6 ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ
РАВНОПРАВИЯ МУЖЧИНЫ
И ЖЕНЩИНЫ В УХОДЕ
ЗА РЕБЕНКОМ И ДОМАШНЕЙ
РАБОТЕ

В современном мире равные права обоих
полов — одна из важнейших ценностей. Пора
избавиться от предрассудков о том, что мужчине
не пристало работать по дому, а женщина
должна обслуживать семью только потому,
что она женщина. Чтобы дети и их родители
развивались, были счастливыми и успешными,
важно распространять идею о равенстве
материнства и отцовства.
Не думайте, что после появления
новорожденного можно во всем положиться на
мать, потому что у нее есть врожденные навыки
ухода за малышом и «материнский инстинкт»
все сделает сам, а забота мужчины сводится к
тому, чтобы приносить домой деньги. Результаты
психологических исследований показывают,
что женщина не становится матерью сразу
с рождением ребенка. Она так же, как и вы,
учится быть родителем и может не знать, что
нужно делать. Если новоиспеченная мама
убеждена, что за ребенка ответственна только
она, а мужчина бездействует, это может привести
к послеродовой депрессии. Кроме того, мама
может «замкнуться» на ребенке и создать с ним
симбиоз, в котором отцу может не оказаться
места.

Забота о ребенке поглощает огромное количество
энергии и является тяжелым трудом, о чем
зачастую даже не подозревают «работающие»
отцы. Мужчина-«кормилец» занят зарабатыванием
денег, поэтому большую часть суток проводит
среди взрослых людей, в обществе. Приходя домой,
он хочет отдохнуть, отказывается от активного
общения с ребенком и не помогает супруге по
дому. В итоге мать оказывается в замкнутом круге
«ребенок — дом — ребенок» и все, чем она может
поделиться с мужем, — возрастные изменения
малыша. Разрыв между супругами увеличивается.
Они живут разными интересами, в семье
нарушается равновесие.
Если папа не принимает участия в воспитании
и не подменяет маму, чтобы дать ей возможность
отдохнуть, переключиться, заняться любимым
делом, женщина может замкнуться на
родительстве и домашних заботах, потерять навык
профессионального взаимодействия с миром —
а это разрушительное состояние для ее личности.
В идеальном варианте сразу после появления
ребенка на свет мужчине стоит взять отпуск по
отцовству, а затем построить свой рабочий график
таким образом, чтобы уделять как можно больше
внимания малышу и делить с женщиной возросшую
работу по дому. Это благотворно скажется и на
состоянии женщины, и на внутрисемейном климате.

Не менее важный вопрос — продолжительность
отпуска по уходу за ребенком у женщины.
Конечно, каждая семья должна подходить к
решению этой проблемы индивидуально, исходя
из своих возможностей, однако целесообразно
равномерно распределить рабочее время и
продолжительность общения с ребенком между
родителями. Работающие женщины так же
экономически независимы, как и мужчины, так
же строят карьеру и вносят свой вклад
в семейное благосостояние. Декретный отпуск
не должен стать жертвой, которую женщина
приносит ради семьи в ущерб карьере и личному
развитию. Пусть он будет радостным периодом.
Это возможно, если мужчина будет активным
участником в воспитании ребенка.

Если ваша жена хочет выйти на работу,
поддержите ее. У выхода женщины на работу
много положительных сторон:
Женщина не теряет профессиональных
и социальных навыков.
Снижается вероятность послеродовой
депрессии.
Женщина материально помогает семье.
Вы уделяете больше времени ребенку
и принимаете участие в воспитании.
Когда сохраняется баланс внутри семьи,
семья укрепляется.

«Ерлерге арналған нұсқаулық. Саналы әке
және күйеу болу» (М. Жасқайрат, М. Қабакова,
Ю. Лысенкова, С. Тәңірбергенов, Г. Әбуова,
Е. Исмаилов, Е. Мұстафин, Қ. Мақан — Нұр-Сұлтан,
2020) кітабы негізінде құрастырылды.

Создано на основе книги «Руководство для
мужчин. Как быть осознанным отцом и мужем»
(Жаскайрат М., Кабакова М., Лысенкова Ю.,
Танирбергенов С., Абуова Г., Исмаилов Е.,
Мустафин Е., Макан К. — Нур-Султан, 2020).

Әйелдің бала күтімі бойынша демалысының
ұзақтығы да маңызды мәселенің бірі. Әлбетте
мұны әр отбасы өз мүмкіндігіне қарай шешеді.
Дегенмен ата-ана баламен өткізетін уақыты
мен жұмыс уақытын теңдей бөліп қарастырғаны
абзал. Жұмыс істейтін әйелдер экономикалық
тұрғыда тәуелсіз, мансап құрып отбасылық
қазынаға үлесін қосады. Бала күтіміне орай
берілетін демалыс әйелдің отбасы үшін жасаған
құрбандығы болып, оның мансабы мен тұлғалық
дамуына нұқсан келмеуі керек. Егер ер адам
баланың тәрбиесінде белсенді рөл атқарса,
бұл уақыт шуақты кезеңге айналады.

Егер әйеліңіз жұмысқа шыққысы келсе,
оған қолдау білдіріңіз. Әйелдің жұмысқа
орналасуының артық тұстары көп:
Әйел кәсіби және әлеуметтік
дағдыларын жоғалтпайды.
Босанғаннан кейінгі депрессияға
ұшырамауы мүмкін.
Әйел отбасына материалдық
көмек береді.
Балаңызға көп уақыт арнап,
оның тәрбиесіне көңіл бөлесіз.
Отбасында баланс сақталса,
отбасы нығая түседі.

Қазіргі заманда екі жыныс өкілдерінің тең
құқығы маңызды құндылықтардың бірі. Еркек
үйдің тірлігіне араласпаған, ал әйелдің міндеті
үйге қызмет ету деген ескішілдіктен арылу керек.
Балалар мен ата-аналар дамуы, бақытты әрі
табысты болуы үшін әке мен ананың теңдігін
насихаттау керек.
Сәби дүниеге келгеннен кейін барлығын анаға
артып қоюға боламайды. Оған баланы бағу
табиғаттан дарығандығын, «аналық инстинктті»
алға тартып, ал еркектің міндеті үйге табыс әкелу
ғана деп ойламаңыз. Психологиялық зерттеулер
нәтижесі әйелдің босана салысымен анаға
айналмайтынын көрсетеді. Ол да ана болуға
дағдыланады және не істеу керегін білмеуі
мүмкін. Егер жас ана бала үшін өзі ғана жауапты
екенін, ал күйеуі тарапынан көмек болмайтынын
түсінсе босанудан кейінгі депрессияға ұшырауы
мүмкін. Бұдан бөлек ана баласымен бөлек әлем
құрып, әкесіне ол жақтан орын берілмеуі мүмкін.

Балаға қамқор болу көп қуатты сарқиды, салмақты
еңбек саналады. Көбіне бұдан «жұмыс істейтін»
әкенің хабары болмауы мүмкін. «Асыраушы»
еркек табыс табудан қолы босамайтындықтан
уақытының көп бөлігін ересек адамдардың
ортасында өткізеді. Үйге келісімен демалғысы
келеді, баламен байланыстан бас тартып, әйеліне үй
шаруасына көмектеспейді. Соңында анасы «балаүй-бала» тұйық шеңберінен шықпай күйеуіне айтар
әңгімесі баланың қылығынан әрі аспайды. Ерлізайыптылардың арасы алшақтайды. Олар әртүрлі
қызығушылықпен өмір сүреді, отбасында тепетеңдік бұзылады.
Егер әке тәрбиеге араласпаса, анасын ауыстырып
оның тынығуына, сүйікті ісімен айналысуына
мүмкіндік бермесе әйел үйдің тірлігіне байланып,
айналамен қарым-қатынас орнатудың кәсіби
дағдысын ұмытып қалуы мүмкін, ал бұл оның
тұлғалық хал-ахуалына кері әсер етеді. Ең дұрысы
бала дүниеге келген соң әкелік демалыс алып,
кейін жұмыс кестесін балаға көп көңіл бөліп, үйдегі
көбейген шаруаны әйелімен бөлісе алатындай
етіп құру қажет. Бұл әйелдің, отбасының ахуалына
пайдасын тигізеді.

БАЛА КҮТІМІ МЕН ҮЙ
ШАРУАСЫН АТҚАРУДА
ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ
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