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Apel
o podjęcie skutecznych działań w obronie dzieci i ich ojców.

Dnia 15 marca br. Forum Matek otrzymało przeraŜającą wiadomość o samobójczej
śmierci 31 – letniego ojca ze Starachowic – syna jednej z matek naszej grupy, który poddał
się w nierównej walce o miłość do swojej 4 letniej córeczki Mai.
Wydarzyła się w naszym kraju kolejna tragedia rodzinna, której przyczyna tkwi w źle
funkcjonującym systemie prawnym, nieudolnie i opieszale działającym Sądownictwie,
a takŜe w poszczególnych instytucjach, które wykazując indolencję na powtarzające się
problemy – nie wykazują właściwej inicjatywy ani działania w konkretnych przypadkach.
Jeden z ojców, nie wytrzymał niekończącej się serii oskarŜeń, przesłuchań, badań
przeprowadzanych na skutek fałszywych pomówień, nie wytrzymał nierównej walki o prawo
bycia ojcem dla swojej córeczki. Mimo silnego wsparcia najbliŜszej rodziny, poddał się.
Zakończył Ŝycie (popełnił samobójstwo).
Dostrzegając konieczność ścigania i egzekucji prawa wobec rzeczywistych
przestępców

seksualnych,

w szczególności

pedofilów

z

niepokojem

obserwujemy

narastające zjawisko fałszywego oskarŜania o przemoc domową, gwałty, molestowanie
seksualne i skazywania ludzi na wieloletnie więzienie przy braku jakichkolwiek „twardych
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dowodów”. Z doświadczenia doskonale wiemy, Ŝe ma to na celu doraźne manipulowanie
faktami i losem pomawianych osób.
Ofiarami ww. praktyk padają całe rodziny, a pomawiani ojcowie coraz częściej
popadają w depresję i popełniają samobójstwa. Separacja rodzica od dziecka „za wszelką
cenę” w imię „zemsty” na współmałŜonku (czy partnerze) przy milczącym poparciu całego
systemu, który zostaje w to zaangaŜowany oraz na oczach bezkarności za takie poczynania
stanowi tezę, Ŝe dysfunkcjonalny jest wręcz cały system, wraz z ludźmi, którzy go
„reprezentują”.
System w takich sytuacjach nie tylko nie chroni małoletnich dzieci, powodując
wielokrotne badanie i przesłuchiwanie ich przez psychologów i sędziów. W rezultacie dzieci
których ojciec nie molestował, są molestowane najpierw przez matki „przygotowujące” dzieci
do badań, a potem są molestowane wielokrotnie powtarzanymi pytaniami w czasie badań
psychologicznych na zlecenie Sądu, a nierzadko przesłuchaniami w Sądzie. Sądy odsuwając
pomawianego ojca i dziadków ojczystych od kontaktów z dzieckiem,

powodują

nieodwracalne skutki w psychice dziecka.
W oczach dziecka stygmatyzują ojca i dziadków ojczystych, jako rodzinę gorszej
kategorii, rodzi to u nich przekonanie o „niepełnowartościowej” rodzinie, które moŜe
utrzymywać się w psychice dziecka i implikować długotrwałe spustoszenie etyczne
i psychologiczne, a w konsekwencji i społeczne – co nie jest chyba świadomym
zamierzeniem „systemu” wychowawczego ani tym bardziej władz polskich.
System akceptuje takie patologiczne zachowania matek, pozostawiając pod ich
pieczą dzieci, przyczyniając się tym samym do lawinowego szerzenia się patologii.
Forum Matek nie godzi się na taki stan rzeczy, Forum Matek postuluje podjęcie
działań aby powstrzymać tę patologię systemu prawa prowadzącą do ludzkich tragedii.
Ile jeszcze trzeba krzywdy dziecka lub jego śmierci, ile jeszcze te nasze dzieci mają
doświadczyć tej przemocy instytucjonalnej (indolencji, milczącej aprobaty, brak właściwych
rozwiązań prawnych, dyskryminacji jednego z rodziców, utrudniania kontaktów, fałszywych
oskarŜeń itp. ze strony najczęściej matki)? Tego dramatu doświadczają takŜe ich rodzice
(z reguły ojcowie), a gdzie jest wówczas ochrona praw człowieka, praw dziecka, prawa do
rodziny? Gdzie jest niedyskryminacja w stosowaniu prawa rodzinnego, gdzie jest etyka
sędziowska czy urzędnicza? Komu lub czemu to wszystko ma słuŜyć? Społeczeństwu?
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Czy matce, która za wszelką cenę chce mścić się na ojcu własnego dziecka i to przy
pomocy systemu prawa i przy udziale „etycznych” i „sprawiedliwych” sędziów czy
psychologów lub innych urzędników?
1. Domagamy się nowelizacji lub derogacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, jako najistotniejszego czynnika szerzenia się patologii w postaci
fałszywych oskarŜeń o przemoc i molestowanie w rodzinach.
2. Domagamy się uczciwych postępowań sądowych, a zwłaszcza przestrzegania
zasady domniemania niewinności w procesach karnych w sprawach o przemoc
i molestowanie seksualne dzieci (art.200) i skutecznego karania za fałszywe
oskarŜenia lub zeznania.
3. Domagamy się by w postępowaniach sądowych opierano się na „twardych
dowodach”, a nie subiektywnych opiniach biegłych psychologii czy seksuologii.
4. Domagamy się skuteczniejszego egzekwowania prawa wobec osób pomawiających
i autorów nierzetelnych opinii wydawanych na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
5. Domagamy się zaprzestania nieetycznych publikacji medialnych o przypadkach
przemocy, gwałtach i molestowaniu dzieci w rodzinach przed udowodnieniem winy
oskarŜonemu za pomocą jednoznacznych i mocnych dowodów, a nie zmowy paru ludzi.
6. Domagamy się zwrócenia do pracowników instytutów naukowych z psychologii
w celu zweryfikowania stosowanych metod badań skonfliktowanej rodziny, w celu
wyeliminowania z praktyki przestarzałych testów oraz opracowania schematów badań
lub opracowania procedur badania skonfliktowanej rodziny oraz wykrywania zjawiska
alienacji rodzicielskiej.
7. Domagamy się zwrócenia do kompetentnych instytutów naukowych w celu opracowania
metod badania rodzica pomawiającego drugiego rodzica o molestowanie dziecka, tak by
nie dopuścić do psychicznego „molestowania dziecka” przez wielokrotnie powtarzane
badania dzieci przez psychologów i wielokrotne przesłuchiwanie ich przez Sądy.
8. Domagamy

się

wprowadzenia

zasady

„równowagi

opiekuńczej”

(opieki

naprzemiennej), czyli takiego podziału ról społeczno-rodzinnych przez obojga
rodziców, które w największym stopniu zminimalizuje dziecku rozstanie się rodziców
w przypadku rozwodu czy ich rozejścia się w konkubinacie. Rozwód rodziców nie jest
rozwodem rodzica z dzieckiem, a państwo winno zabezpieczyć dobro dziecka w taki
sposób aby przeciwdziałać tej obecnej patologii rodzinnej w postaci alienacji rodzica
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od dziecka. Kto tego nie doświadczył, ten moŜe mieć problem, aby to zrozumieć.
Obecne instrumenty prawne są mało skuteczne, a cierpi dziecko i rodzic.

Oczekujemy pisemnej odpowiedzi na ww. postulaty i podjęcia takich zmian
legislacyjnych oraz kooperacji z nami i innymi stowarzyszeniami, by do następnych tragedii
nie doszło.
Forum Matek walczące o prawa dzieci do wychowywania przez oboje rodziców oraz
prawa ojców do realizowania funkcji ojcowskich domaga się pilnego rozpatrzenia
naszych postulatów, wspólnego podjęcia czynności by zlikwidować lub chociaŜ
ograniczyć zbyt często naruszanie wolności i prawa człowieka-ojca, w tym zasady
równego traktowania rodzicielstwa. Musimy wspólnie przeciwdziałać alienacji dzieci
i chronić ich podstawowe prawa do styczności z rodzicami, by nie naruszać ich
godności i podmiotowości w relacjach z obojgiem rodziców.

Z powaŜaniem
Anna Gołąbek, Jadwiga Skurzyńska, Maria Baranowska
w imieniu:
FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW:
reprezentowane przez:
Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska, Alina Śliwińska, Anna Gołąbek, Jadwiga
Skurzyńska, Maria Baranowska, Maria Szczepańska, Wanda śabowska, Irena Ziniewicz
Gryka, Iza Bieńkowska, Wiktor Waligora, Ewa Waligora, Jerzy Liszka, Roman Fabisiak,
Krzysztof Skurzyński, Nina Milanowska, Marianna Galek, Ilona Dziełak, Halina Grzesiak,
Wojciech Grzesiak, Barbara Filipek, Danuta Zdziechowicz, Ryszard Zdziechowicz, Jadwiga
Małecka, Stanisława Niedźwiedzka, Jolanta Steffen, Dorota Molęda, Maria Bucka, Jan Bucki,
Maria Nowak, Maria Sztyber.
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