Barbatii si frica de angajamente
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Incepem cu un scenariu simplu: un barbat si o femeie, undeva pe la 25-30 de ani. Care dintre
cei doi credeti ca e mai decis sa isi cumpere o locuinta? Probabil multi ati spune: el. Eu am sa
va spun EA. Tot mai multe studii recente demonstreaza faptul ca femeile care isi cauta singure
o locuinta si care ajung sa traiasca in propria casa sunt mult mai multe decat barbatii care fac
acest lucru. Explicatia este simpla: barbatilor le este frica de angajamente. Atat pentru
femei, cat si pentru barbati, a avea o locuinta proprie inseamna a fi independent, a avea o
existenta nomada. Totusi multi barbati simt responsabilitatea de a trai singuri intr-o casa, mai
degraba ca si pe un angajament, astfel ca prefera sa locuiasca fie cu unul din parinti, fie sa
imparta apartamentul/locuinta cu alti colegi/prieteni. Femeile sunt mult mai interesate de a
obtine siguranta, de a-si forma un "cuib", decat barbatii, iar modificarile pe plan financiar din
ultimii zeci de ani le-au permis sa nu mai depinda de barbati din acest punct de vedere.
In plus, studiile arata ca, intre 20-30 de ani, cei mai multi barbati inca nu doresc ceva stabil
pentru a locui (de aceea o buna parte din ei trateaza relatiile romantice la fel de superficial). De
asemenea, numarul femeilor care isi cumpara o locuinta proprie este cu 25% mai mare, decat
cel al barbatilor. Totul se explica si pentru ca o parte din femei sunt singure cu slujbe din care
castiga foarte bine, sunt divortate si/sau au un copil; de aceea ele fac toate demersurile
necesare pentru a obtine o locuinta proprie.
Aceste tendinte diferite sunt explicate si prin intermediul teoriei antropologilor: femeile sunt prin
natura lor preocupate de "cuib", in timp ce barbatii sunt "vanatori". Desigur ca si basmele s-au
mai schimbat. Daca pana acum printesele erau salvate de printi si duse in castelul lor propriu, in
ziua de azi numarul printilor s-a cam diminuat, astfel ca domnisoarele trebuie sa caute
modalitati pentru a-si asigura propriul confort si propria siguranta financiara.
"
Nu ne mai putem astepta sa traim o viata fericita pana la adanci batraneti"
Heidi Oleson
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