
Der bliver færre singler - familie har det godt

Af Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, lic. scient pol., direktør i PluraFutura, forfatter til bogen Midt

i en Mellemtid.

Singler er på alles læber. Et godt dameblad skal have en reportage fra en singles frie og glade liv

med passende mellemrum. Singleklubber skyder op over det ganske land, og man kan få snart

hvilken som helst livsstilekspert til at berettte om singlekulturens fremmarch. Tv-programmer med

kendte singler underbygger opfattelsen af en befolkning, der stort set har opgivet at leve sammen og

danne familie. Den nye livsform, hvor man skifter partner og i perioder lever alene samt har

vennerne som familie prises og beskrives som fremtidens livsform.

Der er bare en ting, der mangler: Flere singler. De findes nemlig ikke. Singlekulturen er en myte –

der er ikke blevet flere singler. Der er tværtimod blevet færre. I Københavns Kommune er der de

senere år som illustration blevet 5000 færre enlige kvinder.

I august 2000 kunne man læse på forsiden af en publikation fra Danmarks statistik at kernefamilien

er sprængt. Sjældent er en nyhed kommet så sent. Sprængningen af kernefamilien skete for 30 år

siden - man har været noget sent ude med budskabet. Så sent at det i mellemtiden er blevet forkert.

Familien har det langt bedre end for 10 år siden og andelen af enlige forsørgere er ikke steget.

Hvad er der galt? Hvordan kan stort set hele offentligheden få den historie galt i halsen? Det

skyldes, at der simpelthen ikke er nogen, der har gået tallene efter. Vi har blot vedtaget at de flere

singler og skilsmisser blandt parrene var et faktum, alle kendte. Imens begyndte singlernes antal at

falde i de største byer allerede for 10 år siden.

Den fase af livet, hvor de fleste mennesker får børn, er blevet forskudt op til mellem 30 og 50 år,

mens den for 20 år siden begyndte allerede i første del af 20erne. Det har skabt flere synlige unge,

der ikke har dannet par endnu – men det gør de senere. Samtidig er de mange ældre enlige, der

hovedsagligt er kvinder, da kvinder lever noget længere end mænd, også vægtet godt i statistikken,

så der skulle et nærmere blik til at afsløre tendensen.

Afsløringen viser også, at familien har det godt. 75% af alle børn vokser om med begge deres

biologiske forældre og der er samlet kun 13% af de danske børn, der lever med en enlig forsørger.

Der er ikke kommen en ny institution i stedet for familien. Når vi ser på parforholdet er forholdet

endnu tydeligere. Når der er så mange klubber for singler er det netop fordi de ikke ønsker at være

alene. Den generation, der har fast flest skilsmisser er indtil videre 68-generationen. Hver



efterfølgende generation – fra 50erne, 60erne og 70erne - er blevet skilt mindre end den foregående

på samme tidspunkt af ægteskabets varighed.

Familien har ændret sig til en moderne udgave, hvor rollerne ikke er så traditionelle mere, og hvor

familien vælges som noget man ønsker – ikke som noget man skulle se at få sig. Denne udvikling

vil fortsætte i fremtiden, hvor vi vil se familien være en institution i konstant forandring.

English summery part

Singler er på alles læber. Et godt dameblad skal have en reportage fra en singles frie og glade liv

med passende mellemrum. Singleklubber skyder op over det ganske land, og man kan få snart

hvilken som helst livsstilekspert til at berettte om singlekulturens fremmarch.

Der er bare en ting, der mangler: Flere singler. De findes nemlig ikke. Singlekulturen er en myte –

der er ikke blevet flere singler. Der er tværtimod blevet færre.  Familien har det langt bedre end for

10 år siden og andelen af enlige forsørgere er ikke steget.

Hvad er der galt? Hvordan kan stort set hele offentligheden få den historie galt i halsen? Det

skyldes, at der simpelthen ikke er nogen, der har gået tallene efter. Imens begyndte singlernes antal

at falde i de største byer allerede for 10 år siden.

Den fase af livet, hvor de fleste mennesker får børn, er blevet forskudt op til mellem 30 og 50 år,

mens den for 20 år siden begyndte allerede i første del af 20erne. Det har skabt flere synlige unge,

der ikke har dannet par endnu – men det gør de senere. Afsløringen viser også, at familien har det

godt. 75% af alle børn vokser om med begge deres biologiske forældre og der er samlet kun 13% af

de danske børn, der lever med en enlig forsørger.

Familien har ændret sig til en moderne udgave, hvor rollerne ikke er så traditionelle mere, og hvor

familien vælges som noget man ønsker – ikke som noget man skulle se at få sig.


