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Това ли, което ни “разделя“ е онова,

което ни “събира“ по пътя към медиацията

Множеството различия между хората пораждат и множество основания за
конфликти. Човешката история познава немалко методи за тяхното разрешаване, като един
от най-успешните е медиацията. Като алтернатива на съдебния процес тя има за цел да
удовлетвори максимално и двете страни. Възможно ли е обаче, една спорна ситуация,
която             е “разделила“ двете страни, да успее да ги “събере“ отново по пътя към
разрешаването ѝ?

Методите на медиацията имат повече позитиви, отколкото негативи. Освен,
че е по-експедитивен и по-икономичен от съдебния процес, този способ дава на страните
основа за бъдещи взаимоотношения. Събирайки ги на едно място, медиатора инициира
спорещите да проведат разговор лице в лице. По този начин те научават повече за
същината на спора си, като същевременно подобряват техниките си за общуване. Ако и
двете страни успеят да открият първоизточника на конфликта си и постигнат консенсус, те
създават собствено споразумение, което най-добре отговаря на нуждите им.

Както китайският мислител и философ Конфуций е казал: “Най-доброто
решение е съгласието между заинтересуваните страни, което обаче не трябва да се постига
с принуда, дори ако тя е косвена“. В този смисъл може да се твърди, че това, което ни
разделя е и онова, което ни събира. Трябва да се отбележи обаче, че има и такива
конфликти, които не могат да бъдат нищо друго освен причинители на още по-голямо
разделение между страните. “Разделението“ на тези страни се осъществява на
идеологическо ниво. Различните възгледи и убеждения допринасят за раздалечаването на
спорещите един от друг. Макар и бидейки на едно и също място, общувайки лице в лице и
търсейки същината на конфликта си, техният консенсус може и да не бъде постигнат.
Неспособността на страните да направят компромис в името на общото благо би довело до
отнасянето на спора към съдебната власт.  Това би увеличило тяхната неприязън един към
друг и би разрушило основата за евентуални бъдещи взаимоотношения. В този случай,
това, което ни разделя веднъж, е онова, което ни разделя и втори път.

Размишлявайки  над двата възможни изхода от използването на методите на
медиацията, смятам, че разрешаването на даден конфликт зависи не толкова от същината
му, а от светогледа на страните участващи в него. От тях зависи дали това, което ги
разделя, ще успее да ги събере или ще ги раздели още повече.


