
 
Tematem filmu „Para“ jest rozwód rodziców i reakcja dziecka na tę sytuację. 
 
„Zawsze jest jeszcze nadzieja“ – taki był końcowy wniosek z rozmowy rodziców polskich. 
Nie ma przepisu na to, co jest najlepsze dla dziecka i należy zawsze decydować 
indywidualnie, zależnie od sytuacji, mając na względzie, by dziecko jak najmniej cierpiało. 
 
W Afryce rozwód jest krokiem ostatecznym, na który zainteresowani niechętnie się decydują. 
Więzy rodzinne odgrywają tam ważną rolę, zatem rodzina próbuje w pierwszym rzędzie 
pogodzić skłóconych małżonków. Jeżeli jednak dochodzi do rozwodu, to zwyczajowo ojciec 
otrzymuje prawo opieki nad dzieckiem, ponieważ ma on na ogół lepsze możliwości 
finansowe, by zadbać np. o dobre wykształcenie potomstwa. 
 
Rosyjscy rodzice byli zdania, że rozwód to dla dziecka bardzo przykre przeżycie, niezależnie 
od kręgu kulturowego. Ważne jest, by oboje rodzice okazywali dziecku miłość. 
 
„Dzieci najbardziej życzą sobie rodziny z obojgiem rodziców“ uzupełnił jeden z polskich 
ojców. „Miłość jest bardzo ważna i trzeba pracować nad jej utrzymaniem, nawet jeśli wymaga 
to wysiłku.” Z pewnością istnieją sprawdzone modele organizacji życia dziecka po rozwodzie 
rodziców (np. tydzień u matki, tydzień u ojca), ale najlepiej jest unikać rozwodów. 
 
Jednak z drugiej strony są sytuacje, kiedy rodzice już nie są w stanie nawzajem się znieść – 
stwierdzono w dalszej dyskusji. Jeżeli rodzice szczerze się nienawidzą, to korzystniej jest 
rozejść się, niż konftrontować codziennie dziecko z takim stanem rzeczy. 
 
Niektórzy ludzie są egoistami i kierują się przede wszystkim własną wygodą. Do takiego 
postępowania zachęca także w pewnym stopniu niemieckie prawo rozwodowe, które pozwala 
na bardzo łatwe uzyskanie rozwodu, przez co niektórzy podejmują być może decyzję trochę 
pochopnie. 
 
Słonność do rozwodów nie jest zjawiskiem typowo niemieckim, a raczej wynikiem ogólniej 
zmiany w nastawieniu do życia. Wiele tradycyjnych wartości, m. in. życie rodzinne, straciło 
na znaczeniu. Za to cenione są udana kariera i samorealizacja. 
 
Brakuje nam dzisiaj równowagi pomiędzy „być“ i „mieć“, zwycięża nastawienie 
konsumpcyjne. Należałoby się zastanowić, czy warto płacić za korzyści materialne utratą na 
przykład wypełnionego miłością życia rodzinnego.  
 
Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali wydany przez Miasto Hanower poradnik dla 
rodzin: FamilienKompass. 
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