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debata nt „Kto wychowa nasze dzieci.”

PANIE PREZYDENCIE ,PANI PREZYDENTOWO ,
nic się nie zmieni na odcinku wzrostu demograficznego , jak nie
zmienimy prawa rodzinnego . Dalsze odsuwanie ojców od procesu
wychowawczego rodzi w społeczeństwie polskim świadomość dużego ryzyka
związanego z zakładaniem rodziny .Ten proces będzie się pogłębiał , bo nie ma
woli rozwiązana problemów .Dziś jest tak , iż tylko 4 % ojców powierza się
opiekę nad dzieckiem , 64 % nie ma możliwości wpływu na wychowanie
swojego dziecka , stąd taka ilość dzieci –bo półtora miliona wychowywanych
przez same matki /dane GUS/.
Będziemy nieustannie o tym przypominać , mamy nadzieję na udział w
następnej debacie nt. „ KTO WYCHOWA NASZE DZIECI”
Polskie prawo rodzinne szkodzi dzieciom , szkodzi rodzinie bo jest
oparte na sprzecznych z Konstytucją przepisach prawnych jakimi są art.58 i
107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Na ten chory system składają się złe antyrodzinne praktyki sądowe , realizujące
stereotypowe postrzeganie kobiety jako zawsze pokrzywdzonej a ojca jako
tyrana .Takiego podziału rodziców w duchu uprzedzeń kulturowych wobec
ojców dokonują wydawanymi opiniami rodzinne ośrodki zwane RODK-ami ,
które w systemie prawa rodzinnego działają bez konstytucyjnego umocowania
prawnego do wydawania opinii w sprawach rodzinnych z zakresu władzy
rodzicielskiej.
Stanowisko Forum podzieliła w tej materii Prokuratura Generalna pismem
Biura Spraw Konstytucyjnych z dnia 12 października br Nr PG VIII TKw 38/12./
Pismo to jest w posiadaniu Biura Prezydenta .
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Pomimo takiego stanowiska Prokuratury nadal się uprawia w sądach politykę
kierowania rodziców pod oceny do RODK.
Jak to może być PANIE PREZYDENCIE że w demokratycznym państwie
stosuje się segregację obywateli -rodziców , które z nich ma lepsze
predyspozycje wychowawcze do wychowywania własnego dziecka . Dzieli się
zatem rodziców za pomocą testów , standardów na tych lepszych i gorszych.
To są praktyki szowinistyczne , bo człowiek jest traktowany jak przedmiot.
Najwyższym Sędzią dla człowieka stał się urzędnik państwowy zwany biegłym
choć nim nie jest .Taki pseudo ekspert to funkcjonariusz publiczny resortu
wymiaru sprawiedliwości , zatrudniony w RODK.
Od długiego czasu sygnalizujemy te nieprawidłowości i pomimo
przejawów zainteresowania sprawami rodziny ze strony niektórych instytucji
nie dokonuje się żadnych konstruktywnych zmian aby rodzinę wzmocnić , aby
przeciwdziałać zjawisku wywożenia dzieci , a wreszcie aby dostrzec jako
główną przyczynę zła –ZJAWISKO ALIENACJI RODZICIELSKIEJ .
Jesteśmy bardzo zaniepokojone stanowiskiem samych kobiet , młodych
ambitnych kobiet , które domagają się zmian .Popieramy je ale z tym
zastrzeżeniem ,że jednak nie dostrzegamy z ich strony żadnych dążeń na rzecz
ukrócenia procesu alienacji rodzicielskiej i nie izolowanie ojca od wychowania
dzieci.
Na hasło IV Kongresu Kobiet „Gestu Kozakiewicza ” zareagowałyśmy pytaniem
skierowanym do Kongresu , dlaczego zabrakło w programie obrad tematu
„Kto wychowa nasze dzieci ”? Taki gest jest złym znakiem na drodze szukania
rozwiązań korzystnych dla dzieci .To nie zaproszenie do współpracy , to nie
gest miłości ale gest nienawiści , tylko wobec kogo?
Temat jest na tyle ważny ,że na dzień dzisiejszy” dysponentkami ”dzieci
są matki.
To matki utrudniają i uniemożliwiają ojcom wykonywanie
obowiązków rodzicielskich wobec dzieci . System zamiast przeciwdziałać temu
powszechnemu zjawisko przyjętymi rozwiązaniami , proces ten wzmacnia i
sankcjonuje .
Alienacja rodzicielska jest niczym innym jak stosowaniem przemocy
emocjonalnej przez jednego z rodziców ,zwykle matki wobec dzieci i ojców
dzieci .
Inne kraje wypowiedziały temu szkodliwemu dla dzieci i rodzin zjawisku
zdecydowaną walkę , wprowadzając silne instrumenty prawne do samych
ustaw dotyczących prawa rodzinnego .
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Ostatnio w kraju dużo się mówi o przeciwdziałaniu przemocy , dlatego
my zgłaszamy problem stosowania przemocy przeciw dzieciom poprzez
alienowanie ich od drugiego rodzica , zwłaszcza przez matki .
System
spowodował powstanie
półtora miliona półsierot społecznych . Takie
zjawisko przemocy emocjonalnej powoduje bowiem utratę przez dziecko
jednego z rodziców , i ma wpływ na powstanie zaburzeń emocjonalnych w
rozwoju dziecka .
Czynniki rządowe którym sygnalizujemy potrzebę wprowadzenia pilnych
zmian prawa rodzinnego , nie przejawiają woli podjęcia jakichkolwiek działań
pomocnych dziecku i rodzinie . Nie zauważa problemu ani Rzecznik Praw
Obywatelskich choć łamane są prawa człowieka poddawanego ocenom
tworząc proces segregacji, nie reaguje Pełnomocnik ds. Równego Traktowania
w sytuacji skrajnej dyskryminacji ojców , nie reaguje Rzecznik Praw Dziecka
pomimo że ma świadomość istnienia dramatów dzieci , dramatów ojców i
rodzin ojców .
Ministerstwo Sprawiedliwości poucza jedynie osoby występujące ze
skargami i postulatami wprowadzenia zmian systemowych o treści art.118
Konstytucji sugerując im zebranie 100.000 podpisów .
Forum matek reprezentuje nie tylko polskich obywateli w ilości 100 tysięcy
ale i reprezentuje półtora miliona dzieci półsierot społecznych , których
system pozbawił jednego z rodziców zwykle ojca i ponad dwa miliony rodzin
ojców .
Forum matek ponownie zwraca się do PANA PREZYDENTA o
poparcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie kompleksowej zmiany prawa
rodzinnego, które zostały przez nas ujęte w przesłanym PANU
PREZYDENTOWI piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka /załącznik/.
Proszę nam uwierzyć i zaufać Panie PREZYDENCIE , nam kobietom
skupionym w ramach Forum matek , doświadczonym życiowo , że dopóki nie
dokonamy zmian po linii oczekiwań społeczeństwa a nie wybranej grupy osób ,
których te sprawy bezpośrednio nie dotyczą ,ale narzuciły rodzinom
rozwiązania które je niszczą ,nic się w POLSCE NIE ZMIENI na odcinku
wzrostu demograficznego jak i na odcinku zmniejszenia ilości sierot
społecznych .
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Ponownie prosimy PANA PREZYDENTA o zorganizowanie debaty publicznej
poświęconej tematowi zmian prawa rodzinnego z wyeksponowaniem
zjawiska alienacji rodzicielskiej .
Załączamy do niniejszego wystąpienia pismo zawierające tezy zmian
systemowych , skierowane do Rzecznika Praw Dziecka wskazujące na
płaszczyzny zmian w przepisach prawnych , które wpłyną na ograniczenie
szkodliwego dla polskiego społeczeństwa , polskich rodzin zjawiska alienacji
rodzicielskiej oraz przyczynią się do respektowania przez sądy Konstytucyjnej
zasady równości obydwojga rodziców a tym samym ochronią dzieci . Projekt
ten skierowałyśmy także do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego którą
Rzecznik powołał w lipcu br.a która do dzisiaj nie rozpoczęła prac nad
zmianami prawa.
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia , Święta Radości , będą kolędy ,
będzie choinka , nie będzie jedynie radości spotkania się przez ojca ze swoimi
dziećmi . Tak będą przeżywały święta w izolacji od swoich ojców dzieci i
tysiące zdesperowanych ojców i rodzin ojców ,zostawiając jedno miejsce
wolne – z nadzieją ,że może jego dziecko na nim usiądzie .Tak się dzieje co
roku i co roku przybywa ojców ,którym nie będzie dane choć w święta
zobaczyć swojego synka lub córeczki .
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1 załącznik. Pismo do Rzecznika Praw Dziecka z 14 grudnia 2012r
zawierające konieczne do wprowadzenia zmiany w prawie rodzinnym
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