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Uvod

Leta 2009 sem dalj{i ~as gostovala na Univerzi v Hongkongu in vsak dan
nekaj ur s svojo h~erko pre`ivela na otro{kih igri{~ih sredi betonske
d`ungle. Opazila sem, da so se matere na igri{~ih med seboj mo~no razliko-
vale ne le po ekonomskem statusu, barvi ko`e in govorici, temve~ tudi po
tem, v kak{nem formalnem odnosu so bile z otroki, ki so plezali po plezalih.
Kaj kmalu sem ugotovila, da sem bila na igri{~ih praviloma edina biolo{ka
mama, a materinstvo drugih je bilo ve~ kot o~itno. Skrbele so, da so bile
gugalnice v ve~nem zibanju, z otroki so se pogovarjale, jih tola`ile, tekale
za njimi, jih preobla~ile in hranile. Njihovo materinstvo ni bilo biolo{ko,
temve~ globalno materinstvo skrbstvenih delavk iz revnih predelov
Indonezije in Filipinov, ki so s hongkon{kimi otroki pre`ivele dvanajst ali
{estnajst ur dnevno, jim pripovedovale pravljice iz svojih vasi, brez katerih
ti otroci — tako, kot vsi otroci tega sveta — niso mogli zaspati. To sem po-
imenovala socialno star{evstvo. 

Pred kratkim sta mi stara prijatelja, ugledna angle{ka profesorica in
italijanski psihiater, pripovedovala o svojih osebnih zagatah, ki jih imata z
odraslimi otroki, ki niso poro~eni, ~eprav imajo dlje ~asa trajajo~e intimne
odnose z osebami nasprotnega spola. Moja sogovornika si nista `elela le
vnukov, ampak sta se ubadala {e z drugimi vpra{anji. Na primer, kako je
mogo~e, da ima h~erka lahko partnerja, ki je »socialno {ibkej{i« in ki mladi
`enski vi{jega srednjega sloja ne prinese novih mo`nosti na lestvici statusne
mobilnosti? Prav nasprotno, ona zaslu`i ve~ denarja in ima uglednej{o slu`bo
od njega, ki je komaj do{tudiral. ^eprav ni~ od na{tetega ni sodilo v okvir
znane predstave mojih prijateljev o uspe{nem zakonu, pa sta oba obenem
ugotovila, da so njuni otroci z izbranimi partnerstvi v resnici zadovoljni in da
so njihovi intimni odnosi izpolnjujo~i. 

A za te mlade ljudi je odprtih veliko med seboj enakovrednih ljubezen-
skih in dru`inskih izbir, ki jih za njune star{e neko~ ni bilo. Morda se poro~ijo



ali ostanejo skupaj neporo~eni. Morda bodo imeli biolo{ke otroke ali pa bodo

ostali brez njih. Lahko se odlo~ijo za to, da bodo postali star{i otroku iz ene

od siroti{nic nekaj tiso~ kilometrov stran, ali pa ugotovijo, da bodo lahko

imeli otroke le, ~e dobijo darovano spolno celico tretje osebe. S svojimi par-

tnerji se lahko razidejo po tem, ko `e imajo otroke in najdejo nova partner-

stva, kjer imajo novi partnerji tudi otroke in se ob~asno vsi skupaj sre~ajo

na dru`inskem kosilu. Lahko pa se razidejo in vsak zase nadaljujejo odnos

star{evstva, medtem ko partnerstva ni ve~. Svojo paleto ljubezenskih izbir

lahko raz{irijo in si poi{~ejo partnerja ali partnerko med ljudmi istega spola

ali druge etni~nosti, barve ko`e in obi~ajev. [e nikoli ni obstajala tako velika

verjetnost kakor danes, da bodo odrasli otroci do`iveli izku{njo socialnega

star{evstva in socialnega sorodstva. Tako je zagata, ki jo ob~utita ostarela

star{a, v resnici zgo{~en povzetek paradigmatskih procesov, ki so se zgodili

na podro~ju intimnih partnerstev, porok in star{evstva v zadnjih desetletjih

in ki jih obravnava ta knjiga. Kako je mogo~e, da se je v eni sami generaciji

star{ev in otrok toliko spremenilo?  

A v svetu globalnih sprememb in globalnih izbir obstajajo tudi globalne

neenakosti. Mnogi ljudje imajo manj izbir kot opisana odrasla otroka in

morajo skrbeti za tuje dru`ine, da lahko pre`ivijo svoje. Ko sem imela leta

2005 sre~o, da sem intervjuvala eno od velikih pionirk slovenskega socialne-

ga dela (cf. Zavir{ek 2005a, 2006), ki je v visoki starosti {e `ivela na svojem

domu, mi je na vpra{anje, kako ji to uspe, dejala: »Moja Bosanka mi poma-

ga!« »Bosanka« je postala metafora za mno`ice `ensk, ki opravljajo skrb-

stveno delo za druge dale~ od doma. Medtem za njihove otroke opravljajo

socialno star{evstvo drugi ljudje. 

Od nekaterih `ensk se torej pri~akuje, da s svojim delom prina{ajo

denar, druge pa same `elijo postati ekonomsko samostojne, a ne ene ne

druge svoje identitete ne povezujejo zgolj z naravnim materinstvom. Tudi

to je eden od razlogov, zakaj ima ideja socialnega star{evstva v knjigi osred-

nje mesto. Nekatere oblike socialnega star{evstva poznamo `e vso ~love{ko

zgodovino, druge pa so posledica sodobnih sprememb v na~inu `ivljenja in

na~inih razmi{ljanja. ^eprav se v~asih zdi, da gre za nov pojav, sta bila

socialno sorodstvo in star{evstvo vedno ena izmed oblik medsebojnega `iv-

ljenja, saj so dru`inske skupnosti skoraj praviloma vklju~evale ljudi, ki so bili

med seboj povezani biolo{ko in nebiolo{ko. 

Z uporabo razli~nih perspektiv, kot so zgodovinska, transnacionalna,

primerjalna, etnografska in narativna, ta knjiga izpostavi pet pomembnih
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socialnih kontekstov, kjer se sre~amo s socialnim star{evstvom: zaton porok
in raz{irjanje razli~nih oblik intimnega `ivljenja, mednarodne posvojitve,
transnacionalne globalne dru`ine, otro{ke izku{nje z `ivljenjem v mavri~nih
dru`inah in uporabo reproduktivne tehnologije za prihodnje star{evstvo. V
teh petih dru`benih kontekstih, ki Slovenijo povezujejo z globalnim svetom,
se prepletata biolo{ko in socialno star{evstvo, ki prina{ata nove izzive, nova
vpra{anja in nova poimenovanja in ki stare hierarhije in konstruirane meje
pometata na smeti{~e preteklosti.




