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P
red samu finali-
zaciju razvoda, 
Vesna i Ivan, 
roditelji 16-godiš-
nje Maje, odlučili 

su svojoj jedinici priopćiti 

kakvo je stanje stvari. Prije 
toga za sve uključene mučnog 
razgovora posjetili su psiho-
loga te razmislili o tome što 
sve mogu očekivati i kako bi 
njihova kći, ali i oni sami, mo-

gli reagirati. Kada se Maja u 
petak vratila iz škole, sjeli su 
s njom i izrekli sve što su se 
dogovorili. Dijete nije bilo niti 
svjesno koliko su stvari zapra-
vo loše i, očekivano, vijest je 

prilično loše primila. - Molila 
nas je da to ne činimo, govo-
rila nam je da smo joj ubili 
vjeru u ljubav, da smo grozni, 
da nas mrzi. Za sve nas bilo 
je to najmučnije razdoblje u 

Ako već dođe do toga, budite 
svojoj djeci čvrsto kormilo 

PREŽIVJETI RAZVOD 

Kad smo našoj Maji (16) kazali da se razvodimo, molila nas je da to ne činimo, govorila nam je da smo joj ubili 
vjeru u ljubav, da nas mrzi. Za sve nas bilo je to najmučnije razdoblje u životu... Ali, nastupili smo kao krizni tim

Piše Mara Modrić Snimaju Ronald Goršić i Bruno Konjević/HANZA MEDIA
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U interesu je djeteta čiji se roditelji razvode 
da ima oba roditelja koja su dostupna, 
podržavaju ga i potiču odnos djeteta s 

drugim roditeljem. Sve što odstupa od navedenog 
zapravo je pogreška koju roditelji čine iz vlastitih 
pobuda, a ne u svrhu zaštite djeteta, iako nekad 
toga nisu svjesni, kaže Mia Roje

PROBLEMI IZ 
PARTNERSKOG 
ODNOSA NISU 
DJEČJA STVAR
- Partnerstvo i roditelj-
stvo dvije su različite 
stvari koje treba 
držati odvojene: nema 
potrebe da klinci znaju 
da se roditelji rastaju 
"jer je mama našla 
novog frajera" ili tata 
"mlađu žensku". Takve 
su informacije za djecu 
preteške i razvojno 
neprimjerene.

ZAUZIMANJE 
STRANA
- S kime ćeš živjeti? 
Koga više voliš? To su 
pitanja koja djeca ne 
bi smjela čuti. Neki 
roditelji imaju potrebu 
prepričavati sadržaj 
svađa i od djeteta tražiti 
mišljenje ili podršku, 
neki, pak, dijete poku-
šavaju okrenuti protiv 
onog drugog, pokuša-
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vajući se tako kao da 
su njegovi vlasnici, a ne 
roditelji koji bi trebali 
djelovati u njegovu 
najboljem interesu.

MANIPULACIJA
- Dijete nije alat za 
osvetu bivšem partneru. 
Neki roditelji neverbal-
no izražavaju tugu kada 
je dijete s drugim rodite-
ljem, koriste dijete za 
prenošenje neadekvat-
nih poruka jer ne žele 
komunicirati s bivšim 
partnerom, zadiru u vri-
jeme koje dijete provodi 
s onim drugim... 
Također, događa se i da 
jedan roditelj namjerno 
ne vrši kontrolu nad 
obavljanjem nekih za-
daća kao što je kupanje, 
pranje zubi, određiva-
nje vremena za igru ili 
izlaske: ako je dijete kod 
jednog roditelja "raspu-
šteno", drugom će biti 
vrlo teško uvesti red.

1
NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE RADE RODITELJI

životu. No, stisnuli smo zube i 
nastupili kao pravi krizni tim, 
zajednički smo je tješili i rekli 
da ćemo zajedno naći način 
kako preživjeti ovo teško 
razdoblje, no nismo odustajali 
od svoje nakane - prisjeća se 
Vesna te dodaje kako su svo-
joj jedinici Maji objasnili da 
čvrsto stoje iza odluke o ra-
stavi i da oboje žele ponovno 
biti sretni. Razgovarali su do 
dugo u noć, zaspali zagrljeni 
i cijeli vikend proveli zajedno 
razgovarajući o promjeni koja 
ih čeka.
Prema podacima Državnog 
zavoda za statistiku, u 
prošloj se godini razvelo 
7036 parova, što čini gotovo 
trećinu od ukupnog broja u 
prošloj godini sklopljenih. To 
su najlošiji podaci od kad se 
vode statistike u Hrvatskoj, a 
uzme li se u obzir činjenica 
da gotovo 60 posto tih parova 
ima malodobnu djecu, podaci 
su tim gori.

Roditeljima uvijek 
kažem da je za djecu 
bolji dobar razvod 
nego loš brak. Djeca 

će u pravilu na informaci-
ju o tome da im se roditelji 
rastaju reagirati neugodnim 
emocijama kao što su tuga, 
ljutnja, sram i briga. Ono što 
je vrlo bitno jest djeci uporno 
naglašavati da ona nisu kriva 
za probleme između roditelja 
- govori magistrica psihologije 
Mia Roje iz Poliklinike za 
zaštitu djece i mladih grada 
Zagreba, specijalizirane za 
pružanje podrške djeci s razli-
čitim traumatskim iskustvima.
Unatoč tome što razvod 
roditelja niti u jednoj dobi 
nije ugodan, on na djecu ne 
mora nužno ostaviti trajne 
posljedice, složni su psiholozi. 
Bitno jest da majka i otac u 
takvoj situaciji nastupe kao 
tim, svoje razmirice ostave po 
strani i djeluju u najboljem in-

teresu svog djeteta. Najčešća 
pogreška koju roditelji rade 
jest pokazivanje vlastite emo-
cionalne nesigurnosti pred 
djecom, objašnjava dr. sc. Ana 
Kandare Šoljaga, što mališane 
jako plaši.
- Djeci su potrebni zreli i sta-
bilni odrasli koji 'čvrsto drže 
kormilo', koji djeluju kao da 
znaju što rade i koji vide izlaz 
iz trenutačne situacije. 

Kada roditelji izgube 
kontrolu nad 
situacijom, djeca 
će biti u potpunosti 

izgubljena - objašnjava riječka 
psihologinja, dodajući  kako 
je nedavno imala slučaj u 
kojem su majka i otac dogo-
vorili na koji će način svojoj 
djeci, 11-godišnjoj djevojčici 
i 14-godišnjem sinu, priopćiti 
da je između njih gotovo, 
međutim, otac je posrnuo.
Čim su sjeli razgovarati, iz-
gubio je kontrolu nad sobom, 
počeo plakati i kroz suze go-
voriti da odlazi i da će se sada 
rijetko viđati jer ga mama više 
ne želi kraj sebe. Čak je rekao 
i da misli da je razlog rastave 
taj da mama ima nekog novog, 
ali ne želi priznati. Djeca su 
ostala u šoku, a sve što je maj-
ka dalje govorila - da ih oboje 
jako vole, da će se o njima za-
jedno brinuti i da će sve biti u 
redu - klinci više nisu slušali, 
a nisu čak ni zaplakali. Sljede-
ćih tjedana s njima je bilo 
gotovo nemoguće razgovarati, 
a zanimljivo je, dodaje dr. sc. 
Kandare Šoljaga, da su više 
odbijali oca nego majku, upra-
vo zbog toga što je umjesto da 
se kontrolira i da im prostora 
za njihovu emocionalnu reak-
ciju, djecu opteretio vlastitim 
strahovima i tugom.
No i u situacijama kada 
roditelji odrade sve po PS-u i 
poduzmu apsolutno sve mjere 
predostrožnosti, nije nemo-
guće da djeca loše reagiraju, 
a pogotovo ona predškolske 
dobi koja imaju izraženo "ma-
gijsko" razmišljanje, što znači 
da su sklona sve događaje 
pripisati samima sebi.
- U praksi često čujemo djecu 
koja su uvjerena da se roditelji 
razilaze jer, primjerice, nisu 
pojela sav grašak, nisu slušala 
baku ili su se potukla s bra-
ćom. Isto tako, česte su i si-
tuacije u kojima dijete nastoji 
biti posebno poslušno ili, pak, 
raditi probleme u školi kako 
bi se roditelji morali čuti. 
Nedavno sam imala slučaj u 
kojem mi je djevojčica rekla 
da je njezin zadatak pomiriti 
mamu i tatu zato što je ona 
kriva za njihovu povezanost 

Mia Roje, psihologinja u Poliklinici za 
zaštitu dijece i mladih grada Zagreba
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*KAKO REĆI DJETETU DA SE RODITELJI RASTAJU?
Vijest o tome da mu se mama i tata rastaju 
djeca bi trebala čuti od oba roditelja te, ako je 
ikako moguće, roditelji bi trebali dati zajednič-
ko objašnjenje odluke i u njemu ustrajati. 

Također, vrlo je bitno da, objašnjavajući razlo-
ge svog prekida, jedan prema drugome iskažu 
poštovanje te da djeci pomognu u izražavanju 
osjećaja. U ovoj osjetljivoj situaciji klince treba 
pažljivo slušati, pomoći im da nađu prave 
riječi za izraziti osjećaje, potaknuti ga ih bude 
iskrena i objasniti im da ih nitko neće osuđivati 
bez obzira na to što osjećaju te ono najbit-

nije, pokazati im da ih se razumije. Cilj ovog 
razgovora je uvjeriti djecu da se u roditeljskoj 
ljubavi prema njima ništa nije promijenilo.

Promjena bračnog statusa roditelja za djecu 
znači i promjenu organizacije života. Zbog 
toga bi s njima trebalo promijeniti i neke 
praktične informacije kao što su, na primjer, 
gdje će živjeti, kada će viđati drljubaviugog 
roditelja, što će biti sa školom, izvannastavnim 
aktivnostima... Kada znaju što ih čeka, djeca 
se, baš kao i odrasli ljudi, osjećaju mnogo 
sigurnije.

samim time što se rodila - 
govori Mia Roje i dodaje kako 
je u takvoj situaciji bitno djeci 
objasniti da ne postoji ništa 
što bi ona mogla učiniti kako 
bi se mama i tata pomirili 
te, ako je potrebno, potražiti 
stručnu pomoć.

U crnim statistikama 
postoji i svijetla 
točka, a to je posto-
tak sporazumnih 

razvoda, osnovnog preduvjeta 
za psihološko zdravlje djece. 
Dok ih je u 2015. bilo samo 35 
posto, nasuprot 65 posto onih 
do kojih je došlo sudskim 
tužbama, broj sporazumnih 
razvoda u 2016. je dvostruko 
veći - čak 70 posto. Takav 
je rasplet situacije za dijete 
najbolji jer se roditelji u 
tom slučaju dogovaraju oko 
skrbništva koje u Hrvatskoj u 
pravilu ostaje zajedničko, dok 
djeca najčešće ostaju živjeti s 
majkom. Međutim, ističe pra-
vobraniteljica za djecu Ivana 
Milas Klarić, prilikom odluke 
o tome s kime će dijete stano-
vati nakon prekida zajednice 
života roditelja, bitno je uzeti 
u obzir roditeljske kompeten-
cije i kvalitetu odnosa djeteta 
i roditelja, a ne spol roditelja.
- U slučajevima u kojima 
roditelji nisu u stanju postići 
dogovor, a takvih je znatno 
manje, odluku donosi sud 
na temelju mišljenja struč-
njaka koji su pritom dužni 

svoje mišljenje i prijedloge 
temeljiti na načelu najboljeg 
interesa djeteta - objašnjava 
pravobraniteljica za djecu i 
dodaje kako prednost uvijek 
treba dati onom roditelju koji 
bolje razumije dijete i njegove 
potrebe i koji drugog roditelja 
prihvaća kao ravnopravnog 
partnera u odgoju, neovisno o 
tome je li riječ o ocu ili majci.
Samo po sebi je jasno da je 
za djecu idealan aranžman 
stabilan dom s dvoje roditelja 
koji se međusobno vole i 
uvažavaju, no takvo što, 

PROŠLE GODINE RAZVELO SE ČAK 7036 
PAROVA I TO SU NAJLOŠIJI PODACI 
OTKAD SE VODI STATISTIKA. A 60 POSTO 
TIH PAROVA IMA MALODOBNU DJECU

nažalost, nije uvijek moguće. 
U svim ostalim situacijama, 
treba težiti onome što je 
takvoj situaciji najsličnije - 
zajedničkoj skrbi za dijete u 
kojem mališani mogu živjeti 
i s ocem i majkom. Naravno, 
uz zadovoljene neke osnovne 
preduvjete kao što je blizina 
stanovanja roditelja zbog ško-
le i izvannastavnih aktivnosti. 
Ima i nekih stručnjaka, laika 
pogotovo, koji prigovaraju da 
dijete koje živi u takvom "po-
dijeljenom" aranžmanu nema 
"pravi" dom, no najjači i je-

dini bitan protuargument koji 
je moguće dati jest da dijete 
zdravom i konstruktivnom 
suradnjom roditelja umjesto 
jednog doma, dobiva dva.

Psihologinja Dr. sc. Ana Kandare Soljaga
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Iako broj razvoda, 
a time i djece koja 
više ne žive s oba 

roditelja raste, u obra-
zovnim institucijama 
još ne postoje sustavni 
programi koji bi mali-
šanima trebali olakšati 
period privikavanja na 
novi aranžman života. 
Ipak, u školi se, osobito 
u nižim razredima, 
od učitelja očekuje 
da budu upoznati sa 
životnim prilikama 
svojih učenika te da im 
pruže podršku ukaže li 
se potreba za time. 

Također, u okviru 
rada školskog 
psihologa postoji 

mogućnost za pojedi-
načne ili razgovore u 
malim grupama. Ako, 
pak, smatrate da ni vi 
kao roditelj, a ni škola 
ne mogu vašem djetetu 
pružiti pomoć koja mu 

je potrebna, postoje 
brojne udruge i progra-
mi osmišljeni upravo u 
tu svrhu. 

U Zagrebu 
djeluje udruga 
Dijete Razvod, 

usmjerena na zaštitu 
interesa djece za vri-
jeme i nakon razvoda, 
koja pruža adekvatnu 
(i besplatnu) stručnu 
psihološku pomoću 
djeci te nudi besplatne 
pravne savjete i infor-
macije djeci i njihovim 
obiteljima tokom i 
nakon razvoda. 

Riječki dječji dom 
“Tić”, pak, pro-
vodi također be-

splatan program “Škola 
za razvedene roditelje” 
usmjeren na roditelje 
kojima, zbog stresa 
uzrokovanog procesom 
razvoda braka, nedo-
staju znanja i vještine 

potrebne za postizanje 
dobrog roditeljstva. 
Tijekom pet susreta, 
roditelji uče prepoznati 
i razumjeti dječje 
reakcije i specifične 
potrebe tijekom tog, za 
njih vrlo stresnog raz-
doblja te se upoznaju 
s opasnostima nena-
mjerne promjene stila i 
roditeljskih postupaka. 

Također, slične 
radionice, to jest 
grupne terapije 

za djecu i roditelje, 
ali i individualno sa-
vjetovanje provodi i 
Poliklinika za zaštitu 
djece Grada Zagreba. 
Na njihovim web stra-
nicama postoje brojne 
korisne informacije 
o tome kako djetetu 
priopćiti da se rastajete 
i kako se prema njemu 
postaviti u razdoblju 
koje slijedi. Isto tako, 

nude i brojne savjete 
usmjerene prema djeci, 
primjerice, kako rodi-
teljima objasniti svoje 
osjećaje, što mogu 
očekivati od života 
na dvije adrese te što 
učiniti kada roditelji 
počnu ružno govoriti 
jedan o drugome. 

Zagrebački Centar 
za djecu, mlade i 
obitelj "Modus" 

provodi program po-
drške djeci

"Pinklec", kojemu je 
cilj prevencija psihič-
kih poteškoća kod dje-
ce čiji roditelji prolaze 
kroz rastavu braka. 
Ovaj besplatni program 
provodi se u grupama 
jer na taj način djeca 
uviđaju da nisu sama te 
da se i druga djeca nose 
sa sličnim osjećajima i 
teškoćama.

“BOK, JA SAM MAJA.
MOJI STARCI SE RAZVODE”

I DJECI TREBA GRUPNA PODRŠKA


