Od redakcji
W ostatnich latach w naszym kraju zmienia się postrzeganie roli ojców w wychowaniu dzieci, choć w przypadku opieki nad małymi dziećmi nadal panuje
dość ugruntowane przekonanie, że kobiety są lepiej przygotowane do tego zadania. Również podział prac domowych między rodzicami jest wciąż nierówny – kobiety poświęcają zajęciom domowym i związanym z opieką nad dziećmi
średnio trzy razy więcej czasu niż mężczyźni. Konsekwencji takiej sytuacji jest
wiele: mniej bezpieczny wzorzec przywiązania dzieci do ojców, przeciążenie
kobiet, dyskryminacja kobiet na rynku pracy, ale także dyskryminacja ojców w
przypadku spraw rozwodowych i decyzji o przyznaniu prawa do opieki nad
dzieckiem.
Tymczasem wielu badaczy wskazuje, że aktywne zaangażowanie ojca w wychowanie i opiekę nad dzieckiem już od jego narodzin korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka. Dzieci, które przed ukończeniem szóstego
roku życia charakteryzowały się bezpiecznym wzorcem przywiązania do swoich
ojców, są w późniejszych etapach swojego życia bardziej towarzyskie, łatwiej nawiązują relacje z rówieśnikami, lepiej rozwijają się pod względem intelektualnym
i przejawiają większą pewność siebie i wiarę we własne umiejętności.
Badania przeprowadzone wiosną bieżącego roku przez Fundację Dzieci Niczyje
pokazują, że współcześni ojcowie chcą być bardziej zaangażowani. Nie odpowiada im rola nieobecnego czy niedostępnego emocjonalnie żywiciela rodziny, jaką
w dużej mierze pełnili swego czasu ich ojcowie. Chcą uczestniczyć w wychowaniu dziecka od jego najmłodszych lat. Wskazują jednak na wiele barier na tej drodze: od zbyt licznych obowiązków służbowych, braku czasu dla siebie, zmęczenia,
przez różnice zdań na temat wychowania z matką dziecka, podważanie ich kompetencji, po brak wzorców do naśladowania i brak wsparcia.
Jednocześnie większość publikacji naukowych, jak i praktycznych programów
wsparcia rodziny skupia się głównie na kwestiach związanych z macierzyństwem.
Stąd też po raz pierwszy zdecydowaliśmy się poświęcić cały numer naszego kwartalnika kwestiom ojcostwa, by dokonać przeglądu najnowszych doniesień naukowych w tym zakresie.
W tym numerze chcieliśmy bliżej przyjrzeć się sytuacji ojców w Polsce, zarówno pod względem ich praw i obowiązków, jak i zmian społeczno-obyczajowych
zachodzących w obszarze kształtowania się roli ojca oraz jego zaangażowania
i znaczenia dla dziecka. Chcieliśmy również pokazać, na jakie problemy mogą
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napotykać ojcowie w pełnieniu swojej roli, jak i w korzystaniu ze wsparcia w obszarze rodzicielstwa w razie wystąpienia trudności, a co z kolei sprawia, że chętniej po nie sięgają w trudnych dla siebie sytuacjach.
Oddając w Państwa ręce niniejszy numer mamy nadzieję, że zaprezentowane
artykuły zachęcą do refleksji nad wyzwaniami, przed którymi stoją współcześni
ojcowie, jak i nad systemem wsparcia, który warto stworzyć, by im w tych wyzwaniach pomóc.
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