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БЕЗ ОБЗИРА НА КРИЗУ БРОЈ РАЗВЕДЕНИХ БРАКОВА У СРБИЈИ У ПОРАСТУ

Узроци су увек вишеброЈни и до прекида
брака долази кадаје породица дуго и често

изложена крупним проблемима и
ситуацијама које се тешко превазилазе
Када дође до развода брака, партнери
углавном имају изражену борбу за моћ и то
углавном око тога ко ће вршити бригу о деци
и неретко их злоупотребљавају као вид
манипулације
Родитељи морају да знају да ће развод сам
по себи дубоко да повреди њихове
малишане и зато би треоали максимално да
их поштеде непријатних и бурних ситуација

Према

подацима

Репуб-

личког завода за статастику,
почев од 2002. године, у Србији
је број склопљених бракова у
опадању. С друге стране, број
разведених бракова ое полако
повећава. Занимљив је податак да се партнери све чешће
одпучују на развод у прве четири године заједничког живота, а све је више и ванбрачно
рођенедеце.Највећастопаразвода примећена ]е у Београдском региону, апи и Југоисточна Србија не заостаје много

зањим.
"Ако уповедим податке из
2013, године са подацима из
претходне године, могу да закључим да је број развода у
Нишу у порасту. С обзиром да
имамо увид само у категорију
развода који нису споразумни,
2013. године је био повећан
број учешћа наше службе у односу на 2012. годину, и то за 10
одсто. Добијамо захтеве који се
односе на разводне и гостразводне проблеме, али нам долазе и они парови који имају
вољу да превазиђу кризу и пробају да избегну развод. С обзиромдаЈенаш народизложен
многим и честим променама,

тако ое и разлози за развод
брака мењају. Узроци су увек
вишебројни и до прекида брака
долази кадаје породицадуго и
често изпожена крупним проблемима и ситуаци ама које се
тешко превазилазе. Уколико
ихнерешава, већ "стављапод
тепих", њихово нагомилавање

доводи до честих конфликта и
удаљавања партнера.

Један

од разлога је материјална и
стамбена зависност од породице порекла, односно када
брачни пар нема свој стан или
нема приходе. Самим тим, спо-

менути пар зависи од других
чланова породице, родигеља и
не може самострално да доноси одлуке о важним стварима, То додатно нарушаеа њихову комуникацију и уводи у сукобе. Поредтога,разлогзаразвод у првим годинама брака
може да буде и то што млади
буквално у исто време добијају
двоструку улогу: и партнерску
и родитељску. То углавном
отежава њихово функционисање и доводи до проблема.
Све чешћи узрок за прекид
брака је и болест зависности
једног или оба партнера", каже
Драгана Стојановић, предагог и

породични терапеут у Центру
за социјал ни рад 'Свети Сава" у
Нишу,
Према мишљењу многих
психотерапеута, раније, када
су људи бил и много сиромашни

и када се тешко живело,
већина се трудила да издржи
непријатности и преживи. У

таквим условима, чврста веза
са драгом особом и брачним
другом доносила је некакву сигурност. Зато су се многи трудили да одрже брак, Касније се
све променило, Повећана је
еманципованост и економска
самосталност жена, распоред

улогасепроменио,

"Истовременојављање раз-

личитих потреба и очекивања
супружника могу да буду
разлози за сукоб и одлуку о разводу. Жене ретко пристају на
традиционалне улоге, не допуштају да мушкарци самостапно одлучују и да зарађују
новац, а оне да седе код куће и
чувају децу, како је раније био
обичај. На крају, када до)је до
развода брака, партнери
углавном имају израженуборбу
за моћ и то углавном око тога
ко ће вршити бригуодеци. Има
случајева кадаједан од парт

Саветовалиште за
брак и породицу

Уовом сзветовалиштурзде лсихотералеути, а
породице долазе на трегмане у циљу превазилажења
криза. Саветовалиште функционише постразводно,
када се ради се бившим партнерима на њиховом
родитељству. Порад тога, улога саветовалишга је и
лредразводна, кадарпомоћ стручњака брачни
партнери покушавају д а реше одређене проблеме и
избегну рззвод. Саветовалиште за брак и породицу у
Нишком Центру за соци/ални рад је 2013. године
радило са 222 породице ко/е су биле у кризи.
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СВЕ ЧЕШЋИ РАЗВОДИУПРВИМ ГОДИНАМА БРАКА: највећи губитници деца
нера лако препушта оном
другом старање о малишанима
услед немотивисаности, због
недостатака финансија или из
некихдругихразлога. Али, има
и оних који се боре за старатељство због жеље и љубави
према деци, а нератко и да се
"он или она" врати и да се брак
сачува. Родитељи морају да
знају да ће развод дубоко да
повреди њихове малишане, посебно ако је то буран и доготрајан процес. Као такав, може да
остави озбиљне последице у
психичком развоју детета. Не
постоји савршен начин на који

би деци било објашњено да
брак њихових родитеља мора
да се прекине. Њихово прилагођавање на развод може да
буде болан и дуг процес, а родитељи морају да знају како да се
понашају у тим моментима.
Имали смо случај када један
од родитеља говори "али мени
је тешко" и не мисли на то како
се дете које седи крај ње
осећа, Деца морају максимално да буду поштеђена. Би-

вши партнери су растројени и
често праве типичне грешке.
Дете се често злоупотребљава
као вид манипулације, којим

једна страна покушава да се
освети другој. Поред тога,
честа грешка је када један од
родитеља говори у дечијем присуству лоше о другом родитељу. Разводом се завршава
брак, али то не треба да буде и
крај односа са децом", истиче
Драгана Стојановић и додаје
да, што се поступак развода
брака заврши мирнијим путем
и очува родитељска сарадња,
деца ће то на неки начин

лакшеподнети.
Од увођења промена у За-

кону о браку и породици 2005.

године, за покретање развода

довољно је незадовољство
једне стране односа. Нема
више могућности да други партнер не дозволи развод. Већина

развода је третирана по хитном поступку, у трајању од једног месеца. Међутим, постоје и
случајеви код којих је неопходно учешће Центра за социјални рад. Онда је проблематика комплекснија и може да
потраје од неколико месеци па
идогодинудана.

Д.М.

