
Родителско отуѓување 

 

Родителското отуѓување е збир на стратегии кои едниот родител ги користи за 

да ги поткопа и да се меша во односите на детето со другиот родител.  
Истражувањата откриле повеќе  стратегии на отуѓување, вклучувајќи: лошо 
зборување за другиот родител , ограничување контакти со него и  неговото 
семејството, бришење од животот и умот на детето (* забранување  фотографии 
од  родителот ),  создавање впечаток дека е опасен и принудување  детето да 
избере еден, од двајцата родители.  

Ова доведува до конфликт, конфликт на лојалност, дистанцирање, па дури и 
целосен кат-оф. Децата кои подлегнуваат на притисокот и стануваат сојузник  со 
еден родител против другиот,  често покажуваат збир на однесувања кои станаа 
познати како синдром  на родителско отуѓување. Тие најчесто манифестираат 
омраза кон оцрнетиот родител и целото негово семејство и мислат дека  тој/таа не 
заслужува да ги види. 
 Родителот кој се обидува да го отуѓи детето од другиот родител, му ги пренесува 

пораките: 

 1. Јас сум единствениот родител кој те сака и се грижи за тебе! 

2.  Другиот родител е опасен  или недостапен! 

3. Релацијата со тој родител ја загрозува твојата врска со мене! 

Не постои оправдување за штетата која ја трпат овие несреќни деца, што 
неминовно ќе се одрази на нивниот иден развој. Постои само едно прашање – 
Каков човек е тој родител кој прави неговото дете да се чувствува несреќно?

 



„Потоа размислував за Ива. Знам дека таа ги сака и мајка ѝ, и татко ѝ. Двајцата! 
Како да одбере еден од нив? Ах, нема ништо потажно од тажно дете, натажено си 
размислував. Ако сопругот и сопругата не можат да играат фер – плеј како маж и 
жена, нека се разведат.Тоа и не е толку проблем. Проблем е кога не разбираат 
дека засекогаш остануваат родители. Па и Ива е пола мама, пола тато, од 
времето кога тие се сакале. Ако сега не се сакаат, тоа не значи дека таа треба да 
ја избрише едната половина и да биде пола мама, а пола – ништо. Или обратно, 
пола тато, а пола – нула. За да не ги лути двајцата, можеби најдобро ќе биде да ги 
избрише двете половини. Што ќе биде тогаш Ива? Дете со едно празно ништо во 
себе?  

 Ете зошто добив оригинална идеја, да се направи училиште за родители. Таму 
многу возрасни би повторувале по стопати, додека да научат да не ставаат товар 
на грбот на нивните деца. Товар:  

-Не може да одиш со татко ти!  

-Не е во право мајка ти.  

-Не давам пари!  

-Или си со мене, или си против мене…  

Непаметни едни големи! Ах колку се нервирам што нема училиште за родители, 
упорно си мислев додека ја испраќав Ива. Каква е оваа држава што не ги спасува 
малите од големите?“  

 

Оваa публикација  е подготвена со поддршка на Европска Унија во рамки на проектот  “Родители не се 
разведуваат” 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на авторите од  Поврзани и на никој начин 

не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европска Унија  и на проектот  Стратешки 

партнерства за развивање на социјална агенда за промени  “Препознај, почитувај и остварувај права.” 
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