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Špela Urh

Ana Marija Sobočan

ETNIČNOST IN SPOL
POLOŽAJ ROMINJ V ZASEBNEM
IN JAVNEM PROSTORU

ENOSTRANSKE POSVOJITVE V ISTOSPOLNIH
DRUŽINAH V PRAKSI SOCIALNEGA DELA

Teorija o občutljivosti do romskih žensk v socialnem delu je razmeroma skopa in to se kaže tudi v
etnično neobčutljivi praksi. Tudi v socialnem delu
smo zato priče nezavednim, nenamernim primerom
rasizma. Spoznavanje etnične realnosti in razkrivanje
izključevanja sta dve izmed temeljnih načel etnično
občutljivega socialnega dela. Članek opozori na
dve sferi Rominj, v katerih se kaže izključevanje,
na sfera zasebnega in sfera javnega. Prva zajema
področje družine. V njej se Rominje pogosto znajdejo
v patriarhalnih odnosih, avtorica pa obravnava tudi
njihovo nezaposlenost in slabo izobraženost. Diskriminatorska obravnava v sferi javnega pa se kaže na
primerih izključevanja in omejevanja z vidika zdravja
Rominj, obravnave oz. odnosov zdravstvenega osebja
do Romov in Rominj ter v zgodovinskem prikazu
omejevanja njihovih reproduktivnih pravic. Potemtakem so romske ženske v primerjavi z moškimi Romi
in v primerjavi z ženskami, ki so pripadnice večine,
veliko bolj ranljive, podvržene izključevanjem in
revščini. Vse to so pomembna vedenja za socialno
delo, na katera se etnično občutljivi socialni delavci
odzivajo. Prispevek je tudi poziv slovenski politiki
za jasnejše strategije vključevanja romskih žensk,
ki so, kljub znanim dejstvom o njihovem ranljivem
položaju, bolj izjema.
KLJUČNE BESEDE: Romi, etično občutljivo socialno
delo, diskriminacija, zasebna sfera, javna sfera.
Špela Urh je doktorica znanosti na področju socialnega
dela. Je asistentka na Fakulteti za socialno delo, na
katedri za preučevanje socialne pravičnosti in vključevanja na področju hendikepa, spola in etničnosti. Svoje
raziskovalno in pedagoško delo posveča predvsem
preučevanju socialnega vključevanja Romov in Rominj.
Kontakt: spela.urh@fsd.uni-lj.si.

Prispevek je namenjen razpravi o socialnem delu na
področju posvojitev z osrednjo temo enostranskih
posvojitev v istospolnih družinah. Na kratko predstavi
poglede na istospolne družine, se opira na raziskave
doma in v tujini ter črpa iz mednarodnih prispevkov
o tej temi. Avtorica izhaja iz izobraževanja o praksah
na področju posvojitev, ki je potekalo na Fakulteti
za socialno delo v februarju in marcu 2011. Omenja
tudi trenutne zakonodajne spremembe na področju
družinskega življenja. Njegov osrednji del je razprava o izzivih socialnega dela na področju do sedaj
nevidnih družinskih realnosti.
KLJUČNE BESEDE: družinska zakonodaja, homoseksualnost, socialne delavke.
Ana Marija Sobočan, magistra študija spola, je mlada
raziskovalka in asistentka na Fakulteti za socialno
delo Univerze v Ljubljani. Poleg raziskovanja etike v
socialnem delu njeno raziskovalno delo posega tudi
na področja različnih družbenih skupin (stigmatiziranih, diskriminiranih in izključenih). Kontakt: ana.
sobocan@fsd.uni-lj.si.
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Ana Gajšek
PRIMERJAVA PRAVNE UREDITVE REJNIŠTVA
MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Poglavitna namena rejništva sta varstvo in vzgoja
otrok, ki zaradi različnih razlogov ne morejo živeti v
matični družini. Članek obravnava primerjavo rejniške
dejavnosti med Republiko Slovenijo in Avstrijo. Prikazane so razlike in podobnosti glede števila otrok,
ki bivajo v rejništvu, glede trajanja rejništva, usposabljanja izvajalcev rejniške dejavnosti in postopka
namestitve v rejništvo. Avtorica ugotavlja, da so v
Avstriji izvajalci rejniške dejavnosti bolj izobraženi kot
v Republiki Sloveniji. Primerjava glede števila otrok
v rejništvu med Avstrijo in Slovenijo je pokazala, da
je v Sloveniji več otrok v rejništvu kot v Avstriji. Med
Slovenijo in Avstrijo obstajajo tudi razlike glede vrste
rejništva. Avstrija pozna dve vrsti rejništva; in sicer
kratkotrajno in dolgotrajno obliko rejništva. Slovenija
pa ne pozna kratkotrajnega rejništva, to je v Avstriji
namenjeno le otrokom do dveh let starosti in otrokom,
ki bivajo v rejniški družini največ 12 tednov.
KLJUČNE BESEDE: rejniška dejavnost, izobraževanje
rejnikov, trajanje rejništva, rejenci, zakon o izvajanju
rejniške dejavnosti.
Iva Gajšek je univerzitetna diplomirana pravnica
in študentka doktorskega študijskega programa
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Kontakt:
gajsekiva@gmail.com.

