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KER SEM JAZ TAKO REKLA/REKEL! 
 
Večina današnjih staršev smo ta stavek velikokrat slišali od naših staršev. 
 

Potem pa se je od našega otroštva do danes do tega odgovora prikradel občutek, da ni ok, da za 
vzgojo ni primeren, da je zastarel, da ni demokratičen, da je preveč avtokratski in morda celo 
agresiven. 
 

Danes gotovo ni čas, ko bi otrokom za vsa pravila in vse omejitve odgovorili s to frazo. 
Čas se namreč spreminja, vzgoja tudi in prav je tako. Naši starši (starost 60, 70 let) svojih staršev 
najbrž niso niti upali spraševali zakaj. Mi (30, 40 let) smo svoje starše že velikokrat neumorno 
spraševali zakaj in velikokrat dobili zgornji odgovor, s katerim so nam zaprli usta in dali vedeti, da 
nimamo nobenih šans. 
Danes pa velja prepričanje, da moramo otrokom vse razložiti in to nas dela demokratične starše. 
Vendar pa demokratični starši (o slogu vzgajanja smo govorili tri tedne nazaj) pri vzgoji niso najbolj 
uspešni. Otroke obravnavajo kot sebi enake, otrokom pa pri tem manjka avtoriteta staršev, ki imajo 
v družini nadzor, ki vedo, kaj delajo. 
  

Danes se že spet vračam na knjigo Elizabeth Pantley, ki meni, da je ta stara fraza (Ker sem jaz 
tako rekla) tudi danes včasih na mestu: 
 

Zakaj? 
Ker ona tako pravi?  
NE. 
 

Otrokom lahko po njenem odgovorimo s to frazo: 
1.     Ker je včasih to edini pravi razlog. 
2.     Ker otrok točno ve zakaj in z vprašaji zakaj samo zavlačuje, preusmerja pozornost in 
želi, da bi si mi premislili. 
3.     Ker so včasih razlogi preveč zapleteni, da bi jih otrok lahko razumel. 

  

Jaz bi iz svoje družine dodala še en razlog: 
Ker pri več otrocih in današnjemu tempu življenja enostavno nimamo časa vsakemu otroku vsega 
razlagati in z njim razglabljati v nedogled. 
  

PRIMER: 
Neža: Zakaj moram spat ob 9ih? 
Mama: Ker se moraš naspati. 
Neža: Saj nisem naslednji dan nikoli zaspana. 
Mama: Otrok mora spati vsaj 10 ur. 
Neža: Pa saj bom samo še 10 minut pokonci. 
Mama: Rekla sem da pojdi v posteljo. 
Neža: Marjetka je pa lahko pokonci do 10ih. 
…. 
Vsi vemo, da bi lahko takle pogovor trajal in trajal. Zato ga je potrebno zaključiti, ker je mama tako 
rekla. 
  

Če nam fraza »KER SEM JAZ TAKO REKLA« vseeno ne gre z jezika, nam Elizabeth Pantley 
ponuja nekaj alternativ: 
  

Ker sem jaz tvoja mama in moram o tem odločati jaz. 
Ker sem odrasel in imam več izkušenj kot ti. 
Zaradi več razlogov, o katerih pa sedaj ne bova razpravljala. 
 

Ne glede na to, kako povemo, pa je sporočilo za otroka jasno: jaz sem starš, jaz imam nadzor nad 
vzgojo, od svojih otrok pa pričakujem, da me bodo poslušali in ubogali. 
  

Uživajte čudovit, sončen jesenski konec tedna in pazite nase.  
 

(Vir: Pantley, E. (2007). Z otrokom lahko sodelujete. Radovljica: Didakta, str.34-35) 
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