
 

Дагмар, ти организира семинар за децата и медиацията. Можеш ли да ни разкажеш накратко за 
семинара? 

Семейната медиация, която практикувам и наблюдавам в Германия през последните 20 години, се 
ограничава до работа с родителите. И действително, трябва да се засрамим, че децата не са получавали 
никаква роля в медиацията. Наблюдавам също мои колеги, когато работят, и виждам, че много рядко 
децата биват включени в медиацията. Смятам, това е така, защото медиаторите се боят и се тревожат, 
че няма да успеят да се погрижат достатъчно за потребностите на децата. Бих желала да променя това 
донякъде. Ако се насочим в тази посока, лесно можем да включим и децата в медиационния процес.  

Как можем да включим децата в медиационния процес? 

Според мен, досега са разработени четири модела. Един от тях се състои в това, да се сложи стол в 
стаята, в която се провежда медиацията, и този стол стои там по време на всички фази на процедурата, 
с идеята родителите постоянно да са фокусирани върху детето.  Друг подход - да се направи "интервю" 
с детето от външен експерт, като нашите колеги от Холандия имат много добър опит в това отношение. 
Лично аз съм участвала в сесии, при които медиаторът разговаря самостоятелно с детето - без неговите 
родители -  и това, което не ми харесва е, че децата започват да виждат в нас верни приятели, 
довереници.  Затова предпочитам модела, при който цялото семейство - деца и родители,  присъстват 
на процедура по медиация.  

Преди малко спомена, че медиаторите изпитват страх, че няма да успеят да се погрижат достатъчно 
за потребностите на децата. Какви специфични качества трябва да притежават медиаторите, за да 
успеят "да медиират" с деца?  

Не знам дали трябва да притежават някакви специфични качества, за да работят с деца. Когато работим 
с родителите, винаги проявяваме изключително внимание към техните потребности. Мисля, че трябва 
да се отворим за ситуацията с още една идея - трябва да проявяваме интерес и внимание към децата, 
към ситуацията, в която са изпаднали децата. Това е достатъчно, според мен.   



От коя възраст нататък децата могат да бъдат включвани? 

Бих казала, по принцип, от късна предучилищна възраст, от навършване на пет или шест години, от 
възрастта, когато детето може да ни каже какво очаква в бъдеще от своята майка и от своя баща.  Ако те 
са няколко братчета и сестричета, може би няколко деца на възраст между 3 и 14 - то тогава не бих се 
тревожила, ако 3-годишното дете е там също.  Смятам, че то принадлежи към семейната "конструкция", 
към "конструкцията" от деца и не бих го изключила. Освен това имам опит от тези срещи с децата - от 
едновременните срещи с родителите и децата - най-малките изговарят най-много неща, те са най-
открити и тъкмо те мотивират по-възрастните братчета и сестричета да се включат също в разговора.  

Какво всъщност споделят децата при този тип медиация? Какъв вид въпроси и задавате? 

Децата просто пишат върху картончета или рисуват какви са желанията им по отношение на бъдещето - 
зависи от това какво умеят да правят. Понякога споделят любопитни идеи - че биха искали да отидат на 
кану с баща си, или да отидат на концерт, или на къмпинг с майка си за уикенда, или пък с баща си, или 
пък с баба си. Излизат неща, които родителите по никакъв друг начин не биха могли да узнаят.  

Имаме една поговорка: ключът е в подготовката - каква подготовка предполага всичко това?  

Едно нещо със сигурност не работи и то е да кажеш на родителите: "Елате следващия път с детето."  Не, 
родителите изпитват нужда да повярват в методите на медиацията и преди всичко да повярват на самия 
медиатор.  Родителите искат да бъдат сигурни,  че децата им няма да бъдат подлагани на разпит, те искат 
да знаят точно какво ще се случи с децата им по време на сесиите, какво точно ще бъдат питани децата - 
затова и първо обсъждаме с тях какви теми биха могли да бъдат повдигани пред децата. Темите биха 
могли да бъдат:  Къде желаем да живеем в бъдеще? Как ще посрещаме Коледа? Мажем ли да посетим в 
бъдеще баба и дядо? Важното е родителите да повярват, че не ровим в миналото, че неизменно гледаме 
напред и се опитваме да разберем какво в действителност детето желае за себе си занапред, какво е 
важно за него.  

Споменават се генограми и екограми...Можеш ли да кажеш нещо по този въпрос? Какво 
представляват?  

Какво е екограма? Аз смятам, че всичко, изговорено по време на медиация, трябва да бъде 
визуализирано. Това не означава да се изписва всичко едно след друго, а после да премятаме листове от 
флипчарта напред - назад. Допълнително, всичко написано, трябва да бъде закачено на стената.  
 
Екограмата е комбинация от генограмата и икономическите възможности - описание на семейството чрез 
хората, които го съставят. Включва информация за бащата/майката, подробности за брака, професия, 
хобита, други интереси, деца, тяхното образование, дали имат интерес към спорта или към музиката, 
баби и дядовци, домашни любимци - цялата семейна система. Всичко трябва да бъде изговорено, 
включително и финансовото положение на членовете на семейството,  защото, ако децата ще трябва да 
посещават единия или другия родител, то тези пътувания ще трябва да се плащат. Затова е важно да се 
знае финансовото положение на всеки един, а също така и дали бабите и дядовците могат да предложат 
подкрепа както с труд, така и финансово.  Екограмата отклонява вниманието от отделната персона, от 
склонността да виждаш само себе си  в ситуацията. Обратното - всеки отделен човек вижда, че цялото 
семейство е засегнато от случващото се. 
 
   



Във вашия семинар правихте ли ролева игра? 

Да, правихме.  Първо, разгледахме и обсъдихме кой от четирите подхода е най-подходящ - със стола ли, 
с воденото от външен експерт интервю, медиаторското интервю без родителите или медиацията с 
децата и родителите. Разгледахме предимствата и недостатъците -  за родителите, за децата и също от 
гледна точка на медиатора. Лично аз предпочитам подхода среща с родителите. И на този етап просто 
помолих колегите, които предпочитат подхода на работа заедно с децата, да започнат да го реализират.  
Определено време наблюдавахме. После попитахме детето какво очаква от медиаторите. И накрая 
направих кратка демонстрация как самата аз бих работила с деца в процеса на медиацията.  

Казуса с Оскар ли използвахте, същият, който беше използван по-рано?  

Да, работихме с казуса за Оскар.  

Какво каза Оскар? По какъв начин разговорът с него повлия върху разиграването на този казус?  
 

Видя се, че Оскар трябва не просто да присъства на срещата - необходимо е да бъде подканен от 
родителите си да вземе участие. Това означава, че получава подкрепа от родителите си; че те му 
казват:" Ела при нас и просто кажи кое е важно за теб." Тогава Оскар разказа за какво би желал - да има 
контакт с баща си, да има контакт с майка си, да общува със своите приятели, да упражнява хобитата си. 
Просто изреди тези неща.  

По време на семинара откроиха ли се различни мнения на участници от различни страни относно 
включването на детето в процедурата? 

За мен беше видимо, че много от участниците предпочитаха детето да бъде "интервюирано" без 
родителите.  Споделиха, че медиаторите трябва да бъдат предпазени, че родителите трябва  да бъдат 
предпазени, като много от участниците в семинара  предпочитаха децата, а в този случай включително и 
Оскар, да бъдат държани встрани от възможен  конфликт на интереси.  За да се предотврати ситуация, 
при която Оскар трябва да говори в полза на майка си и против баща си или - обратното! На него трябва 
да му се даде възможност да говори абсолютно свободно какво желае, затова и бе споделено 
мнението, че той вероятно може да направи това, само ако никой от родителите му не е в стаята. Усетих 
обаче, като резултат от този семинар, че някои склонни към експерименти медиатори  намериха за 
интересно да наблюдават различен на техния подход, както и че ще го пробват в бъдеще.  

Една друга тема са проучванията. Извършвани ли са проучвания за ролята на децата в медиацията? 
Какви са най-новите теми? В Германия не са правени изследвания.  

В Германия не са правени изследвания. Има разработки на професор  Tenakes, професор Proksch и 
Reiner Bastine от Хайделберг. Те изследваха частично зависимостта между плащанията на детската 
издръжка и контакта с детето. Установено е, че бащите, които плащат редовно издръжка, а също така и 
дълго време, имат по-добри контакти с децата си, сравнено с онези бащи, които са преустановили 
плащането.  Професор  Bastine проучва трайността и устойчивостта на медиационните споразумения. В 
През последните 30 години в Америка също има разработки на тази тема. Например на Valentine и 
Hetherington. Те откриват - и аз мисля, че това е много позитивно послание - че 80% от децата на 
разведени или разделени родители не носят някакви неблагоприятни последствия и негативи в своя 
живот. Все пак има някои проблеми, които се наблюдават при деца на разделени родители. Например, 
след раздялата те често се чувстват самотни. Това се свързва с факта, че бащата се е преместил - повече 
не е там, както и поради факта, че майката трябва да работи, за да издържа семейството - тя също не е 
вкъщи и децата трябва да се грижат сами за себе си. Наблюдава се и друг аспект: децата често не 
съумяват да достигнат образованието и квалификацията на своите родители. Аз обаче не съм сигурна, 
че това е валидно навсякъде - проучването е правено в Калифорния, а там няма финансова подкрепа от 
държавата, каквато ние, в Германия, имаме. От което следва, че това може да е причината децата там 



да не се справят така добре в училище или в университета, както могат в Германия.  

Говорихме много да детето. Финалният ми въпрос обаче е за родителите. Как им влияе участието 
на тяхното дете в процедурата по медиация? Какъв е ефектът върху процеса на търсене на 
решението и върху капацитета на родителите да откриват варианти на решение?  

Винаги ми  е било интересно да наблюдавам как родителите и децата влизат в стаята, как сядат... Аз не 
подреждам по някакъв стриктен ред кой къде да седне - членовете на семейството сядат около 
кръглата маса и начинът на сядане незабавно отразява семейната "система". Когато идва семейство - 
двойка с три деца, те сядат така, че нито един от родителите не е самотен.. Никога не се е случвало, 
никога не съм наблюдавала единият от родителите да е изолиран. Родителите са много внимателни, в 
началото на сесията ги моля да поемат ролята на слушател и да ми оставят аз да водя интервюто. И е 
много интересно да се види как родителите обръщат внимание на децата си, как и те самите 
забелязват, че нещо се е променило.  Често фокусът е върху финансови теми и когато децата 
присъстват, родителите установяват, че децата изпитват своите си тревоги, незабелязани  и неочаквани 
от тях.  Накрая са искрено доволни, споделят, че са изпитвали съмнения относно включването на 
децата в процедурата, но се радват, че са се съгласили срещата да протече с децата.  

До каква степен това подпомага родителите да намерят решение, как минимализира конфликта 
между родителите? 

Остава си същото - родителите са тези, които трябва да намерят решенията и да  вземат решението. Но 
детето има "креативен принос", което прави всичко по-лесно, някак си завършва цялостната картина на 
решението. Появява се известна лекота,  когато децата са там. Възможно е да се обсъждат и други 
аспекти на случващото се, които понякога могат да бъдат смешни, като например следната идея:"Ще 
търсим каравана, а баща и син могат да намерят някъде да я паркират. Ще работят по нея, а понякога 
ще прекарват в нея заедно събота и неделя. " 

Много благодаря. 

И аз благодаря, Андреас.  


