Tedd meg! Becsüld meg! Tanítsd meg!
A „láthatatlan munka” megosztása közös ügyünk

Április második keddje a láthatatlan munka világnapja. Azokra a mindennapos erőfeszítésekre
fókuszálunk ilyenkor, melyekért fizetés ugyan nem jár, de hihetetlen energiát, kreativitást,
türelmet és persze rengeteg időt igényelnek attól, aki végzi.
A házimunka, a gyermeknevelés, a beteg családtag ápolása hagyományosan női feladatok, de
megváltozott világunkban a férfiak szerepe is egyre nagyobb ezeken a területeken.
Fontos leszögezni, hogy egyetlen helyesnek kikiáltott családmodell nem létezik. Vannak, akik
a hagyományos szerepfelosztás mellett teszik le továbbra is a voksukat, de ma már azon sem
lepődünk meg, ha a nő a családfenntartó, és a férfi marad otthon a gyerekekkel. A kettő között
pedig számtalan megoldási kísérlet létezik a munka-magánélet egyensúlyának
megteremtésére, ami véleményünk szerint a legnagyobb kihívás a családok számára a XXI.
században.
A nők szerep- és feladatköre gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben, és ez a
folyamat óhatatlanul a férfiakat is új kihívások elé állítja. Ma a legtöbb családban nemcsak,
hogy szükség van mind a két fél fizetésére, de a hölgyek, több diplomával és nyelvvizsgával a
zsebükben, sok esetben szeretnének is dolgozni, vagyis az otthoni teendőkre jóval kevesebb
idejük, energiájuk jut, mintha „csak” otthon lennének.
A harmonikus, kiegyensúlyozott életre törekvés alapvető emberi tulajdonság. Azt valljuk,
hogy ennek megtalálására családi körben van a legnagyobb esélyünk, akkor, ha nap, mint nap
keményen dolgozunk érte. A legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, és értékeljük,
becsüljük meg a tásunk értünk, a közös boldogságunkért tett egészen apró erőfeszítéseit is!
Véleményünk szerint kulcsfontosságú továbbá, hogy a gyerekeket is már pici koruktól
bevonjuk, eleinte játékos formában, aztán nagyon tudatosan a családi teendőkbe. Adjunk
feladatot nekik is, hogy mire felnőnek, számukra már teljesen természetes legyen mindaz,
amire mi most a „láthatatlan munka” világnapja kapcsán igyekszünk ráirányítani a figyelmet!
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