve, ali se ne bo pokazalo, da je čisto razmerje nekaj, kar bo imelo bolj razdiralne kot 

pa združujoče posledice. Po mnenju A. Giddensa (2000, 160) »preobrazba intimnosti skupaj s 

plastično seksualnostjo zagotavlja razmere, ki bi lahko prinesle spravo med spoloma. Vendar 

gre pri tem za več kot le za večjo ekonomsko enakost in psihično prestrukturiranje, čeprav je 

že to dvoje izjemno težko doseči«. 

 

4.2 Plastična seksualnost 

A. Giddens trdi, da je trend v smeri čistega razmerja vzporeden s pojavom bolj dovzetne in 

kreativne oblike seksualnosti, ki jo imenuje »plastična seksualnost« (Jamieson 1998, 38). 

 

Kot omenja A. Giddens (2000, 184), je »spolnost tudi sredstvo emancipacije. Emancipacija 

tako predpostavlja avtonomijo akcije, ki bi potekala v kontekstu generalizacije plastične 

seksualnosti. Od permisivnosti je ločena toliko, kolikor ustvarja etiko osebnega življenja, ki 

omogoča spoj sreče, ljubezni in spoštovanja drugih«. 

 

A. Giddens (1992 v Jamieson 1998, 37) nakazuje, da je umik spolnosti in reprodukcije tako 

pomagal utreti pot za doseganje 'čistega razmerja' in 'plastične seksualnosti' v njegovi  

razmeroma optimistični interpretaciji družbenega spola, intimnosti in družbenih spremembah. 

Čisto razmerje in plastična seksualnost sta foruma, v katerih posameznik lahko intenzivno 

razišče in izdela pripoved o sebi. Moški in ženske morajo najti oblike samoraziskovanja in 

moralne gradnje (Giddens 1992, 144). 

 

A. Giddens vidi svobodo ločitve spolnosti in reprodukcije kot del manevrskega prostora, v 

katerem ljudje ustvarjajo svojo lastno psihološko stabilnost. Raziskovanje in odkrivanje 

spolnega užitka je lahko tako del 'pripovedi sebe' kot del 'čistega razmerja' (Jamieson 2002, 

40).  
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Plastična seksualnost je razsrediščena seksualnost, osvobojena potreb reprodukcije (Giddensa 

1992, 2). Plastična seksualnost vsebuje svobodo pred predsodki glede tega, kaj je tipično in 

primerno: revolucija v ženski seksualni avtonomiji – to pomeni, da ženske najdejo seksualno 

zadovoljstvo na način, ki ga ne narekujejo moški; tudi razcvet homoseksualnosti (Giddens 

1992, 28) je pojav teh sprememb. 

 

4.3 Romantična in sotočna ljubezen 

Ženska spolna emancipacija in avtonomija omejujeta razvoj idealov romantične ljubezni 

(Giddens 2000, 66). »Romantična ljubezen je odvisna od projektivne identifikacije – 

projektivne identifikacije amour passion – kot sredstva, s katerim prihodnja partnerja 

privlačita drug drugega in postaneta vezana eden na drugega. Tu projekcija ustvarja občutek, 

da smo eno z drugim človekom« (Giddens 2000, 67). Vendar, dodaja A. Giddens (Giddens 

2000, 67), »pa gre v drugih ozirih projektivna identifikacija preko razvoja razmerja, katerega 

nadaljevanje je odvisno od intimnosti«. 

 

Kot navaja A. Giddens (2000, 68–69), »v nasprotju z romantično ljubeznijo sotočna ljubezen 

ni nujno monogamna s smislu spolne izključenosti. Čisto razmerje drži skupaj to, da partnerja 

'do nadaljnjega' sprejmeta razmerje kot nekaj, kar obema daje dovolj, da se jima ga zdi vredno 

nadaljevati. Spolna ekskluzivnost je v takem razmerju pomembna toliko, kolikor se to obema 

partnerjema zdi želeno ali bistveno«. 

 

»Sotočna ljubezen je dejavna, odvisna ljubezen, zaradi česar se bode s paradigmo romantične 

ljubezni, po kateri je ljubezen pristna le, če je 'za večno' ali 'ena in edina'. Tako se današnja 

družba, ki se 'razvezuje in ločuje', zdi bolj učinek sotočne ljubezni kot pa njen vzrok« 

(Giddens 2000, 67). 

 

Kot navaja A. Giddens (Giddens 2000, 68), »sotočna ljubezen predpostavlja enakost v 

čustvenem dajanju in prejemanju, in kolikor bolj se to dogaja, toliko bližje je določena 

ljubezenska zveza prototip čistega odnosa. Ljubezen se tu razvije samo toliko, kolikor se 

razvije intimnost, do tam, do koder je vsak izmed partnerjev pripravljen drugemu razkrivati 

skrbi in potrebe ter biti ranljiv za drugega«.  
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5 KRITIKA GIDDENSOVE TEORIJE PREOBRAZBE INTIMNOSTI 

A. Giddens predstavlja trende, ki jih opredeljuje kot razmeroma nedavne. Vendar je zamisel o 

tem, kako je osebno življenje spremenjeno, mnogo bolj intimno, individualizirano ali 

personalizirano, dolgotrajna tema. Že v 18. stoletju so na primer filozofi škotskega 

razsvetljenstva razumeli intimno prijateljstvo kot moderni vzorec, ki se je pojavil v njihovem 

času (Jamieson 1999, 479). 

 

Kot navaja L. Jamieson (1999, 480), v novejšem sociološkem pisanju v zvezi z zakonsko 

zvezo in družino teme o naraščajoči intimnosti, zasebnosti in enakosti segajo vsaj v 40. leta 

20. stol. in so del ortodoksne interpretacije razvoja 'moderne družine' (Jamieson 1987). V 60. 

letih sta P. Berger in H. Kellner (1964 v Jamieson 1999) oblikovala teoretično trditev, da 

intenziven dialog med zakoncema (ali izvenzakonskima partnerjema) ustvarja stabilen smisel 

samega sebe in ščiti pred občutkom kaosa kljub krhkosti družbeno strukturiranega sveta. To je 

ključno področje Giddensovih trditev zadnjih dvajsetih let. Seveda A. Giddens ni edini 

nedavni teoretik, ki zahteva poseben zasuk poznega 20. stoletja. U. Beck (1992; Beck in Beck 

Gernsheim 1995) je na primer izoblikoval primerljivo interpretacijo. Sociološka literatura od 

50. do 70. let, kakor tudi novejši prispevki, vključuje popularne razprave v zvezi s propadom 

družine. Vsa ta vprašanja se ponovno pojavijo kot problematika v Giddensovih interpretacijah 

(Jamieson 1999, 480). 

 

Giddensova teorija preobrazbe intimnosti je bila poleg odobravanja deležna tudi precej kritik 

(Jamieson 1998, Jamieson 1999, Švab 2000). Eno takih najdemo v delu Lynn Jamieson  

Intimacy: Personal relationships in modern societies (1998), v katerem avtorica dokazuje, da 

v postmodernosti nismo priča tako radikalnim prelomom intimnih razmerij, njihovim 

praksam, pomenom in percepcijam, kot jih napoveduje A. Giddens. Navaja več razlogov, in 

sicer: 

- gre za enega od številnih načinov življenja,  

- spreminja se narava intimnosti (različni načini intimnosti in predstav), 

- intimni odnosi so prej obligatorni kot neodvisni (še posebej odnosi starši-otroci) in 

- bolj hierarhični kot enakopravni (partnerski odnosi) (Jamieson 1998, 158–170). 

Knjiga kritično proučuje idejo, da je intimnost središče smisla osebnega življenja v sodobnih 

družbah. Po Jamiesonovi je intimnost postala modna beseda tako v družboslovju kot v 

priljubljenih knjigah za samopomoč, ki svetujejo glede dobrih odnosov med spoloma. Pomen 
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intimnosti je pogosto zelo specifična vrsta poznavanja, ljubezni in bližine druge osebe. Knjige 

o samopomoči zagovarjajo pogovarjanje in poslušanje, deljenje misli in kazanje čustev. To je 

tip intimnosti, ki ji Lynn Jamieson pravi 'odkrita intimnost' (Jamieson 1998, 1), A. Giddens pa 

jo imenuje 'čisto razmerje'. L. Jamieson navaja (1998, 13), da mora odkrita intimnost 

vsebovati tesno bližino, privilegirano znanje, globoko poznavanje in razumevanje ter nekaj 

ljubezni. Ni pa potrebno, da vključuje praktično skrb in deljenje. Odkrita intimnost je proces 

dveh ali več ljudi, ki skozi pogovor in poslušanje ter izmenjavo misli in izkazovanje čustev 

ohranjajo globoko medsebojno poznavanje in razumevanje (Jamieson 1998, 158), in dodaja, 

da odkrita intimnost nikakor ni edina vrsta intimnosti, ki jo najdemo v primarnih ali osebnih 

odnosih (Jamieson 1998, 8), ki so ključno mesto družbenih in osebnih konstruktivnih 

interakcij. Tu omeni še izraz 'pomembni drugi' (Berger in Luckmann 1966), ki se uporablja za 

opis tistih intimnih odnosov, ki so posebnega pomena in zavzeti k samooblikovanju.  Osebni 

odnosi so tako pomembni za posameznika kot za družbo (Jamieson 1998, 3). 

 

Kot povzema L. Jamieson (1998, 38), A. Giddens napoveduje, da bo naraščajoče število 

posameznikov iskalo tip ljubezenskega razmerja, ki je značilno za 'odkrito intimnost', ki ji 

sam pravi 'čisto razmerje'. Za A. Giddensa je definicija čistega razmerja razmerje med 

enakimi. V kolikor bodo ljudje imeli heteroseksualna razmerja, bo prevlada 'čistega razmerja' 

nujno vključevala večjo enakost med moškimi in ženskami (Jamieson 1998, 38). In kot navaja 

A. Giddens (1992, 58), se čisto razmerje nanaša na situacijo, v kateri je zaradi odnosa samega, 

ki ga lahko vsak človek izpelje iz vztrajne zveze z drugo osebo in ki traja tako dolgo, dokler 

oba partnerja dovajata dovolj zadovoljstva eden drugemu. Kot pa dodaja L. Jamieson (1998, 

38), te iste lastnosti naredijo odnos tudi sam po sebi krhek, saj odnos ne more trajati brez 

medsebojnega zadovoljstva. 

 

Kot navaja L. Jamieson (1999, 479), je ena izstopajočih lastnosti Giddensovega dela njegov 

optimizem. A. Giddens namreč pogosto poudarja, da se močnejša enakost med moškimi in 

ženskami pojavi skozi preobrazbo intimnosti. Lynn Jamieson v svojem članku z naslovom 

Intimacy transformed? A critical look at the pure relationship (1999) poda kritične pripombe 

ravno v zvezi z Giddensovim optimizmom glede novih spodbud za enakost med spoloma in 

demokratizacijo osebnega življenja (Jamieson 1999, 479). Jamiesonova (1999, 485) na primer 

meni, da pari, ki dosežejo objektivnejšo enakopravnost, niso nujno bliže čistemu razmerju, ter 

dodaja, da empirična raziskava opredeljuje manjšino parov, ki si skrbno prizadevajo doseči 

razmeroma enak prispevek k skupnemu projektu gospodinjstva. Skratka, po mnenju 
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Jamiesonove (1999, 490) intimnost in neenakost še naprej sobivata v mnogih osebnih 

življenjih. Osebni odnosi so še vedno močno zaznamovani z razlikami med spoloma. 

 

Jamiesonova (1998, 40) kritično navaja, da Giddensova vizija morebitne prihodnosti 

selektivno črpa iz obsega razpoložljivih dokazov in le na kratko obravnava vidike širšega 

konteksta, ki ohranjajo neenakosti med moškimi in ženskami. Seveda, zdi se, da A. Giddens 

podcenjuje zelo razširjene korenine neenakosti, s tem ko omenja, da lahko preobrazba 

intimnosti spodkopava načine, na katere širši družbeni kontekst proizvaja družbeni spol in 

moč. Poleg tega samorefleksivnost, o kateri A. Giddens razpravlja optimistično, nekateri 

avtorji interpretirajo pesimistično (Bauman 1987, Bellah et al. 1985, Hochschild 1994, 

Strathern 1992 a,b v Jamieson 1998, 40). Za te avtorje je stalno samospremljanje sestavni del 

hitro rastočega samoobsesivnega individualizma ali potrošništva, kar lahko ogrozi in uniči vse 

intimne odnose. 

 

Kot navaja A. Švab v svojem poglavju/prispevku z naslovom Nova intimna razmerja? 

Zasebnost in intimnost v pozni modernosti (Švab v Giddens 2000, 218), je Lynn Jamieson v 

svoji analizi intimnosti usmerjena na konkretno realnost vsakdanjega življenja ter na spolne in 

starostne hierarhije vsakdanje zasebnosti. Zato tudi bolj kot A. Giddens pojasni tiste vidike 

fenomena intimnosti, ki segajo čez okvir idealnotipskega koncepta čistega razmerja, npr. 

spolno hierarhiziranje intimnih razmerij in njihovo konfliktno naravo (konflikt interesov kot 

del vsakdanje realnosti, ki ne pelje nujno v prekinitev razmerja, kot pravi Giddens). Tako je 

morda pomembna pomanjkljivost  koncepta čistega razmerja, kot navajata U. Beck in E. 

Beck-Gernsheim (1999, 24), v tem, da tak družbeni odnos pogojuje s suspenzom konflikta 

interesov oziroma, da konflikt interesov enači z razrešitvijo oziroma razpadom neke intimne 

zveze. Kot pa poudarja L. Jamieson (1998, 163), je v tem kontekstu problem koncepta čistega 

razmerja v tem, da to razmerje razume izolirano od drugih medsebojnih (na primer 

družinskih) razmerij, ki neposredno vplivajo tudi na naravo partnerskega (pristnega) razmerja 

(na primer otroci). Problematičnost tega koncepta se kaže tudi v primeru družbeno 

'neizogibnih' (nerazdružljivih) relacij, ki so predvsem relacije odvisnosti (na primer starši-

otroci) in ki se ne morejo končati s preprosto prekinitvijo oziroma z razpadom. 

 

Torej koncept čistega razmerja razmerje razume izolirano od drugih medsebojnih razmerij, 

kot so na primer odnos starši-otroci, prijateljski odnosi, sorodstveni odnosi. Preden pa se 

osredotočim na relacije odvisnosti v odnosu starši-otroci, obravnavam še enega 
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pomembnejših družbenih kontekstov preobrazbe intimnosti, ki mu A. Giddens doslej ni 

posvečal natančne pozornosti: to je preobrazba zasebnosti in družine. 

 

A. Giddens se zaveda, da je kontekst preobrazbe intimnosti ravno zasebnost. Po njegovem 

mnenju je znamenje tega izginjanje tradicionalne partiarhalne družine (Giddens 1998, 119) in 

njeno nadomeščanje s procesi demokratizacije osebnega življenja. A. Giddens družinsko 

življenje razume kot zmanjševanje družbenega pomena družine in ne kot večanje pomena 

družine. Prezre glavni element za obrazložitev družbenih sprememb v pozni moderni, in sicer 

element funkcionalnosti družine, ki ontološko varnost in zaupanje , omogoča (Švab v Giddens 

2000, 222–223). »Družina v pozni modernosti namreč ne izgublja pomena v korist čistih 

razmerij, ampak je tisto okolje, ki jih lahko omogoči«(Švab v Giddens 2000, 223). 

 

Vendar hkrati kot je odkrita intimnost opevana, moralna pravica ostaja glasni zagovornik 

družinskega življenja, v katerem so odnosi med starši in otroci ter možmi in ženami 

zaznamovani z ustrezno socialno distanco, spoštovanjem in obveznostmi (Jamieson 1998, 

159). 

 

L. Jamieson (1998, 161–164) v svojem delu glede odnosa starši-otroci podaja naslednje 

ugotovitve: Predlagano je bilo, da se odnosi starši-otroci, prijateljstvo, spolni odnosi in pari 

zbližujejo v smeri čistega razmerja, ki je osnovano na enakosti in odkriti intimnosti ter 

podprto z medsebojnim zadovoljstvom obeh strani. To pomeni, da ti vidiki odnosa starši-

otroci in odnosa parov, ki se zgodovinsko ne ujemajo z opredelitvijo značilnosti prijateljstva, 

postajajo manj pomembni. Premik k prostovoljnim in enakim odnosom odkrite intimnosti je 

še posebej težko vzdrževati v zvezi z odnosi starši-otroci. Res je, da je odnos mati-otrok in 

oče-otrok prostovoljen v smislu, da so v odnosu, ki lahko razpade. Odnosi starši-otroci se 

razlikujejo od idealno-tipičnega prijateljstva po drugih pomembnejših dejavnikih. Starši ne 

morejo biti v odnosu enakopravni z otroki. Ne glede na to, kako demokratični poizkušajo biti, 

vedno bo odnos osnovan na nadrejenosti in podrejenosti. V raziskavi so starši poročali o tem, 

kako se pogovarjajo in poslušajo svoje otroke, in sicer na način, kot se niso s svojimi starši. 

Taki starši ugotavljajo, da ne zahtevajo takšne spoštljivosti in distance, kot so jo zahtevali 

oziroma pričakovali njihovi starši. Vendar to nujno ne pomeni, da starši iščejo ali enakost ali 

vse druge vidike odkrite intimnosti. Velika večina staršev ne obravnava svojih otrok, kot da bi 

bili enakopravni z njimi, ampak jih ščitijo pred svojimi mislimi in občutki. Celo strokovnjaki, 

ki se ukvarjajo z otroki in ki zagovarjajo pozorno, poslušno in odzivno starševstvo, ne 
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zagovarjajo medsebojne odkrite intimnosti med starši in otroci, saj morajo biti otroci 

obvarovani pred skrbmi in bremeni odraslih. Tudi če se par odloči imeti otroka, potem to 

vsekakor pomeni, da par ni več dvojica, katere cilj je osredotočenost samo enega na drugega. 

Po mnenju L. Jamieson (1999, 488) se A. Giddens izmika nasprotjem, ki jih je teoretično 

ustvaril med starševstvom in čistim razmerjem skozi trditve, da se odnosi starši-otroci kakor 

odnosi parov nagibajo k čistemu razmerju. Kot še navaja L. Jamieson (1999, 488), 

raziskovalna literatura navaja, da imetje otroka lahko par neuravnoteži, ampak ne zato ker se 

otroci odmaknejo od njihovega čistega razmerja, temveč zaradi posledic, ki nastanejo zaradi 

ekstremnejših neenakosti med spoloma. Starševstvo je redko nevtralna aktivnost in pogosto 

zaostruje neenakosti v delitvi dela, prostega časa, razpoložljivega dohodka in drugih 

privilegijev. Ženske se tipično bolj emocionalno in praktično ukvarjajo s svojimi otroki kot pa 

očetje (Jamieson 1999, 488). Skratka, po mnenju L. Jamieson (1999, 490) se teoretično, čisto 

razmerje zdi skoraj nemogoče v domačih odnosih in odnosih starši-otroci, ki so vpleteni v 

finančne in materialne dejavnike v odnosu. 

 

Tudi prijateljski odnosi so označeni kot najčistejši odnosi na podlagi odkrite intimnosti, 

nezapleteni z legalnimi, finančnimi in materialnimi vezmi. A kot navaja L. Jamieson (1998, 

165), empirična raziskava kaže bolj zapleteno sliko. Od dobrih prijateljev se pričakuje, da si 

pomagajo med seboj. Prijateljstvo se pogosto primerja s sorodstvom, kot prostovoljnim 

odnosom v primerjavi z obligatornim odnosom. Vendar si v praksi prijatelji in sorodniki niso 

videti tako drugačni. Odnosi med starši in otroci nosijo večja pričakovanja medsebojne 

pomoči kot odnosi s sorodniki in prijatelji. V praksi veliko staršev in otrok vzdržuje 

vseživljenjske tokove pomoči, toda v vseh sorodstvenih in prijateljskih odnosih je pomoč brez 

medsebojne naklonjenosti in intimnosti malo verjetna. V primeru obojega, prijateljstva in 

sorodstva, lahko v praksi najdemo več različnih slogov intimnosti, pri čemer ni čistih 

dokazov, da je odkrita intimnost dominanten tip odnosa. Kot dodaja L. Jamieson (1998, 172), 

raziskava o osebnem življenju nakazuje, da večina ljudi ostaja trdno povezana s sorodniki in 

prijatelji. Če je pozno 20. stoletje prineslo povečano zavedanje edinstvenosti posameznikov, 

ne velja za vse, da nimajo stikov z drugimi ljudmi – popolno odsotnost družbenih stikov z 

drugimi. Ljudje še naprej ohranjajo primarne odnose s sorodniki in prijatelji, če že ne s 

skupnostjo. Ti odnosi z sorodniki in prijatelji nasploh vsebujejo mešane razsežnosti 

intimnosti, prej kot pa preprosto odkrito intimnost ter medsebojno zadovoljstvo, ki temelji na 

edinstvenih kakovostih drug drugega (Jamieson 1998, 173). 
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A. Giddens je s strani L. Jamieson (1999, 480–490) med drugim deležen tudi kritik glede 

terapevtske literature, istospolnih parov in feministk. Po avtoričinem mnenju A. Giddens 

jemlje terapevtsko literaturo, kot so na primer dokumenti o simptomih osebnih in družbenih 

sprememb, razmeroma nekritično. Istospolni pari, še posebej lezbijke, so po A. Giddensu 

definirane na čelu razvoja čistega razmerja  imajo visoko stopnjo razpada zvez. Vendar je 

veliko del, ki nakazujejo, da imajo istospolni pari, še posebej lezbijke, ponavadi 

enakopravnejše odnose kot pa heteroseksualni pari, poleg tega pa je za lezbične odnose še 

posebej značilna visoka stopnja intimnosti in komunikacije. L. Jamieson zajame tudi 

feministke. In sicer so, kot navaja, v Preobrazbi intimnosti ženske obravnavane kot idejne 

nosilke nove intimnosti in družbenih sprememb. Istočasno pa se knjiga izogne kakršni koli 

sistematični kritiki feministk. 

 

Tako L. Jamieson kot A. Giddens vsak s svojega gledišča pojasnita nekatere vidike 

intimnosti. Kot nazorno opiše A. Švab (v Giddens 2000, 218–219), medtem ko Lynn 

Jamieson svoje sklepe izpelje iz hierarhičnosti intimnih razmerij in zato meni, da se intimnost 

radikalno ne spreminja, Anthony Giddens na sistemski ravni uspešno zaobseže prav tiste 

segmente, ki intimna razmerja spreminjajo. A. Giddens zaznava preobrazbo intimnosti in 

pojasnjuje načine in značilnosti, po katerih fenomen poteka in se spreminja. Kot dodaja A. 

Švab (v Giddens 2000, 218–219),  sta tu obe teoriji pravzaprav komplementarni. A. Giddens 

namreč s konceptom 'čistega razmerja' bolj kot na prevladujoči družbeni vzorec 

vzpostavljanja intimnih razmerij (Giddens 1991, 89) misli na nove načine konstruiranja in 

ohranjanja takega razmerja. Koncept čistega razmerja je treba bolj kot monolitno družbeno 

formo (ali način življenja, kot ga interpretira Jamiesonova) brati kot način stopanja v 

družbena razmerja, ki se realizira v vseh možnih oblikah razmerij, kot jih vzpostavljajo ljudje 

z ustvarjanjem biografij (Giddens 2000, 63–64). Koncept čistega razmerja pluralnosti 

intimnih razmerij tako ne izključuje, ampak jih predpostavlja (Švab v Giddens 2000, 218–

219). 

 

V sferi pluralnosti intimnih razmerij je pomembno omeniti LAT partnerstva. V nadaljevanju 

se osredotočim na sociološke značilnosti omenjenega partnerskega razmerja, ki je eno izmed 

novih oblik partnerstev v vsakdanjem življenju posameznikov pozne moderne. 
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6 SOCIOLOŠKE ZNAČILNOSTI FENOMENA LAT PARTNERSTEV 

LAT partnerstvo je nova partnerska oblika. LAT partnerstva so rezultat spreminjanja poteka 

posameznikovega življenja. Spremembe so se postopoma pojavile v zadnjih tridesetih letih 

kot rezultat spreminjana norm. Biti par ni več pogojeno s tem, da ima par skupno 

gospodinjstvo. Tradicionalni koncept družine ter definicije družinskih norm so vse bolj 

izzvane z vrsto osebnih življenjskih ureditev (Levin 2004, 223–224). Tako so LAT 

partnerstva postala nova partnerska in družinska oblika v zahodnih družbah. Ne zato, ker naj 

bi bila popolnoma nova, ampak zaradi vse večje prepoznavnosti in vse večje pogostosti, da se 

ljudje odločijo za LAT partnerstvo (Levin 2004, 226). 

 

Izraz 'živeti skupaj narazen' in njegov akronim LAT je po vsej verjetnosti najprej uporabil 

nizozemski novinar v članku, objavljenem leta 1978, in bil tako hitro sprejet na Nizozemskem 

(Levin in Trost 1999, 280). Kljub praktičnim težavam z interpretacijo in merljivostjo izraza 

ter kljub drugim izrazom, uporabljenih za nakazovanje ne-kohabitirajočih partnerstev, je 

pojav LAT-a postal prepoznaven v mednarodni sociološki literaturi in nekoliko kasneje tudi v 

demografskih raziskavah (Haskey 2005, 35; Levin in Trost 1999, 280). 

 

Obstaja veliko raziskav in razprav na to temo, in sicer v različnih državah: na Švedskem 

(Levin in Trost 1999; Karlsson in Borell 2002, 2004, 2007), Nizozemskem (De Jong Gierveed 

2004; Bawin-Legros in Gauthier 2001), v Španiji (Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in 

Martin-Garcia 2008), Franciji (Caradec 1997), Kanadi (Milan in Peters 2003). V Veliki 

Britaniji ni bilo narejenih specifičnih analiz glede LAT-a, je pa leta 1998 British Household 

Panel Survey zajemala tudi LAT partnerstva (Haskey 2005). 

 

6.1 Definicije LAT partnerstev 

V današnji družbi se (neporočeni) pari, ki živijo v ločenih gospodinjstvih ter vzdržujejo 

intimno partnerstvo, štejejo kot 'narazen živeči partnerji' ali LAT partnerji (Milan in Peters 

2003, 2). J. Haskey (2005, 36) opisuje LAT partnerstvo kot izraz, osnovan na obstoju odnosa, 

ki vključuje tudi intimne odnose med partnerjema, ki živita vsak na svojem naslovu. To 

pomeni, da partnerja živita vsak v svojem gospodinjstvu, vendar se kljub temu imata za par in 

sta tudi za druge prepoznavna kot par. LAT partnerstva so tako heteroseksualna kot 

homoseksualna. Prav tako eden ali oba partnerja lahko živita v gospodinjstvu, v katerem 
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živijo tudi druge osebe. In tako kot kohabitacija je tudi LAT partnerstvo vidno kot 

monogamno ter več kot le začasna ureditev razmerja. Kot dodaja avtor, so lahko tudi poročeni 

pari v LAT partnerstvu, vendar morata partnerja živeti na različnih naslovih. Lahko pa bi 

rekli, da je LAT partnerstvo rezervirano za neporočene pare in tudi ne za tiste, ki živijo s 

svojim soprogom oziroma soprogo in so v LAT partnerstvu z neko drugo osebo. Paru, kot 

dodajata S. Duncan in M. Phillips (2010, 113), ni potrebno živeti skupaj, da ima trden odnos.  

 

Ta tip partnerstva je lahko tudi del 'going steady' procesa (Milan in Peters 2003, 2–3). Izraz 

'going steady' je označeval predzakonsko obliko partnerstva. Izraz je bil uokvirjen na 

določeno časovno obdobje, v katerem se je par odločil, ali bo vezo nadaljeval in se poročil ali 

pa zvezo končal. Izraz torej predstavlja neko prehodno fazo. 'Going steady' je del LAT 

partnerstva, vendar je za nekatere LAT partnerstvo več kot 'going steady' in traja več kot le 

določeno časovno obdobje (Levin 2004, 227). Alternativno so za posameznike, ki si nočejo 

ali ne morejo deliti doma, LAT skupnosti lahko prikazane kot trajnejše življenjske ureditve 

(Milan in Peters 2003, 2–3). 

 

I. Levin (2004, 237–238) se v svojem članku Living apart together: a new family form, 

sprašuje, zakaj število LAT partnerstev narašča in zakaj LAT partnerstev nismo zaznali že 

prej. Avtorica podaja naslednje tri dejavnike, ki opisujejo glavne vzroke naraščanja števila 

LAT partnerstev tako pri mladi, srednji kot pri starejši generaciji: 

 

1. STOPNJA SMRTNOSTI 

Nižja kot je stopnja smrtnosti, večja je verjetnost, da bo posameznik živel dlje ter tudi, da se 

bo 'srečal' z razvezo ali ločitvijo oziroma smrtjo zakonca/partnerja. Tako je večja verjetnost, 

da posameznik vstopi v LAT partnerstvo ali katero drugo obliko partnerstva. 

 

2. SPREMEMBE NA TRGU DELOVNE SILE 

Dandanes je potrebna višja specializacija, kar pomeni tudi potrebo po višji izobrazbi za 

večino iskalcev zaposlitve. Zelo malo posameznikov se lahko preprosto odloči za selitev ter 

domneva, da bo lahko našlo primerno službo. To velja tako za moške kot ženske. Zaposlene 

ženske, težje sledijo selitvam svojih partnerjev in težje najdejo novo službo. Zgodovine o 

polnozaposlenosti gospodinj je skoraj konec v večini držav. 
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3. POGOSTA POTOVANJA TER DOSTOPNOST IN UPORABA INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE  

Posamezniki na počitnicah ali službenih potovanjih pogosto srečujejo ljudi iz različnih krajev. 

Veliko takih posameznikov se med seboj zaljubi in oblikuje LAT partnerstvo, saj se eden od 

partnerjev noče ali ne more preseliti k drugemu. Tako posamezniki vzpostavijo virtualna 

razmerja. Ravno ta virtualna razmerja se pogosto razvijejo v LAT partnerstvo. 

 

6.2 Vzroki za LAT partnerstva 

Obstaja več vzrokov za oblikovanje LAT partnerstva. V nadaljevanju tako razdelim vzroke 

posameznikov na dve skupini, in sicer na tiste, ki zajemajo posameznike, ki bi živeli skupaj, 

vendar se zaradi različnih razlogov niso odločili za to, ter na tiste posameznike, ki si ne želijo 

živeti skupaj, tudi če bi lahko, vendar se vseeno dojemajo kot par. 

 

1. Tisti, ki bi živeli skupaj, vendar se zaradi različnih razlogov niso odločili za to: 

 
a) ODGOVORNOST IN SKRB ZA OTROKE IN STARŠE 

Eden izmed razlogov, da se posamezniki odločijo za življenje v LAT partnerstvu, je povezan 

z njihovimi čustvi in odgovornostjo ter skrbjo za druge ljudi (Levin 2004, 230; Milan in 

Peters 2003, 4; Haskey 2005, 36). Občutek odgovornosti je tako močan, da si posamezniki 

novega partnerja ne želijo vpletati v svojo globoko čustveno odgovornost. In sicer gre v tem 

primeru za odgovornost in skrb za otroke, ki še vedno živijo doma, ter za  starše. V primeru 

da bi se eden od partnerjev preselil k drugemu, bi to pripeljalo do velikih sprememb. Ko pride 

do odnosa s starejšimi (torej starši), jih posamezniki (njihov otroci) nočejo pustiti same ali jih 

dati v dom za ostarele. Ti posamezniki razumejo svoj odnos z novim partnerjem kot odnos, ki 

ni povezan z odnosom in odgovornostjo, ki jo ima en od partnerjev do svojih otrok in staršev 

(Levin 2004, 230). Tako je bilo na primer v Kanadi leta 2001 36 % posameznikov, ki so živeli 

z enim ali obema staršema, v LAT partnerstvu, in sicer 38 % moških in 34 % žensk (Milan in 

Peters 2003, 4). Medtem ko je bil vzrok pri mladih odraslih za življenje s starši predvsem 

zmanjševanje stroškov, je vzrok pri starejših posameznikih, ki delijo svoj dom s starši, 

predvsem skrb za starše (Milan in Peters 2003, 4). 

Ta močan občutek odgovornosti in skrbi za otroke in starše pri nekaterih posameznikih 

obstaja, še preden spoznajo novega partnerja. V takih primerih so ti posamezniki 'pomembni 
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drugi' za svoje otroke in starše. LAT partnerstvo pa jim omogoča skrb za otroke in starše ter 

hkrati tudi vzdrževanje partnerstva z novim partnerjem (Levin 2004, 231). 

 

Kot navajata A. Milan in A. Peters (2003, 4), ženske po razpadu zveze pogosteje postanejo 

samohranilke ter pogosteje ohranijo skrbništvo nad otroki (Statistics Canada 2002). Tako je v 

Kanadi v letu 2001 23 % žensk z otroki živelo v LAT partnerstvu in samo 5 % moških. 

 

b) PARTNERJA DELATA ALI ŠTUDIRATA V RAZLIČNEM KRAJU 

Posamezniki se v takem položaju nočejo odločati med partnerstvom in delom, ampak želijo 

oboje. Posledično pa morajo živeti v ločenih gospodinjstvih. Velikokrat gre v takšnih 

primerih za prehodno fazo (Levin 2004, 232). Obstaja tudi zanimiva povezava s poročenimi 

pari, med katerimi je veliko takih, ki med tednom živijo narazen (na primer zaradi dela), med 

vikendom pa skupaj preživljajo čas kot družina. Ta praksa je pogosta v Koreji (Kim 2001) in 

na Japonskem (Haskey 2005, 36). 

 

Situacija zajema tudi posameznike, ki študirajo v različnih krajih. Kot piše I. Levin (2004, 

232–233), študentje menijo, da če ne bi bilo te ovire, bi živeli v kohabitaciji. Za študente je 

LAT partnerstvo le prehodno obdobje, saj pričakujejo, da bodo po diplomi zaživeli skupaj in 

si poiskali službo blizu doma. 

 

Pari v takih situacijah gledajo na svoja življenja kot na proces, ki se vseskozi spreminja. Ko se 

njihova službena ali študijska situacija spremeni, bodo po vsej verjetnosti spremenili tudi 

svojo življenjsko ureditev. Hkrati pa se tudi zavedajo, da bi s selitvijo k partnerju lahko 

izgubili veliko prijateljstev ter kakovost lastnih socialnih omrežij (Levin 2004, 233). 

 

Pomembno pa je še omeniti tehnologijo današnjega življenja, saj, kot je videti, svet postaja 

vedno 'manjši'. Telefoni, elektronska sporočila, letala itd. nam omogočajo oziroma olajšujejo 

ohranjanje stikov z ljudmi, ki ne živijo v naši bližini (Levin 2004, 233). 

 

c) ZUNANJI PRITISKI (družina) 

Kot pravita A. Milan in A. Peters (2003, 4), se zunanji pritiski najpogosteje navezujejo na 

družino oziroma na druge družinske člane. Kot navajata B. Bawin-Legros in A. Gauthier 

(2001, 39), na Nizozemskem 16 % parov na začetku partnerstva ne živi stalno skupaj. Kot 
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razlog 2/3 (66 %) parov navaja, da je ta ločitev posledica zunanjih vplivov, najpogosteje 

družine in poklica, 34 % pa jih trdi, da je to način, da ohranjajo neodvisnost. 

 

V teh primerih je LAT partnerstvo izvedljiva alternativa, da posameznik pripelje drugo osebo 

v gospodinjstvo. Ti posamezniki raje ostanejo v družinskem okolju ter nadaljujejo svoje 

odgovornosti do družine, medtem pa tudi vzdržujejo intimen odnos s partnerjem (Milan in 

Peters 2003, 4). 

 

Kljub temu da mnogo LAT partnerjev deli dom z drugimi družinskimi člani, jih v Kanadi 1/3 

živi samih, in sicer 28 % žensk in 38 % moških. Z leti ta delež narašča (Milan in Peters 2003, 

4). Tako je v letu 2001 16 % žensk in moških, starih med 20 in 29 let, ter 79 % moških in 72 

% žensk, starih 50 let in več, v LAT partnerstvu živelo samih (Milan in Peters 2003, 5). 

 

2. Tisti, ki si ne želijo živeti skupaj, tudi če bi lahko, vendar se vseeno dojemajo kot par: 

 

a) »NOČEJO DVAKRAT NAREDITI ISTE NAPAKE« 

Posameznik v tej situaciji  izbere tak način življenja, ker noče biti v takšnih pogojih, kot je bil 

pred razpadom prejšnjega zakona ali kohabitacije. Prejšnje partnerstvo se je končalo z razvezo 

ali ločitvijo. V novem partnerstvu pa se jim zdi pomembno, da do tega ne pride. Izbira, da 

partnerja živita narazen, je strategija, ki onemogoča ponovno bolečo razvezo oziroma ločitev 

(Levin 2004, 233). 

 

b) UPOKOJENI PARI 

Za upokojene ljudi je situacija nekoliko drugačna, vendar so rezultati podobni. Upokojeni 

ljudje tudi nočejo živeti skupaj, kljub temu da so partnerski par in se ljubijo. V trenutku ko en 

ali oba partnerja prenehata delati in se upokojita, se porodi možnost o skupnem življenju, kar 

pa prinese težke odločitve in terja nekaj žrtvovanja (Levin 2004, 234). Vzpostavljanje novih 

življenjskih okoliščin je za starejše lahko zelo stresno (Milan in Peters 2003, 5). Na primer: 

kdo se bo h komu preselil, čigavo pohištvo bo preseljeno itd. (Levin 2004, 234). Tudi na 

stvari se človek naveže in ga nanje vežejo spomini, zato se je težko ločiti od njih (Levin 2004, 

234–235). 
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Drugi razlog za LAT partnerstvo je odnos upokojencev do svojih otrok in vnukov, saj lažje 

vzdržujejo te odnose, če partnerja obdržita vsak svoje stanovanje, kot pa če bi si stanovanje 

delila (Levin 2004, 235). 

 

c) IZ ZAKONA ALI KOHABITACIJE V LAT PARTNERSTVO 

Večina oblik LAT partnerstev se navezuje na posameznike, ki so pričeli svoje LAT 

partnerstvo brez odločanja o tem, ali bo ali ne bo njihovo partnerstvo vodilo v kohabitacijo ali 

zakon (Levin 2004, 235). 

 

Situacija nekaterih posameznikov pa je nekoliko drugačna, saj so nekateri posamezniki svoj 

partnerski odnos začeli kot poročen par ali par, ki kohabitira. LAT partnerstvo pa je bilo zanje 

rešitev zaradi težav v dosedanjem odnosu. Skratka, kot rešitev se eden od partnerjev preseli v 

drugo stanovanje v bližini, kar predstavlja alternativo za življenje, ureditev, ki bo mogoče bolj 

zapolnila življenjski stil partnerjev (Levin 2004, 235). V tem primeru je LAT partnerstvo 

alternativa, da se partnerstvo ne konča. Za nekatere pa ta alternativa pomeni le mirnejšo 

razvezo ali ločitev, predvsem kar se tiče otrok (Levin 2004, 236). 

 

6.3 Starostne skupine 

V nadaljevanju najprej izpostavim dve starostni skupini LAT partnerstev, in sicer mlade in 

mlade odrasle. Omenjeni populaciji zajemajo predvsem raziskave iz Španije (Castro-Martin, 

Dominguez Folgueras in Martin-Garcia 2008), Velike Britanije (Haskey 2005), Kanade 

(Milan in Peters 2003), Nizozemske (Bawin-Legros in Gauthier 2001, de Jong Giervald 

2001), Francije (Caradec 1997) in nekaj tudi iz Švedske (Levin 2004), kjer pa raziskave 

zajemajo predvsem starejšo populacijo.  

 

6.3.1 Mlada generacija 

Življenje skupaj narazen med mladimi in mladimi odraslimi je pomembnejše kot kdaj koli 

prej. Posamezniki preživijo več svoje življenjske dobe v iskanju sorodne duše kot prej. Ko 

enkrat najdejo primernega partnerja, občutijo glede ustalitve v skupnem domu nekaj 

družbenega in družinskega pritiska (Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 

2008, 446). 
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V Španiji 'nestanovanjska' partnerstva prevladujejo med mladimi in mladimi odraslimi, saj je 

odstotek žensk, starih med 35 in 49 let, ki ne živijo skupaj s stalnim partnerjem, manjši kot 2 

%. Nekoliko večji je ta odstotek pri ženskah, starih med 20 in 34 let (Castro-Martin, 

Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 2008, 446). 

 

Delež žensk, ki imajo stalnega partnerja in s katerim živijo narazen, je relativno visok v 

starostnih skupinah od 20 do 24 let (30,9 %) in od 25 do 29 let (23 %) (Castro-Martin, 

Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 2008, 451). 

 

Delež žensk, starih od 30 do 34 let, ki imajo stalnega partnerja, s katerim ne živijo skupaj (4,6 

%) je zelo blizu deležu žensk, ki živijo v kohabitaciji (5,7 %) ter približno ¼ žensk v svojih 

zgodnjih 30-ih letih, ki so poročene ali v kohabitaciji, in je v stalnem partnerstvu najmanj dve 

leti (Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 2008, 452). 

 

Mladi profil LAT partnerstev v Španiji nakazuje, da je ta tip ureditve v glavnem opažen kot 

del 'going steady' procesa, ki ponavadi vodi v zakonsko zvezo ali kohabitacijo. V mnogih 

zahodnih družbah LAT partnerstva vključujejo stalnejše življenjske ureditve, ki so alternativa 

(ponovnemu) poročanju ali kohabitaciji med mladimi odraslimi, še posebej za ločene ali 

razvezane osebe (Levin 2004). Vendar nizka stopnja LAT partnerstev med ženskami, starimi 

35 in 49 let, v Španiji (manj kot 2 %) nakazuje na to, da je ta tip partnerstva bolje 

okarakteriziran kot uvod v zakonsko zvezo kot pa alternativa zakonski zvezi ali kohabitaciji. 

To si mogoče lahko razlagamo z razmeroma nizko stopnjo ločitev in razvez v Španiji (Castro-

Martin, Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 2008, 452–453). 

Kot glavne dejavnike, da se mladi in mladi odrasli v Španiji ne odločajo za kohabitacijo ter da 

še vedno živijo pri starših, lahko navedemo naslednje:  

- visoka stopnja nezaposlenosti, 

- negotov trg dela, 

- tesen nepremičninski trg (problem dostopnosti do stanovanj), 

- medgeneracijski konflikti (odvisnost od družine), 

 -    slaba državna podpora (Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 2008,    

       447). 

 

Tako kot v Španiji tudi v Kanadi posamezniki, predvsem mladi, prelagajo ureditev življenja 

na kasnejše obdobje, kot prejšnje generacije. Vse to zaradi negotove poklicne poti, zahtev po 
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vse višji izobrazbi ter fenomena 'polnega gnezda', ko se otroci vrnejo ali nikoli ne zapustijo 

doma staršev (Milan in Peters 2003, 3). 

 

Eden od dvanajstih Kanadčanov živi v LAT partnerstvu. V letu 2001 je bilo 8 % kanadske 

populacije, stare 20 let in več, v LAT partnerstvu. LAT partnerstva so bila najpogostejša pri 

posameznikih, starih med 20 in 29 let, in sicer 59 %. Nič presenetljivega ni, da je večina teh 

LAT parov mladih odraslih (Milan in Peters 2003, 3). 

 

Kot kažejo podatki iz leta 2001, je velik delež posameznikov v Kanadi v svojih 20-ih letih ter 

v LAT partnerstvu na trgu delovne sile (62 %). Na trgu delovne sile je tudi 33 % študentov. 

Po eni strani bi lahko rekli, da finančna preskrbljenost vpliva na odločitve mladih za LAT 

partnerstva. Kot navajata A. Milan in A. Peters (2003, 4), če izpostavimo to, da je dražje 

vzdrževati dve gospodinjstvi kot eno, lahko predpostavljamo, da se LAT partnerstvo pojavlja 

med posamezniki, ki so finančno varni. Vendar pa, kot dodajata, so v LAT partnerstva 

vpleteni posamezniki z nizkimi kot visokimi prihodki. 

 

Tu je pomembno omeniti, da je večina tistih, ki imajo partnerja, ki živi v drugem 

gospodinjstvu, najstnikov ali posameznikov v zgodnjih 20-ih letih, ki še vedno živijo s 

svojimi starši (Haskey 2005, 39), po čemer lahko sklepamo, da jim starši nudijo finančno 

podporo. 

 

Tudi kanadska raziskava (Milan in Peters 2003, 4) je pokazala, da 38 % moških in 34 % 

žensk, ki živijo v LAT partnerstvu, živi s svojimi starši in še: starejši kot so posamezniki, ki 

imajo partnerja, s katerim ne živijo, manj pogosto se odločajo za kohabitacijo (Haskey 2005, 

40). 

 

Tudi v Španiji partnerji ponavadi ostanejo pri starših. Velika večina žensk, starih med 20 in 

34 let, ki živijo v LAT partnerstvu, živi s svojimi starši. Tudi med ženskami, starimi od 30 do 

34 let, jih samo 14,3 % živi na svojem (Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in Martin-

Garcia 2008, 454). 

 

Medtem ko je za Kanadčane LAT partnerstvo način uravnovešenja njihovih potreb po 

neodvisnosti z njihovimi potrebami intimnosti (Milan in Peters 2003, 6), je za Špance LAT 

partnerstvo adaptivna strategija, ki jo mladi odrasli v Španiji uporabljajo za uravnovešenje 
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potreb po intimnosti ter potreb po podpori staršev (Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in 

Martin-Garcia 2008, 446). 

 

Kot pravi J. Haskey (2005, 36), v Veliki Britaniji glede LAT partnerstev ni bilo narejenih 

specifičnih raziskav. Je pa leta 1998 British Household Panel Survey zajemala tudi področje 

LAT partnerstev in ravno tako Omnibus Survey. Slednja raziskava je pokazala, da je med 

moškimi in ženskami, ki živijo v LAT partnerstvu, največ mladih, starih med 16 in 19 let ter 

20 in 24 let. Približno polovica intervjuvanih, ki so odgovorili, da so v LAT partnerstvu, je 

bilo starih pod 25 let; razlik med moškimi in ženskami ni bilo (Haskey 2005, 39). 

 

6.3.2 Srednja in starejša generacija 

Odrasli, ki so v svoja srednja leta vstopili v zgodnjih desetletjih 21. stoletja, bodo skozi 

življenje izkusili večjo raznolikost partnerstev ter zakonskih izkušenj kot pa prejšnje 

generacije (Milan in Peters 2003, 3).  

 

Z večanjem števila mladih starejših so zlasti ti 'pogonska sila' v procesu diferenciacije 

družinskih oblik in navad (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 11). To je še posebej 

očitno za Švedsko, eno izmed držav, v kateri je diferenciacija družinskih oblik najbolj 

napredovala. Spremembe v deležu ločitev oziroma razvez nasproti ovdovelosti v starostni 

skupini 65 do 69 let, nakazuje naslednje:  

1. z izboljšanjem zdravja te starostne skupine se je število ovdovelih zmanjšalo skoraj za 

polovico (v času med 1968 in 2000). Sočasno pa se je število ločitev oziroma razvez 

početverilo. Od leta 1997 je tako v tej starostni skupini pogostejše, da je posameznik 

ločenec kot pa ovdovel; 

2. naslednja pojavna oblika sprememb intimnih partnerstev in družinskih oblik med 

starejšimi ljudmi je povečanje števila tistih, ki živijo skupaj neporočeni; 

3. eden najmanj raziskanih doprinosov starejših ljudi pri prestrukturiranju sodobnih 

švedskih intimnih partnerstev in družinskega življenja je vzpostavitev dolgotrajnega 

intimnega partnerstva, ki ne vključuje vzajemnega doma, to je alternativa različnim 

oblikam kohabitacije, LAT partnerstvo (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 12). 
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Jasno je, da LAT partnerstva predstavljajo naraščajočo popularno alternativo kohabitaciji 

(znotraj ali izven zakonske zveze) na Švedskem, saj približno 4 % vseh odraslih na Švedskem 

živi v LAT partnerstvu (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 12). 

 

Povečano število starejših, ki živijo sami zaradi ločitve oziroma razveze, ponazarja dejstvo, da 

na starejše nič več posredno ne vplivajo sedanje spremembe v družinskemu življenju (kot so 

razveze oziroma ločitve njihovih otrok), ampak so sami del procesa sprememb 

(Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 4). 

 

LAT partnerstva starejših so bila, zlasti na Nizozemskem (de Jong Giervald 2004) in na 

Švedskem (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 2005; Ghazanfareeon Karlsson in drugi 

2007), v zadnjih letih središče številnih študij. Kot nakazujejo te raziskave, so primarno LAT 

partnerstva med starejšimi sredstvo za dajanje in prejemanje čustvene podpore in se manj 

ukvarjajo z dolžnostmi in obveznostmi, ki so tradicionalno povezane z zakonsko zvezo. V 

primerjavi z  zakonsko zvezo LAT partnerstvo zagotavlja boljše priložnosti, ki združujejo 

intimnost z avtonomijo (Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 4–5). 

 

Razveze med starejšimi prekinejo kontinuitete na domu, ki so bile izkušene v vseživljenjskem 

zakonu, vendar so razveze lahko tudi korak k novi konfiguraciji intimnosti in doma. Danes 

izbire za starejše ločence in tudi za vdovce in vdove niso več omejene bodisi s ponovnim 

poročanjem in tako z deljenjem doma z novim partnerjem bodisi z bežanjem pred intimnim 

partnerstvom. LAT partnerstva, v katerih partnerji obdržijo svoj lasten dom, čeprav imajo 

dolgoročno intimno razmerje, predstavljajo vedno sprejemljivejšo izbiro med starejšimi na 

Švedskem ter v ostalih zahodnoevropskih državah (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 

74). 

 

Kulturna in družinska pričakovanja nakazujejo na to, ali je primerno, da se starejši 

posamezniki po razvezi ali izgubi partnerja zaradi smrti ponovno poročijo (Milan in Peters 

2003, 3). Raziskave so pokazale, da se starejši posamezniki niti ne želijo poročiti s svojim 

novim partnerjem (Caradec 1997, 47–73 v Milan in Peters 2003, 3). Ponovno poročanje je 

nenavadno med starejšimi pari v večini držav zahodnega sveta (Ghazanfareeon Karlsson in 

Borell 2002, 13). Nekateri verjamejo, da vzdrževanje svojega doma prinese neenakovredno 

delitev gospodinjskega dela ter nege, medtem pa omogoča posamezniku, da ohranja svojo 

neodvisnost. Drugi spet vidijo svoj dom kot fizični ali simbolični prostor, ki jim omogoča 
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različne družabne aktivnosti s prijatelji, svojimi odraslimi otroki ali z vnuki. V vseh teh 

situacijah je  LAT ureditev lahko alternativa ponovni poroki ali kohabitaciji  

Prve študije LAT partnerstev med starejšimi kažejo, da so ženske primarno tiste, ki želijo 

vpeljati takšen tip partnerstva. Ne želijo si vzpostaviti samo intimnega partnerstva, in sicer 

odnosa med dvema človekoma, za katerega sta značilni emocionalna bližina in odkritost, 

ampak si želijo tudi, da imajo čas za vodenje svojega lastnega življenja. Lasten dom jim je 

ključni vir neodvisnosti ter jim omogoča zlasti določanje mej med obveznostmi, družabnim 

življenjem in partnerjem (Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 5). 

 

Kot kaže švedska raziskava (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 19), imajo LAT 

partnerji poleg ločenega gospodinjstva tudi ločene finance. Poročen par, ki živi skupaj, ima 

običajno skupne finance in skozi leta se tako pridobi veliko skupnih sredstev (hiša, avto, 

počitniška hiša itd.). Tisti LAT partnerji, ki pa že varčujejo skupaj, varčujejo za določene 

namene, na primer skupne počitnice. 

 

Glede na kanadsko raziskavo je bilo leta 2001 v LAT partnerstvu 14 % posameznikov v 40-ih 

letih ter 11 % posameznikov, starih 50 let in več, za katere je LAT ureditev način, ki jim 

omogoča, da obdržijo svoje gospodinjstvo ter imajo hkrati partnersko zvezo (Milan in Peters 

2003, 3).  

 

V LAT partnerstvu je po raziskavi iz leta 1994 v Franciji živelo 5,8 % neporočenih ter 0,7 % 

poročenih parov (Caradec 1997, 52), za razliko od Švedske, kjer je v LAT partnerstvu živelo 

6 % poročenih posameznikov. Za večino intervjuvanih v tej raziskavi se je LAT partnerstvo 

razvilo po razvezi oziroma ločitvi ali po izgubi prejšnjega partnerja (Ghazanfareeon Karlsson 

in drugi 2007, 11). 

 

Na Švedskem je med letoma 1993 in 2001 število LAT partnerstev postopoma naraščalo med 

starejšimi, ravno tako pa tudi med mladimi in mladimi odraslimi. Kot je pokazala švedska 

raziskava iz leta 1993 (Levin 2004, 228), ki je zajemala mlado in starejšo populacijo (18–74 

let), je 6 % tistih, ki niso bili niti poročeni niti v kohabitaciji, živelo v LAT partnerstvu, kar 

pomeni, da je Švedska imela okoli 60 000 parov oziroma 120 000 posameznikov, živečih v 

LAT partnerstvu. Podatki, zbrani leta 1998, so pokazali, da je število posameznikov, ki živijo 

v LAT partnerstvu naraslo na 12 %. Raziskava je ravno tako zajemala posameznike, ki niso 

bili niti porečeni niti v kohabitaciji. To nakazuje, da je v letu 1998 v LAT partnerstvu živelo 
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najmanj 130 000 parov oz. 260 000 posameznikov. Nekateri intervjuvani so bili istospolno 

usmerjeni, večina pa jih je bila heteroseksualnih parov. V letu 2001 so bili zbrani (tretji) 

podatki, ki, v primerjavi z raziskavo iz leta 1998, nakazujejo rahlo porast LAT partnerstev. 

Tako je 14 % jih je odgovarjalo, da so v letu 2001 živeli v LAT partnerstvu. To nakazuje, da 

je število naraslo na 300 000 posameznikov oz. 150 000 parov. 

 

V tem času pa je o LAT partnerstvih zelo malo podatkov na Norveškem. Raziskava, ki je bila 

izvedena leta 2002, je pokazala, da je v LAT partnerstvu takrat živelo okoli 30 000–35 000 

parov (Levin 2004, 229). 

 

Tudi na Nizozemskem je bila narejena raziskava o LAT partnerstvih med starejšimi, in sicer 

analize kažejo, da ljudje, stari 55 in več let, niso naklonjeni ponovnemu poročanju, so pa 

trikrat bolj naklonjeni vzpostavitvi LAT partnerstva, kot mlajši od 55 let. In sicer je takih 32 

% (Gierveld 2004, 238). Avtorica tega članka poda razlago tega trenda, in pri tem omeni, da 

je možno, da kohabitacija lahko ogrozi dediščino, ki je namenjena družini. 

 

Naj strnem še nekaj glavnih motivov za oblikovanje LAT partnerstva med starejšimi 

(Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 17–19; Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 14–

19): 

- negativne izkušnje iz prejšnjih zvez, 

- dostopnost za svoje otroke in vnuke, 

- lastne navade, 

- bistveno več žensk kot vzrok navede težko navajanje na partnerjeve navade ter praktične 

težave skupnega življenja, 

- pomembno je imeti svoj lasten dom in biti osvobojen dolžnosti, ki jih prinese zakon, 

- vzdrževanje intimnosti in avtonomije, 

- čustvena podpora, 

- možnost določanja mej. 

 

V nadaljevanju izpostavim dve stvari, ki se mi zdita pri vzpostavljanju LAT partnerstev med 

starejšimi zelo pomembni in imata pomemben vpliv na omenjeno partnerstvo med starejšimi. 

To sta pomen nege med starejšimi ter postavljanje mej v partnerstvu. 
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6.3.2.1 Vprašanje skrbi in nege med starejšimi 

V LAT partnerstvu med starejšimi ljudmi ne manjka vzajemnih obveznosti, vendar se te 

obveznosti dotikajo predvsem dajanja in prejemanja čustvene podpore (Ghazanfareeon 

Karlsson in Borell 2002, 19–20). Tako se pojavi zanimivo vprašanje, ki zadeva LAT 

partnerja, in sicer, kako bo glede obveznosti, ko bo eden izmed partnerjev hudo zbolel. 

Odgovori v raziskavi na Švedskem so naslednji: le nekaj posameznikov bi zavrnilo pomoč 

partnerju in nihče ne bi zaradi tega končal razmerja. Večina jih predvideva, da bi bolj ali manj 

skrbeli za partnerja. Nekateri nekaj dni v tednu ali nekaj ur na dan, vendar ne 24 ur na dan. 

Vseeno pa obstajajo pomembne razlike med moškimi in ženskami. Kot kaže raziskava, je 

bistveno več moških kot žensk pripravljenih skrbeti za svojo partnerico nekaj ur vsak dan ter 

bistveno več moških kot žensk si lahko zamisli, da bi skrbeli za svojo partnerico, če bi bilo 

potrebno, 24 ur na dan (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 20). 

 

Na Švedskem, tako kot v večini drugih držav, je oskrba starejših, pogosto nesorazmerno, 

področje žensk, še posebej žena. Ženske, ki se odločijo za LAT partnerstvo, nedvomno vidijo 

možnost tveganja, da postanejo omejene kot v tradicionalni zakonski vlogi (Ghazanfareeon 

Karlsson in Borell 2002, 20). Zato, kot navajajo Ghazanfareeon Karlsson in drugi (2007, 6), 

ženske, ki se odločijo živeti ločeno od svojega partnerja, vidijo svoj dom kot zaščito pred 

morebitnimi zahtevami za zagotovitev oskrbe. Kajti na to gledajo s tega stališča, da bo tako 

dolgo, kot si ne bodo svojega doma delile s svojim partnerjem, javni sektor njihovim 

partnerjem zagotavljal potrebno oskrbo. 

 

Tu je potrebno tudi upoštevati dejstvo, da Švedska s svojim socialnim sistemom starejšim 

državljanom zagotavlja kakovostno javno oskrbo in storitve (Ghazanfareeon Karlsson in 

Borell 2002, 20). Od gospodarske krize v 90. letih 20. stol. se je javna odgovornost za starejše 

na Švedskem sicer zmanjšala, vendar kljub temu javne avtoritete še vedno nudijo relativno 

visoko kakovost oskrbe starejših (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 5 in 24 ). Hkrati pa 

se je skozi čas odstotek starejših ljudi, ki prejemajo oskrbo in podporo samo od svoje družine, 

povečal. Čeprav švedski sistem ne vidi družine kot odgovorne za skrb za starejše, je 

brezpogojen moralni pritisk na ožje sorodnike močan, še posebej na partnerje – na žene 

(Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 6), saj je bistveno večje pričakovanje od LAT 

partnerja, da ponudi podporo, kot pa od sorodnikov (Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 

19). 
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V primerjavi z bolj strukturiranim partnerstvom, kot je na primer zakonska zveza, LAT 

partnerstvo povzroča bolj negotov položaj glede nege partnerja. V LAT partnerstvu nihče ne 

more zahtevati, da partner zagotavlja nego drugemu v starejših letih. LAT partnerstvo je 

osnovano bolj na prostovoljnih obveznostih kot na institucionaliziranih obveznostih med 

partnerjema (Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 25). 

 

Glede na vse to je pomembno omeniti tudi postavljanje mej znotraj LAT partnerstva. Kot 

navajam v nadaljevanju, ima, še posebej za ženske, predvsem lasten dom poglaviten pomen.  

 

6.3.2.2 Postavljanje mej 

Raziskava na Švedskem (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 19) nakazuje, da je 

ženskam LAT partnerstvo ključni vir za določanje mej. To je za ženske proces, s katerim 

lahko določajo meje predvsem v zvezi z njihovim domom, ki jim predstavlja ravnovesje med 

intimnostjo in avtonomijo, kar pa vpliva na njihove interakcije s partnerjem, prijatelji in 

sorodniki (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 73 in 83).  

 

Ženskam lasten dom primarno pomeni svobodo. Tem ženskam življenje v LAT partnerstvu 

pomeni, da jim ni potrebno žrtvovati te svobode v zameno za intimnost. Raziskava nakazuje, 

da je dejstvo, da imaš svoj dom, pomembnejše starejšim ženskam v LAT partnerstvu kot pa 

njihovim partnerjem (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 77). Ohranitev lastnega doma, 

kljub dolgoročnemu odnosu z moškim, lahko razumemo kot reakcijo na moško prevlado, ki je 

dolgo predstavljala normo na domu (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 82). 

 

Lasten dom ženskam omogoča, da imajo večji nadzor nad stopnjo storitev, ki jih opravljajo – 

to so na primer čiščenje in kuhanje za partnerja (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 77), 

in da imajo tudi večji nadzor nad različnimi tipi socialnih odnosov in usklajevanjem med 

njimi glede na prostor in čas. To pomeni, da imajo lahko neodvisne odnose s svojimi 

partnerji, prijatelji in sorodniki. Vendar LAT partnerstvo parom tudi omogoča, da povežejo te 

odnose na različne načine, kar jim nudi fleksibilnost, da lahko izmenjujejo med srečanji s 

prijatelji in odnosi skupaj s partnerjem ali ločeno, odvisno od situacije. Raznolikost strategij 

postavljanja meja nakazuje na nizko stopnjo institucionalizacije (Ghazanfareeon Karlsson in 

Borell 2004, 81). 
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Meje so lahko vzpostavljene na subtilnejši način, kot pa na neposreden način nadzora nad 

tem, kdo lahko vstopi v njihov dom. Načrtovanje pri tem lahko vidimo kot eno 

najpomembnejših metod. Podatki študije nakazujejo, da med starejšimi pari v LAT 

partnerstvu pri vzorcu interakcij obstaja veliko variacij, in sicer se jih 36 % sreča skoraj vsak 

dan, 51 % enkrat ali večkrat na teden, 12 % dvakrat na mesec ali manj. Raziskava tudi 

nakazuje, da bližja ko je geografska bližina med partnerjema, težje je postavljati meje 

(Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 82). 

 

LAT partnerstva med starejšimi državljani v nekaterih pogledih niso enotna izkušnja. 

Partnerja lahko živita v istem bloku ali daleč narazen. Partnerji imajo v vseh partnerskih 

odnosih vsakodneven stik prek telefona, medtem ko nimajo vsi vsakodnevnih skupnih 

druženj. Vsi intervjuvani vidijo svoj partnerski odnos kot dolgoročen odnos. Kljub tem 

razlikam obstajajo neki relativni vzorci, tako glede motivov za življenje v LAT partnerstvu 

kot glede pravil in vlog, ki jih morata partnerja sprejeti (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 

2002, 15). 

 

Čeprav lasten dom označuje dokaj jasne meje med partnerjema, z drugega vidika pa meje 

lahko variirajo, od tega, da so izredno dobro opredeljene, do tega, da so nedoločene in 

fleksibilnejše. V LAT partnerstvih realno zraste veliko kritičnih problemov glede mej.  

Zanimiv primer tega je, ali si partnerja med seboj izmenjata ključ svojega doma ali ne 

(Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2004, 78). 

 

Čeprav so LAT partnerstva postala sprejemljivejša oblika intimnega partnerstva, niso 

institucionalizirana, tako kot zakonska zveza (ali druge oblike kohabitacije). Poleg tega ima 

nizka stopnja institucionalizacije druge učinke. V bolj institucionaliziranem kontekstu je 

postavljanje mej bolj ali manj podzavestna duševna dejavnost, v manj institucionaliziranem, 

kot so LAT partnerstva, pa vzpostavljanje mej ne zavzema tako standardiziranega in 

avtomatičnega načina. Odsotnost vzpostavitve kulturnih pravil povzroči, da je vzpostavljanje 

mej bolj namerno, strateško ter pogosto eksperimentalno (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 

2004, 81). 
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7 EMPIRIČNI DEL: raziskava o LAT partnerstvih v Sloveniji 

Empirični del naloge zajema raziskavo o LAT partnerstvih v Sloveniji. Raziskava je zajemala 

osem posameznikov, večinoma žensk, ki so v partnerskem razmerju, vendar zaradi različnih 

dejavnikov ne živijo v skupnem gospodinjstvu s partnerjem. V raziskavi sem se osredotočila 

na ženske, stare 40 let in več, z namenom, da raziščem dejavnike oblikovanja LAT 

partnerstev v starostni skupini, za katero niso značilni individualizirani življenjski poteki.  

 

7.1 Metodološki okvir naloge 
 

7.1.1 Predmet in cilj raziskovanja 

Predmet raziskovanja je fenomen LAT partnerstva. Raziskovanje novega fenomena – LAT 

partnerstva kot ene izmed novih oblik partnerstva v današnjem času je pomembno z vidika, da 

o fenomenu LAT partnerstev v Sloveniji še nimamo empiričnih podatkov. V tujini so LAT 

partnerstva že precej raziskana, še posebej na Nizozemskem, Švedskem, v Angliji, Španiji in 

Kanadi. LAT partnerstva postajajo način partnerskega življenja v različnih točkah 

življenjskega poteka med mladimi, mladimi odraslimi kot tudi med starejšimi. 

 

Cilj raziskovanja je bil ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na izbiro takšne oblike partnerstev pri 

srednji in starejši generaciji, natančneje med ženskami, starimi 40 let in več. Ker magistrsko 

delo temelji na empiričnih podatkih, sem lahko te podatke primerjala z empiričnimi izsledki iz 

drugih držav, na primer dejavnike posameznikov, da se odločijo za LAT partnerstva. 

 

7.1.2 Izhodiščna teza in raziskovalno vprašanje 
 
Izhodiščna teza 

LAT partnerstva so fenomen, značilen predvsem za pozno moderno. Gre za fenomen, ki ni 

monoliten in se pojavlja v različnih življenjskih obdobjih, z različnimi razlogi in v različnih 

kontekstih. V vsakem življenjskem obdobju obstajajo različni objektivni in subjektivni 

dejavniki, ki pogojujejo nastanek tega fenomena. 

 

Raziskovalno vprašanje 

V empiričnem delu sem izhajala iz ključnega raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na 

srednjo in starejšo generacijo oziroma na LAT partnerstva žensk, starih 40 let in več.  
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V1: Kateri dejavniki vplivajo na tako partnersko izbiro? Zanimivo je, da se LAT partnerstvo 

širi tudi v srednji in starejši generaciji, pri kateri ne bi pričakovali individualiziranih 

življenjskih potekov, kakršni so značilni za mlajše generacije. 

 

7.1.3 Metoda preučevanja 

Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabila različne raziskovalne metode. V empiričnem 

delu sem kot metodo za preverjanje teze in raziskovalnega vprašanja uporabila 

polstrukturirane intervjuje. Ker gre za raziskovanje partnerskega razmerja, intimna vprašanja, 

se mi je zdela omenjena metoda najprimernejša (Corbetta 2003, 270). Polstrukturirane 

intervjuje sem opravila s posamezniki, s katerimi sem vzpostavila kontakt predvsem preko 

poznanstev ter preko različnih spletnih forumov.  

 

Polstrukturirani intervjuji so nestandardizirani in pogosto uporabljeni pri kvalitativnem 

raziskovanju (David in Sutton 2004, 87). Polstrukturiran intervju omogoča izpraševalcu 

poglobljeno raziskovanje misli, razmišljanj in mnenj intervjuvanca, kar omogoča odkrivanje 

novih pogledov smernic določene teme (Gray 2004, 217). Pri tej vrsti intervjuja se vrstni red 

vprašanj lahko spremeni, odvisno od poteka intervjuja. Znotraj vsake teme ima izpraševalec 

svobodo pri vodenju pogovora, in sicer lahko zastavlja vprašanja, za katera meni, da so 

najprimernejša, ter podaja razlage. Hkrati pa tudi vzpodbuja intervjuvanca k pojasnilom in 

obrazložitvam, v primeru če odgovor ni jasen. Izpraševalec tako lahko vzpostavi svoj slog 

pogovora (Corbetta 2003, 270). 

 

Dobljene podatke sem analizirala in jih interpretirala. Opozorila bi na to, da je pri 

interpretaciji potrebna neka mera previdnosti, saj je število opravljenih intervjujev razmeroma 

majhno in morebiti ne podajo splošne slike LAT partnerstev v Sloveniji.  

 

7.2 Analiza in interpretacija pridobljenih podatkov  

      Socio-demografski opis vzorca 

Opravila sem osem intervjujev, odgovarjale so predvsem ženske. Njihova povprečna starost je 

bila 48 let. Za omenjeno populacijo sem se odločila zaradi predpostavke, da LAT partnerstva 

oblikujejo mlajše generacije, za katere so značilni individualizirani življenjski poteki ter 

zaradi večje pripravljenosti žensk odgovarjati na osebna vprašanja, saj so bili intervjuji  
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intimnejše narave. Tako nisem mogla narediti analize po spolu, saj se je v intervju vključilo 

premalo predstavnikov moškega spola. Glede na odgovore moških in ženskih intervjuvancev 

ugotavljam, da ni bilo bistvenih razlik. Z raziskavo o LAT partnerstvu v navedeni populaciji 

sem želela pridobiti podatke, ki nakazujejo, da je LAT partnerstvo pogosta partnerska oblika 

tudi med nekoliko starejšo generacijo. 

Tabela 7.1: Socio-demografski podatki  

Intervjuvanci1 Starost Dokončana 
izobrazba 

Zaposlitveni 
status 

Življenjsko 
okolje 

Marija  49 let 
 

gimnazija zaposlena mesto 

Suzana 40 let univerzitetna 
šola 

zaposlena podeželje 

Ana 50 let univerzitetna 
šola 

zaposlena mesto 

Katja 52 let 
 

višja šola zaposlena manjši kraj 

Sonja 46 let univerzitetna 
šola 

zaposlena podeželje 

Tatjana  60 let univerzitetna 
šola 

zaposlena mesto 

Darja 40 let univerzitetna 
šola 

zaposlena mesto 

Janez 49 let 
 

magisterij zaposlen mesto 

 

Intervjuvanci prihajajo iz različnih statističnih regij Slovenije, in sicer Pomurske, Podravske, 

Osrednjeslovenske, Notranjsko-kraške in  Goriške regije. Pet intervjuvanih živi v mestu, dve 

na podeželju in ena intervjuvanka v manjšem kraju. Intervjuvanec ima dokončan magisterij, 

pet intervjuvank ima dokončano univerzitetno šolo, ena intervjuvanka dokončano višjo šolo 

ter ena intervjuvanka dokončano gimnazijo. Vseh osem intervjuvanih je zaposlenih. Štirje 

intervjuvani so bili pred oblikovanjem LAT partnerstva ločeni, tri intervjuvanke samske ter 

ena intervjuvanka razvezana. Sedem intervjuvanih v LAT partnerstvu živi v izvenzakonski 

skupnosti, ena intervjuvanka pa je z LAT partnerjem poročena, in sicer zadnja tri leta LAT 

partnerstva. Pet intervjuvanih ima otroke iz prejšnjega partnerstva, in sicer trije intervjuvani 

enega, ena intervjuvanka dva in tretja intervjuvanka tri otroke. Ena intervjuvanka nima otrok. 

Dve intervjuvanki imata skupnega otroka z LAT partnerjem. Ena izmed intervjuvank ima tudi 

vnuka.  

 

                                                 
1 Imena intervjuvancev so izmišljena. 
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Tabela 7.2: Socio-demografski podatki  

Intervjuvanci Zakonski stan pred 
LAT 

Zakonski stan 
sedaj 

Število 
otrok 

Število 
vnukov 

Marija  razvezana izvenzakonska 
skupnost 

1 / 

Suzana samska izvenzakonska 
skupnost 

1 
(skupen) 

/ 

Ana samska 
 

Poročena 1 
(skupen) 

/ 

Katja ločena izvenzakonska 
skupnost 

2 / 

Sonja ločena izvenzakonska 
skupnost 

3 / 

Tatjana  ločena izvenzakonska 
skupnost 

1 1 

Darja samska izvenzakonska 
skupnost 

/ / 

Janez ločen izvenzakonska 
skupnost 

1 / 

 

V raziskavi sem izvedla polstrukturirane intervjuje, v katerih sem vprašanja razdelila na več 

tematskih sklopov. Skozi slednje sem pridobila informacije, relevantne za zastavljen cilj 

raziskave. 

 

7.2.1 O LAT partnerstvu 

Vseh osem intervjuvanih živi v LAT partnerstvu. Intervjuvani so v partnerskem odnosu z 

osebo, ki zaradi različnih dejavnikov prebiva na drugem naslovu. LAT partnerstvo je bilo med 

intervjuvanci oblikovano na predhodnem prijateljskem ali poslovnem odnosu. Ena izmed 

intervjuvank je pred oblikovanjem LAT partnerstva sedanjega partnerja poznala kar 27 let. 

Med drugimi intervjuvanimi je zaslediti, da so partnerja poznali približno od 2 do 10 let, 

preden se je oblikovalo LAT partnerstvo. Ena izmed intervjuvank je svojo situacijo opisala 

takole: 

 

 »15 let v LAT. Poznava se 17 let. Poznala sva se že prej, preden sva začela LAT. Sem 

Slovenka. Pred tem razmerjem sem živela bolj ali manj samsko življenje v Ljubljani. 

On je Nizozemec. Ko sva se spoznala, je bil poročen, dva otroka, v Amsterdamu. 

Spoznala sva se v Budimpešti, oba na službeni poti. Približno dve leti sva službeno 

sodelovala, mogoče sva se srečala 3–4 krat letno. Všeč sva si sicer bila, vendar takrat 

nisva imela razmerja. Potem je njegov zakon razpadel, midva pa sva začela najino 
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dolgoletno LAT razmerje, ki si ga sama na začetku niti v sanjah nisem želela. Zdelo se 

mi je, da stvari tako 'na daleč' ne morejo funkcionirati. Ampak so« (Ana, 50 let). 

 

LAT partnerstvo kot dogovorjena oblika partnerstva ne velja za vse intervjuvane. Ugotovitve 

nakazujejo, da večina LAT partnerstev med slovenskimi LAT partnerji ni stvar dogovora, 

temveč spontana odločitev oblikovanja takšnega partnerstva.  

 

»Takšen način se je zgodil brez posebnih dogovorov. Kot sem že navedla, živiva v 

glavnem pri njem, zato se ne pogajava, kdaj se bova videla« (Darja, 40 let). 

 

Pri tistih, manjšini, pri katerih pa je LAT partnerstvo dogovorjena oblika partnerstva, je 

odločitev za takšno obliko partnerstva obojestranska. Za razliko od Švedske (Ghazanfareeon 

Karlsson in drugi 2007), kjer raziskave nakazujejo, da so predvsem ženske tiste, ki želijo 

oblikovati takšno obliko partnerstva. 

 

»Že na začetku zveze sva se dogovorila, da noben ne bo zamenjal kraja bivanja, zato 

ohranjava stike med vikendom. Ker imava oba naporno službo, ki nama vzame veliko 

časa, med tednom ni časa za videvanja, se pa med vikendom posvetiva drug drugemo 

in se sprostiva. Dupust vedno preživljava skupaj, poleti in pozimi. Poleti greva večkrat 

v apartma, ki ga imam na morju, in en teden igrati golf, pozimi greva vedno smučat« 

(Tatjana, 60 let). 

 

7.2.1.1 Organiziranje srečanj 

Pogajanj glede organiziranja srečanj, dopustov, življenja narazen pri intervjuvanih ni zaznati, 

saj imajo glede srečanj in skupnih dopustov nek utečen dogovor. Kot razlog lahko navedem 

manjšo geografsko razdaljo. Z večanjem te razdalje organiziranje srečanj, dopustov postane 

stvar dogovarjanj in pogajanj. Slednje izpostavi intervjuvanka, katere LAT partner živi na 

Nizozemskem.  

 

»Pogajanja glede dopustov so bila včasih naporna, ker je bilo treba upoštevati čas 

počitnic partnerjevih otrok in dopustovanje njegove bivše žene, pa še dopustovanje 

njenega novega (medtem že bivšega) moža, njegovih otrok iz prvega zakona in njihove 
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matere ... Malo naporno, res. No, medtem sta otroka mojega partnerja že odrasla in je 

lažje« (Ana, 50 let). 

 

Otroci, predvsem skupni, imajo pri organiziranju srečanj velik pomen in vpliv na njihovo 

organizacijo. Intervjuvanka, ki ima z LAT partnerjem skupnega otroka, o srečanjih pravi 

takole: 

 

 »Zdaj po devetih letih in s prihodom otroka, v bistvu ni več pogajanj in dogovarjanj. 

Je že vse vtečeno. Vsak pejtek partner pride k meni in hčerki in odide v ponedeljek 

vgojno. Nekajkrat na leto, običajno je to za božične in novoletne praznike, za prvi maj, 

julija kam vsi trije odpotujemo. Septembra dva tedna preživijmo na morju. To je že 

nekaj let stalnica, tako da že vnaprej vedmo, kdaj bomo šli. In ker se vidimo vsak 

vikend, slišimo vsak dan nekajkrat po telefonu sproti usklajujemo, kaj bomo počeli za 

vikende« (Suzana 40 let).  

 

Poleg organiziranih srečanj je med LAT partnerji prisoten vsakodneven stik preko telefona ali 

spleta.  

 

»Pokličeva se vsakši den. Ure nimava določene, en drugega pokličeva zjutraj, ko se 

zbudiva in zvečer preden zaspijva. Čez dan se kličeva po potrebi, sigurno pa se vsakši 

den med tednom, ko se ne vidiva, slišiva telefonsko vsaj 5 krat«  (Suzana, 40 let).  

 

7.2.1.2 Pogostost srečanj 

Tako kot organiziranje srečanj je tudi pogostost srečanj LAT partnerjev pogojeno z razdaljo 

med gospodinjstvoma. Manjša kot je razdalja, pogostejša so skupna srečanja. 

 

»Med vikendom v Mariboru pri meni ali v Kopru pri njem, en teden pri meni, en teden 

pri njem. Med tednom se ponavadi, razen v času dopusta ne videvava« (Tatjana, 60 

let).  

 

 Intervjuvanka, katere dom je od partnerjevega oddaljen dober kilometer, pravi takole: 
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»S partnerjem sva skupaj vsaki dan, večino časa preživiva oziroma živiva pri njemu, 

na njegovem naslovu. Pri meni sva prvo leto bila bolj pogosto, zadnje leto pa sva le za 

kakšne praznike« (Darja, 40 let). 

 

Pri intervjuvanki, katere LAT partner živi na Nizozemskem, potekajo dogovarjanja in 

pogajanja glede skupnih srečanj nekoliko drugače kot pri parih, ki živijo na manjši razdalji. 

 

»Skupaj z njegovima otrokoma sva preživljala daljše praznike in počitnice v Sloveniji, 

na Nizozemskem ali v tujini. Občasno sva skombinirala službene poti in sva se srečala 

kje v Evropi. V povprečju sva se srečevala na približno 2 meseca, včasih pogosteje. 

Zgodilo se je tudi, da se nisva videla skoraj 3 mesece. To je bilo res predolgo« (Ana, 

50 let). 

Tabela 7.3: Razdalja med gospodinjstvoma 

Intervjuvanci Relacija Km 

Marija  Škofja Loka–Maribor 150  

Suzana okolica Murske Sobote–Primorska 250  

Ana Ljubljana–Amsterdam 1300  

Katja Cerknica–Orlek 53  

Sonja Bilje–okolica Bilj 10  

Tatjana  Maribor–Koper 240  

Darja Maribor–Maribor 1 

Janez Maribor–Maribor 1 

 

7.2.1.3 Pomen zakonske zveze  

Zakonska zveza intervjuvanim predstavlja individualno odločitev posameznika. Glede na to, 

da so večinoma vsi intervjuvani v izvenzakonski skupnosti, ugotavljam, da jim sama 

zakonska zveza ne pomeni toliko, kot jim pomenijo naslednje vrednote v partnerstvu: 

medsebojno spoštovanje, razumevanje, zaupanje, skupni interesi. 

 

»Zakon je individualna odločitev vsakega posameznika. Za trdnost zveze sploh ni 

pomemben. Pomembni so skupni interesi, spoštovanje in intelektualna usklajenost« 

(Sonja, 46 let). 
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Ena izmed intervjuvank se je po 12 letih izvenzakonske skupnosti vseeno odločila za 

zakonsko zvezo. Odločitev je bila pogojena z določenimi prednostmi, ki jih prinese zakonska 

zveza. Slednje potrjuje to, da je zakonska zveza res individualna odločitev posameznika.  

 

»Midva sva se poročila po dolgoletnem LAT razmerju, ko je bil najin otrok star 7 let. 

Poroko sva sicer že dalj časa načrtovala, predvsem zaradi statusa otroka in skrbništva 

v primeru, če se možu ali meni kaj zgodi (npr. huda bolezen, smrt). Če si poročen, je 

vse skupaj enostavneje. Začne se že pri vpisu otroka v matično knjigo in knjigo rojstev. 

Ker je bilo treba pred poroko zbrati cel kup papirjev in dovoljenj, sva že skoraj vrgla 

puško v koruzo. Končno nama je nekako le uspelo urediti tudi te formalnosti in sva se 

poročila. Sama izkušnja je pozitivna. Biti poročen meni osebno pomeni pripadnost in 

odgovornost« (Ana, 50 let). 

 

7.2.1.4 Pomen LAT partnerstva 

Svoboda in čustvena podpora sta vrednoti, ki sta v LAT partnerstvu najbolj cenjeni, sledi jima 

avtonomija. Sklepam lahko, da intervjuvanim možnost samostojnega odločanja in urejanja 

medsebojnih odnosov pomeni prioriteto v partnerstvu.  

 

»Mogoče začasna rešitev pred resnim skupnim življenjem. Mogoče pomeni več 

svobode in avtonomije. Mislim, da je osnova vsakega dobrega partnerstva, da zna 

vsak najprej živeti sam« (Janez, 49 let). 

 

Svoboda je med slovenskimi LAT partnerji pogost odgovor, ki označuje pomen LAT 

partnerstva. Lasten dom jim predstavlja svobodo. Sklepam lahko, da jim lasten dom omogoča 

postavljanje mej. Je pa potrebno poudariti, da so te meje med slovenskimi LAT partnerji 

fleksibilne ter vzpostavljene na subtilnejši način. Načrtovanje in organiziranje srečanj lahko 

vidimo kot eno najpomembnejših metod. Švedska raziskava (Ghazanfareeon Karlsson in 

Borell 2004) nakazuje, da manjša kot je geografska bližina med partnerjema, težje je 

postavljati meje. To lahko potrdimo tudi za slovenske LAT partnerje, saj pridobljeni podatki 

kažejo, da se partnerji, ki živijo bližje, videvajo pogosteje. 

 

Za razliko od švedskih LAT partnerjev (Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007) slovenski na 

LAT partnerstvo ne gledajo kot na zaščito pred morebitnimi zahtevami za zagotovitev oskrbe. 
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Čustvene podpore in oskrbe ne jemljejo kot tradicionalno zakonsko vlogo, ki bi jih lahko 

omejevala. Nasprotno, omenjeno vključujejo v svoje partnerstvo kot nekaj samoumevnega, 

kljub temu da je LAT partnerstvo osnovano bolj na prostovoljnih kot na institucionaliziranih 

obveznostih med partnerjema (Ghazanfareeon Karlsson in drugi 2007, 25). 

 

7.2.1.5 Glavni dejavniki oblikovanja LAT partnerstva 

V tujih raziskavah (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, Ghazanfareeon Karlsson in drugi 

2007) so med glavnimi motivi za oblikovanje LAT partnerstva med starejšimi našteti 

naslednji:  

- dostopnost za lastne otroke in vnuke, 

- lastne navade, 

- težko navajanje na partnerjeve navade ter praktične težave skupnega življenja, 

- pomembno je imeti svoj lasten dom in biti osvobojen dolžnosti, ki jih prinese zakon. 

 

Naštetih motivov slovenski posamezniki v svojih motivih za oblikovanje LAT partnerstva ne 

omenjajo. Kot glavni vzrok za oblikovanje LAT partnerstva med Slovenci lahko glede na 

podane odgovore izpostavim službo oziroma kariero. Vsi intervjuvani so zaposleni. Njihov 

vsakdan je osnovan na službenih obveznostih. Slednji motiv v nekaterih tujih raziskavah ni 

tako pogosto omenjen, kot je prisoten med slovenskimi LAT partnerji. 

 

»Oba imava službo v svojem kraju, ki je ne želiva pustiti, v svojem kraju imava tudi 

družino in krog prijateljev, obveznosti. Prav tako sva oba navajena živeti sama« 

(Tatjana, 60 let). 

 

Zelo očitno je, da med slovenskimi LAT partnerji služba predstavlja glavni dejavnik 

oblikovanja LAT partnerstva. To lahko podkrepim s tem, da je večina intervjuvanih 

izpostavila čas upokojitve kot čas pričetka skupnega življenja. 

 

 »Če bi izgubila službo ali se upokojila, bi se bila pripravljena preseliti v Maribor« 

(Marija, 49 let). 

 

Služba oziroma kariera v različnih krajih je pogost dejavnik oblikovanja LAT partnerstva tudi 

v Kanadi (Milan in Peters 2003) in na Švedskem (Levin 2004). V zvezi s tem se moramo 
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strinjati z I. Levine (2004, 232), ki pravi, da se posamezniki v takem položaju nočejo odločati 

med partnerstvom in delom, saj želijo oboje, zaradi tega pa morajo živeti v ločenih 

gospodinjstvih. Velikokrat gre v takšnih primerih za prehodno fazo. Glede na odgovore 

slovenskih intervjuvancev, ki so izpostavili, da jim LAT partnerstvo predstavlja začasno 

ureditev, lahko rečemo, da gre tudi med srednjo in starejšo generacijo Slovencev za prehodno 

fazo. Pridobljeni podatki kažejo, da se LAT partnerji odločajo za izvenzakonsko skupnost, 

zaradi česar ne moremo izpostaviti podobnosti s Korejo in Japonsko (Haskey 2005, 36), kjer 

je praksa nekoliko drugačna. Na Japonskem in v Koreji je veliko poročenih parov, ki med 

tednom živijo narazen (zaradi službe), med vikendom pa skupaj preživljajo čas kot družina. V 

moji raziskavi je z LAT partnerjem poročena samo ena intervjuvanka. Opisanega ne 

prakticira, saj njen partner živi v tujini in to ni mogoče. Uporabljata pa tehnologijo današnjega 

časa, ki jima omogoča ohranjaje stikov. Kot pravi I. Levine (2004, 233), svet postaja vedno 

'manjši'. Telefoni, elektronska sporočila, letala itd. nam omogočajo oziroma olajšujejo 

ohranjanje stikov z ljudmi, ki ne živijo v naši bližini. 

 

Med odgovori slovenskih LAT partnerjev so omenjeni še naslednji dejavniki: velika razdalja, 

finančna zmožnost, slaba izkušnja iz prejšnjega partnerstva in razočaranja v prejšnjih zvezah. 

 

»Mogoče je bil eden izmed vzrokov na partnerjevi strani res slaba izkušnja – ločitev in 

razpad družine. Če kaj takega doživiš, se mogoče v drugo bolj trudiš in ne vržeš puške 

v  koruzo vsakokrat, ko partner 'narobe kihne'. V mojem primeru bi tudi lahko navedla 

kot enega izmed glavnih vzrokov razočaranja v prejšnjih zvezah. Verjetno LAT 

razmerje brez slabih izkušenj iz preteklosti ne bi tako dolgo trajalo. Vendar skok v 

LAT v najinem primeru nikakor ni bil narejen iz obupa. Ravno obratno. Ceniti začneš 

lepe skupne trenutke, čeprav jih na prvi pogled ni veliko. Obenem pa imaš možnost 

razvijati se ter končno dozoreti in postati samostojna osebnost« (Ana, 50 let). 

 

Na Švedskem (Levine 2004) se posamezniki pogosto odločijo za LAT partnerstvo zaradi 

pretekle slabe izkušnje, ki se je končala z ločitvijo ali razvezo. Glede na pridobljene podatke 

je samo ena intervjuvanka izpostavila pretekle slabe izkušnje kot razlog oziroma kot enega 

izmed razlogov za oblikovanje LAT partnerstva. Sklepam lahko, da za Slovenijo omenjeni 

razlog ne velja. Slovenski LAT partnerji svojega sedanjega partnerstva ne primerjajo s 

preteklim partnerstvom. Tako lahko rečem, da izbira, da partnerja živita narazen, med 

Slovenci ni strategija, ki onemogoča ponovno bolečo razvezo oziroma ločitev. 
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Tuje raziskave (Levin 2004; Milan in Peters 2003; Haskey 2005) kažejo, da je en izmed 

razlogov, zakaj se posamezniki odločijo za življenje v LAT partnerstvu, povezan z njihovimi 

čustvi in odgovornostjo ter skrbjo za druge ljudi. V Sloveniji posamezniki tega razloga za 

oblikovanje LAT partnerstva ne omenjajo. Nasprotno, otroci njihov način partnerstva 

sprejemajo in spoštujejo. Če primerjamo rezultate z rezultati kanadske raziskave (Milan in 

Peters 2003), v kateri rezultati nakazujejo, da je vzrok pri starejših posameznikih, ki delijo 

svoj dom s starši, predvsem skrb za starše, je razlika vidna že v tem, da srednja in starejša 

generacija v Sloveniji živita samostojno življenje in ne skupaj s starši, kar torej pomeni, da se 

jim ni potrebno ukvarjati s skrbjo za svoje starše v istem gospodinjstvu. Tako v Kanadi 

(Milan in Peters 2003), Veliki Britaniji (Haskey 2005) kot tudi na Švedskem (Levin 2004) 

LAT partnerstvo posameznikom omogoča skrb za otroke in starše ter hkrati tudi vzdrževanje 

partnerstva z novim partnerjem. 

 

7.2.2 Odnosi z otroki, sorodniki in prijatelji 

Otroci, sorodniki in prijatelji na LAT partnerstvo gledajo pozitivno in partnerstvo sprejemajo.  

 

7.2.2.1 Odnosi z otroki 

Med otroki je sprejemanje LAT partnerstva pogojeno z leti. Starejši otroci lažje sprejemajo 

takšno obliko partnerstva. 

 

»Najin skupni otrok nima večjih težav s sprejemanjem situacije take kot je. Enkrat 

samkrat ga je premagala jeza in je očetu ob odhodu na letališče očital, da  več časa 

preživi z njegovima polsestrama kot z njim. Zdi pa se mi, da bo s časoma postal bolj 

zahteven do očeta …« (Ana, 50 let). 

 

»Ker sva že pred rojstvom hčerke nekaj let živela v LAT partnerstvu in je hčerka 

rojena v tako partnerstvo ji to ne predstavlja nekega problema in ga sprejema čisto 

normalno, kot pač vsa drugi otrok v »normalnem partnerstvu« sprejema to, da recimo 

starš dela nočno ali izmensko delo. Kakšnih večjih konfliktov ni zaznati. Za vikend pač 

hčerka zahteva atija bolj zase kot mejne« (Suzana, 40 let). 
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Iz pridobljenih odgovorov je razvidno, da dediščina ni tema medsebojnih pogovorov, zato ne 

povzroča težav in konfliktov. 

 

»Ker moj partner nima otrok, tega pač nisva zaznala. Niti se ni nikoli o tem 

pogovarjal kdo bo kaj podedoval« (Marija, 49 let). 

 

Konfliktnih situacij ter s tem posledično oblikovanja LAT partnerstev zunanji pritiski, na 

primer s strani družine, v Sloveniji ne povzročajo, za razliko od Kanadčanov (Milan in Peters 

2003), ki prav zaradi pritiskov družine oblikujejo LAT partnerstvo. Tako taki posamezniki 

raje ostanejo v družinskem okolju ter nadaljujejo svoje odgovornosti do družine, medtem pa 

tudi vzdržujejo intimen odnos s partnerjem. 

 

7.2.2.2 Odnosi s sorodniki 

Na splošno lahko rečem, da imajo intervjuvani dober odnos s sorodniki. Vendar je potrebno 

izpostaviti to, da se, kljub temu da se med seboj poznajo, vsi med seboj ne srečujejo in 

družijo.  

 

»Ja jst imam stike z njegovo materjo. Moji niso tukaj. Bil je že 2x z menoj v Vojvodini, 

vsi so ga lepo sprejeli. Imam pa jaz stike z njegovimi. Včasih greva skupaj k njegovi 

mami. Meni je v bistu to zelo lepo, ker pač jaz nimam svojih tu. Tako, da je lepo, da je 

tu ena mama, njegova mama. Ker pač mojih sorodnikov ni tukaj« (Marija, 49 let).  

 

7.2.2.3 Odnosi s prijatelji 

Intervjuvani  se stalno družijo s prijatelji, kar omogočajo dobri odnosi. Ovira pogostih druženj 

je geografska razdalja.  

 

»Zelu dobre odnose imamo s prijatelji z obeh strani. Se tud velik družmo« (Katja, 52 

let). 

 

»S svojimi prijatelji imam dobre odnose. Ravno tako moj partner, ki ga moji prijatelji 

dobro sprejemajo. Z nekaterimi njegovimi prijatelji imam tudi jaz solidne odnose, 
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vendar sem si z mojimi dolgoletnimi prijatelji vsekakor bolj blizu. Zaradi razdalje se s 

partnerjevimi prijatelji ne družim ravno pogosto« (Ana, 50 let). 

 

7.2.3 Pomen delitve dela v LAT partnerstvu  

V LAT partnerstvu je delitev dela pomembna in, kot izpostavijo intervjuvani, potrebna. 

Znotraj LAT partnerstva je prisotna  sorazmerna delitev dela.   

 

»Ker partner pač rad kuha, kuha on, jaz pa pospravlam, ker kuhanje pa meni nikoli ni 

šlo z veseljem in dobro od rok. Pač se razdeli delo tako, da dela vsak tisto kar želi, 

ostalo pa vsak malo« (Suzana, 40 let).  

 

7.2.4 Upravljanje s financami  

Tako kot kaže švedska raziskava (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002), imajo tudi v 

Sloveniji LAT partnerji poleg ločenega gospodinjstva, tudi ločene finance. Razpolaganje z 

dohodki, prihranki je individualno. Skupna je delitev stroškov s posebnim namenom, kot so 

na primer počitnice, potovanja, športne aktivnosti ter dejavnosti, povezane z otroki. Skupno 

varčevanje za LAT partnerje ni značilno. 

 

»Finance imava deljene. Za počitnice pa skupaj ja. Prihrankov nimava skupnih. Sproti 

se dogovoriva …« (Marija, 49 let).  

 

7.2.5 Želje in pričakovanja glede prihodnosti  

LAT partnerstvo slovenskim LAT partnerjem predstavlja začasno ureditev. Tako slovenski 

LAT partnerji, za razliko od švedskih in kanadskih, ne sodijo v skupino posameznikov, ki si 

ne želijo živeti skupaj, tudi če bi lahko, vendar se vseeno dojemajo kot par. To potrjujejo 

načrti za skupno življenje v prihodnosti. Skupno življenje v prihodnosti ne vključuje zakonske 

zveze, ampak življenje v izvenzakonski skupnosti. 

 

»… namerava skupaj zaživeti, ko se bova upokojila, za enkrat še o podrobnostih ne 

govoriva, bova ko bo pravi čas« (Tatjana, 60 let). 
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Glede na to, da je med intervjuvanimi samo ena oseba, ki je v LAT partnerstvu poročena, 

lahko rečemo, da je tudi v Sloveniji prisoten trend, da se starejši ne želijo ponovno poročiti. 

Isto nakazujejo tudi tuje raziskave (Milan in Peters 2003). Ponovno poročanje je nenavadno 

med starejšimi pari v večini držav v zahodnem svetu (Ghazanfareeon Karlsson in Borell 2002, 

13). 

 

Ravno tako lahko izpostavim, da v Sloveniji ni trenda oblikovanja LAT partnerstva z 

namenom, da bi posameznik rešil svojo zakonsko zvezo ali kohabitacijo. Za slovenske LAT 

partnerje omenjeno ne predstavlja alternative, da se partnerstvo ne bo končalo. Na Švedskem 

(Levine 2004) je to pogosta praksa med poročenimi pari in pari, ki živijo v kohabitaciji. 

 

V izrednih razmerah, kot je na primer huda bolezen partnerja, so se vsi intervjuvani 

pripravljeni preseliti k partnerju ali sprejeti partnerja v svoje gospodinjstvo ter mu nuditi vso 

potrebno podporo. Zaradi izrednih razmer nihče od intervjuvanih partnerstva ne bi prekinil.  

Tudi to kaže na stalno partnerstvo ter na načrte glede skupne prihodnosti. 

 

»Ne bi prekinla partnerstva. V primeru bolezni bi biu odnos še globlji. Bi se za stalno 

preselila k njumu« (Katja, 52 let). 
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8 DISKUSIJA 

Empirični del naloge podaja zanimive izkušnje LAT partnerjev v Sloveniji. Zaradi razmeroma 

majhnega števila opravljenih intervjujev ugotovitve ne podajo splošne slike LAT partnerstev 

v Sloveniji. Pridobivanje primernih intervjuvancev je bil kar velik problem. Kot glavne 

razloge lahko naštejem predvsem naslednje: fenomen LAT partnerstev je pogosta oblika 

partnerstva predvsem pri mlajši generaciji do 35 let; manjša razširjenost omenjene oblike 

partnerstva v Sloveniji kot v nekaterih drugih evropskih državah in državah izven Evrope 

(ZDA, Kanada); zasebna narava vsebine intervjujev. Zaradi slednjega razloga sem za ciljno 

populacijo izbrala ženske, ki so v primerjavi z moškimi odprtejše in dovzetnejše za pogovore 

o intimnih stvareh.  

 

Polstrukturirani intervjuji so me pripeljali do ugotovitev, ki so mi podale odgovor na 

raziskovalno vprašanje ter potrdile tezo. Izhodiščna teza magistrske naloge je bila, da so LAT 

partnerstva fenomen, značilen predvsem za pozno moderno, ter da gre za fenomen, ki ni 

monoliten in se pojavlja v različnih življenjskih obdobjih iz različnih razlogov in v različnih 

kontekstih. V vsakem življenjskem obdobju obstajajo različni objektivni in subjektivni 

dejavniki, ki pogojujejo nastanek tega fenomena. LAT partnerstvo je oblika partnerstva, ki se 

pojavi v obdobju pozne moderne. V obdobju pozne moderne so življenja posameznikov 

postala odprtejša, fleksibilnejša ter individualizirana. V omenjenem obdobju prihaja do 

pluralizacije načinov posameznikovega in družinskega življenja ter novega definiranja 

zasebnosti in intimnosti ali kot navaja A. Giddens (2000), prihaja do prestrukturiranja 

zasebnosti in s tem do pojava nove oblike osebnih odnosov, t. i. 'čistega razmerja' oziroma 

'odkrite intimnosti', kot jo imenuje L. Jamieson (1998), za katero meni, v nasprotju z 

Giddensom, da nikakor ni edina vrsta intimnosti, ki jo najdemo v primarnih ali osebnih 

odnosih (Jamieson 1998, 8), ki so ključno mesto družbenih in osebnih konstruktivnih 

interakcij. Okviri osebnih interakcij, še posebej okviri partnerstev so se močno spremenili. V 

ospredju je lasten izbor načina življenja, lasten izbor oblike partnerstva. S poznomodernimi 

spremembami, kot so povečanje števila kohabitacij, zmanjšanje števila porok ter visoka 

stopnja razvez in ločitev, je prišlo do porasta novih življenjskih stilov tudi na področju 

partnerskih odnosov, v katerem zasledimo novo obliko partnerstva, LAT partnerstvo. 

Fenomen LAT partnerstev ni monoliten, saj predstavlja način partnerskega življenja v 

različnih točkah življenjskega poteka, in sicer med mlado, srednjo in starejšo generacijo. V 

magistrski nalogi sem izbrano populacijo opredelila kot srednjo in starejšo generacijo glede 
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na to, da se starost intervjuvanih razteza od 40 do 60 let. Omenjeni generaciji sem izbrala 

zaradi izkušenj posameznikov, ki so jih pridobili skozi življenje predvsem na partnerskem 

področju. Zanimali so me dejavniki oblikovanja LAT partnerstva med generacijama z vidika, 

da so ta LAT partnerstva bistveno drugače utemeljena kot pri mladi generaciji. 

 

V empiričnem delu sem izhajala iz naslednjega ključnega raziskovalnega vprašanja: kateri 

dejavniki vplivajo na tako partnersko izbiro? Zanimivo je, da se LAT partnerstvo širi tudi v 

srednji in predvsem starejši generaciji, za kateri ne bi pričakovali individualiziranih 

življenjskih potekov, kakršni so značilni za mlajše generacije. LAT partnerstvo je za mlade 

zelo pomembna partnerska oblika. Mladi profil LAT partnerstev na primer v Španiji nakazuje, 

da je ta tip ureditve v glavnem opažen kot del 'going steady' procesa, ki po navadi vodi v 

zakonsko zvezo ali kohabitacijo. LAT partnerstvo torej mladim predstavlja prehodno fazo. 

Kot glavne dejavnike za oblikovanje LAT partnerstva med mladimi  predvsem v Španiji 

(Castro-Martin, Dominguez-Folgueras in Martin-Garcia 2008) in tudi Kanadi (Milan in Peters 

2003) lahko naštejemo naslednje: visoka stopnja nezaposlenosti, negotov trg dela, tesen 

nepremičninski trg (problem dostopnosti do stanovanj), medgeneracijski konflikti (odvisnost 

od družine – fenomen 'polnega gnezda'), slaba državna podpora. Pri srednji in starejši 

generaciji sem z analizo prejetih podatkov prišla do ugotovitev ter s tem do odgovora na 

raziskovalno vprašanje, da je poglavitni dejavnik pri izbiri takšne oblike partnerstva služba 

oziroma kariera. Sledijo še naslednji dejavniki, ki pa jih ne moremo posplošiti na vse 

intervjuvane: velika razdalja med gospodinjstvoma, slaba izkušnja iz prejšnjega partnerstva, 

trenutna situacija v družini in finančna zmožnost poskrbeti za dve gospodinjstvi.    

 

Ker magistrsko delo temelji na empiričnih podatkih, sem lahko pridobljene podatke 

primerjala z empiričnimi izsledki iz drugih držav. Osredotočila sem se na razlike in 

podobnosti dejavnikov posameznikov za oblikovanje LAT partnerstva ter na značilnosti LAT 

partnerstva po njegovem oblikovanju in jih skupaj s svojimi ugotovitvami predstavila v 

analizi in interpretaciji. 

 

LAT partnerstva so v obdobju pozne moderne pridobila na prepoznavnosti in razširjenosti, 

tudi med slovenskimi posamezniki. Omenjena oblika partnerstva se pojavlja v različnih 

življenjskih obdobjih, tudi pri srednji in starejši generaciji, za kateri niso značilni 

individualizirani življenjski poteki. V vsakem življenjskem obdobju se LAT partnerstva 

pojavljajo z različnimi razlogi in dejavniki, ki pogojujejo nastanek tega fenomena. 
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9 SKLEP 

Družbene spremembe in značilnosti pozne moderne močno vplivajo na različna področja 

posameznikovega življenja. Življenja posameznikov so postala odrtejša, fleksibilnejša in 

individualizirana. Posameznikom je omenjeno obdobje ponudilo svobodno izbiranje 

življenjskih potekov in slogov. Ravno v obdobju pozne moderne je moč zaslediti 

raznovrstnost življenjskih potekov, kar je vidno tudi na področju zasebnosti in intimnosti. 

Njihova raznovrstnost posameznikom omogoča, da si svoje življenje oblikujejo po lastni volji. 

Tako poleg novih oblik družinskega življenja danes najdemo tudi veliko novih oblik 

partnerstva. Na raznovrstnost življenjskih potekov v pozni moderni vpliva več kompleksnih 

procesov, med njimi še posebej refleksivna individualizacija, pluralizacija življenjskih 

potekov, preobrazba intimnosti itd. Na področju partnerskih razmerij prihaja do 

fleksibilizacije partnerstva in do pluralizacije partnerskih oblik. Če je še pred nekaj desetletji 

partnerstvo zaznamovala zakonska zveza, skupno bivanje, se v pozni moderni vzpostavljajo 

partnerstva, ki ne temeljijo več na teh predpostavkah.  

 

Kot nova oblika partnerstva so LAT partnerstva tako postala nova partnerska in družinska 

oblika predvsem v zahodnih družbah. Ne zato, ker naj bi bila popolnoma nova, ampak zaradi 

vse večje prepoznavnosti in vse večje pogostosti odločitev za LAT partnerstvo (Levin 2004, 

226). Lahko rečem, da je omenjena oblika partnerstva odraz sodobnega življenja, v katerem 

so v ospredju posameznikove osebne odločitve ter pluralnost izbir. LAT partnerstvo s svojimi 

značilnostmi in kot rezultat spreminjanja poteka posameznikovega življenja predstavlja novo 

obliko partnerstva vsem starostnim skupinam, mladi, srednji in tudi starejši generaciji. Tu 

lahko vidimo, da je prišlo na področju intimnosti in partnerstev do velikih sprememb, saj pred 

časom za starejše ni bilo značilno, da bi stopili v takšno obliko partnerstva, predvsem če 

predpostavljam, da so individualizirani življenjski poteki značilni bolj za mlado generacijo. V 

vsaki starostni skupini prevladujejo določeni dejavniki, ki pogojujejo oblikovanje LAT 

partnerstva. Tako je med srednjo in starejšo generacijo kot glavni dejavnik zaslediti službene 

obveznosti, med mladimi pa nestabilen trg dela, ki jim finančno ne omogoča oblikovanja 

skupnega življenja. 

Posamezniki so se osvobodili omejitev preteklih tradicij in v ospredje postavili soje želje in 

njihovo realizacijo. Način in oblikovanje življenja so prepustili toku svojega življenja, toku 

osebnih odločitev, ki jim jih ponuja obdobje pozne moderne. 



60 
 

10 LITERATURA 
 
Ana. 2012. Intervju z avtorico. Ljubljana, 27. februar. 

 

Bawin-Legros, Bernadette in Anne Gauthier. 2001. Regulation of Intimacy and Love 

Semantics in Couples Living Apart Together. Revue internationale de sociologie 11 (1): 39–

46.  

 

Beck-Gernsheim, Elisabeth. 2002. Reinventing the family: in search of new lifestyles. 

Cambridge: Polity Press. 

 

Beck, Ulrich. 1992. Risk society: towards a new modernity. London: Sage. 
 

--- 1999. World risk society. Cambridge: Polity Press. 

 

Beck, Ulrich in Elisabeth Beck-Gernsheim. 2002. Individualization. Institutionalized 

individualism and its social and political consequences. London: Sage Publications. 

 

--- 2006. Popolnoma normalni kaos ljubezni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

 

Caradec, Vincent. 1997. Forms of conjugal life among the young elderly. Population: An 

English Selection 9: 47–73. 

 

Castro-Martín, Teresa,  Marta Domínguez-Folgueras in Teresa Martín-García. 2008. Not truly 

partnerless: Non-residential partnerships and retreat from marriage in Spain. Demographic 

Research 18: 443–468.  

 

Corbetta, Piergiorgio. 2003. Social research theory, methods and techniques. London: Sage 

Publications. 

 

Darja. 2012. Intervju z avtorico. Maribor, 10. avgust. 

 

David, Matthew in Carole Sutton. 2004. Social research: the basics. London: Thousand Oaks, 

New Delhi: Sage Publication. 



61 
 

De Jong Gierveed, Jenny. 2004. Remarriage, Unmarried Cohabitation, Living Apart Together: 

Partner Relationships Following Bereavement or Divorce. Journal of Marriage & Family 66 

(1): 236–243.  

 

Duncan, Simon in Miranda Phillips. 2010. People who live apart together (LATs) - how 

different are they? The Sociological revie 58 (1): 112–134.  

 

Ghazanfareeon Karlsson, Sofie in Klas Borell. 2002. Intimicy and autonomy, gender and 

ageing: living apart tohether. Ageing international 27 (4): 11–26.  

 

--- 2004. A Home of Their Own. Women's Boundary Work in LAT-Relationships. Journal of 

Aging Studies 19 (1): 73–84. 

 

Ghazanfareeon Karlsson, Sofie, Stina Johansson, Arne Gerdner in Klas Borell. 2007. Caring 

While Living Apart. Journal of Gerontological Social Work 49 (4): 3–27.  

 

Giddens, Anthony. 1990. The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press. 

 

--- 1991. Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Stanford: 

Stanford University Press. 

 

--- 1992. The transformation of intimacy. Cambridge: Polity Press. 

 

--- 2000. Preobrazba intimnosti. Ljubljana: Založba/*cf. 

 

Giddens, Anthony in Christopher Pierson. 1998. Conversations with Anthony Giddens: 

Making sense of modernity. Cambridge: Polity Press. 

 

Gray, David Edward. 2004. Doing research in the real world. London: Sage Publication. 
 

Haskey, John. 2005. Living arrangements in contemporary Britain: Having a partner who 

usually lives elsewhere and Living Apart Together (LAT). Population Trends; Basingstoke 

122: 35–45.  

 



62 
 

Jamieson, Lynn. 1998. Intimacy: Personal relationships in modern societies. Oxford: Policy 

press. 

 

--- 1999. Intimacy transformed? A critical look at the »pure relationship«. Sociology 33 (3): 

477–494. 

 

Janez. 2012. Intervju z avtorjem. Maribor, 10. avgust. 

 

Katja. 2012. Intervju z avtorico. Cerknica, 3. maj. 

 

Levin, Irene. 2004. Living Apart Together: A New Family Form. Current sociology 52 (2): 

223-240.  

 

Levin, Irene in Jan Trost. 1999. Living apart together. Community, Work & Family 2 (3): 

279–294. 

 

Milan, Anne in Alice Peters. 2003. Couples living apart. Canadian Social Trends 69: 2–6.  

 
 

Marija. 2011. Intervju z avtorico. Škofja Loka, 23. december. 

 

Rener, Tanja, Mateja Sedmak, Alenka Švab in Mojca Urek. 2006. Družine in družinsko 

življenje v Sloveniji. Koper: Založba Annales. 

 

Sonja. 2012. Intervju z avtorico. Bilje/Unec, 24. maj. 

 

Suzana. 2012. Intervju z avtorico. Murska Sobota, 21. februar. 

 

Švab, Alenka. 2000. Nova intimna razmerja? Zasebnost in intimnost v pozni modernosti. V A. 

Giddens: Preobrazba intimnosti: 205 – 227. Ljubljana: *cf. 

 

--- 2001. Družina: Od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

 



63 
 

Tatjana. 2012. Intervju z avtorico. Maribor, 17. avgust. 

 

Ule, Mirjana. 2000. Sodobne identitete v vrhuncu diskurzov. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

 

Ule, Mirjana in Metka Kuhar. 2003. Mladi, družina in starševstvo. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede.  



64 
 

Priloga A: Socio-demografski vprašalnik 
 

Spol:  

ženski    moški 

 

Starost: 

___ let

Življenjsko okolje: 

mesto     manjši kraj     podeželje – vas          

 

Zakonski stan: 

Pred LAT partnerstvom:  

ločen/-a      

razvezan/-a  

ovdovel/-a     

Sedaj:  

poročen/-a     

izvenzakonska skupnost      

samski/-a 

 

Izobrazba: 

dokončana osnovna šola 

dokončana poklicna šola 

dokončana srednja strokovna šola 

dokončana gimnazija 

dokončana višja šola 

dokončana visoka šola 

dokončana univerzitetna šola 

magisterij 

doktorat 

 

Ali ste: 

zaposleni     upokojeni 

 

Število otrok iz prejšnjega partnerstva: ___ 

Število otrok iz LAT partnerstva: ___ 

Število vnukov: ___ 
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Priloga B: Vprašanja intervjujev 

 

O LAT PARTNERSTVU 

1. Kako bi opisali vaš vsakdan, en tipičen dan v tednu (vključno s stikom s partnerjem)? 

2. Opišite, kako gledate na zakonsko zvezo. Vam je pri samem partnerstvu kaj drugega 

pomembnejše? 

3. Ali imate stalnega partnerja? Ali ste v intimnem in resnem odnosu z nekom, ki živi na 

drugem naslovu? 

4. Koliko časa ste že v LAT partnerstvu? Koliko časa se s partnerjem že poznata? Ste 

partnerja poznali že prej, pred oblikovanjem LAT partnerstva? Opišite situacijo. 

5. Kolikšna je razdalja med vajinima bivališčema.?  

6. Kje se s partnerjem po navadi sestajata in kako pogosto? Med tednom, med vikendi? 

Opišite, kako organizirata srečanja. 

7. Opišite, kateri so bili glavni dejavniki za oblikovanje LAT partnerstva? So mogoče 

povezani s preteklim partnerstvom? 

8. Ali je bil LAT dogovorjen? S čigave strani in zakaj? Opišite, kako vaš partner gleda na to. 

Opišite, kako potekajo pogajanja (glede srečanj, življenja narazen, dopusta …). 

9. Opišite, kaj vam pomeni LAT partnerstvo. Kaj vam predstavlja LAT partnerstvo? Kaj 

vam največ pomeni v vašem odnosu s partnerjem? Ali vam LAT partnerstvo predstavlja 

začasno ali stalno ureditev?  

 

OTROCI, PRIJATELJI, SORODNIKI 

10. Opišite, kako vaš otrok/otroci ter otrok/otroci partnerja (če ima vaš sedanji partner 

otroka/otroke iz prejšnjega partnerstva) gledajo na to, da ste v takšni obliki partnerstva. 

Kako se počutijo? Kako se razumete? Obstajajo konflikti? Raziskave iz tujine kažejo, da 

se v takih primerih partnerstva staršev otroci bojijo za svojo dediščino. Ali se družite s 

partnerjevimi otroki? Ali imate tudi skupna druženja? 

11. Opišite, kakšne odnose imate s svojimi vnuki (če jih imate) in vnuki vašega partnerja (če 

ima vnuke). Ali se družite s partnerjevimi vnuki in on z vašimi? Ali imate tudi skupna 

druženja? 

12. Opišite, kakšne odnose imate s svojimi sorodniki in sorodniki vašega partnerja. Ali se 

družite med seboj? 

13. Opišite, kakšne odnose imate s svojimi prijatelji in prijatelji vašega partnerja. Ali se 

družite med seboj? Oziroma, ali imata skupne prijatelje? 
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DELITEV DELA 

14. Opišite pomen delitve dela za vas. Opišite, kako si, če si, s partnerjem delita delo v vašem 

stanovanju in v stanovanju vašega partnerja. Kako je bilo glede delitve dela v prejšnjem 

partnerstvu, če ste ga imeli? Je bila delitev dela drugačna kot v LAT partnerstvu? 

15. Opišite, kaj menite glede delitve dela (gospodinjska dela – pospravljanje, kuhanje …) v 

LAT partnerstvu.   

 

FINANCE 

16. Opišite, v kakšnem odnosu sta s partnerjem glede financ. Ali si jih delita? Oziroma, ali 

varčujeta skupaj? S kakšnim namenom?  

 

PRIHODNOST 

17. Opišite, kakšna pričakovanja imate glede prihodnosti, na primer v primeru partnerjeve 

bolezni. Opišite, kako bi ravnali v situaciji, če bi vaš partner zbolel – bi se bili pripravljeni 

preseliti k njemu in mogoče zato pustiti sedanjo službo, ali bi želeli, da se on preseli k 

vam, bi mu nudili 24-urno nego in podporo, če ne, koliko? Obstaja možnost, da bi 

partnerstvo prekinili? Raziskave iz tujine namreč kažejo zelo zanimive rezultate glede 

tega vprašanja, in sicer, da niso vsi pripravljeni poskrbeti za partnerja.  

18. Ali LAT partnerstvo jemljete kot začasno ali stalno ureditev? (To vprašanje sem vam sicer 

že postavila, vendar je primerno tudi v tem kontekstu.) Če bi imeli možnost, ali bi se 

preselili k partnerju? Bi mogoče želeli, da se on preseli k vam? Zakaj ja, zakaj ne? Prosim, 

opišite prihodnost, kot si jo predstavljate in želite s partnerjem. 

 

 
 

 
 


