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Jak wynika w pisma Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka z dnia 20
marca 2014 r. Nr DWMPC-III-070-31/13/23 nic nie znaczą w Polsce Konstytucja i Konwencje
które gwarantują dziecku prawo do wychowywania przez obydwoje rodziców.
Jak się wyraził w Programie SUPERSTACJI Senator PO Józef Pinior, żadna władza która rządzi
wbrew woli społeczeństwa, nie jest w stanie długo się utrzymać.
Władza nie słucha głosu społeczeństwa, władza wie lepiej co społeczeństwu potrzeba a wtedy
to się musi źle skończyć albo dla społeczeństwa albo dla władzy. Teraz cierpią na poczynaniach
władzy dzieci, którym władza odbiera jednego z rodziców, a to się odbije na społeczeństwie,
które nie zagłosuje na taką władzę.
Ta władza, te Departamenty, jak widać nic nie są w stanie zrozumieć z tego co my podajemy w
imieniu licznej społeczności, nie są w stanie nic zmienić z braku woli współpracy i kontaktu z
przedstawicielami społeczeństwa, nami organizacjami pozarządowymi.
Pismo z dnia 20 marca 2014r. nr DWMPC-III—070—31/13/23 traktujemy jako wyraz
szczególnej arogancji i agresji władzy wobec nas, przedstawicieli społeczeństwa.
To czego żądamy jest wyrazem tego czego chce społeczeństwo, a chce reformy prawa
rodzinnego, zmian które będą ukrócały ingerencje państwa w rodzinę, dostosowania przepisów
do wymogów dzisiejszych czasów, aby znikły przepisy które obowiązują tylko w Polsce i na
Białorusi w zakresie braku rozwiązań co do opieki naprzemiennej, aby znikły z polskiego
systemu sądownictwa rozwiązania rodem ze Stalinowskiej Rosji - ruskie psychuszki jakimi są
rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne RODK, które służą państwu do zastępowania
sądów w ustalaniu treści orzeczeń w sprawach rodziny. Te ośrodki odegrały już historyczną rolę
w latach po wprowadzeniu stanu wojennego do prowadzenia represji opozycjonistów i ich
rodzin, takimi metodami jak to czynią wobec nas.
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Jak się nie nadają sędziowie rodzinni, z braku wiedzy do sądzenia spraw rodzinnych a tak jest,
jak stwierdza m.in. Prof. Józefina Hrynkiewicz, to należy zlikwidować sądownictwo rodzinne i
nie wprowadzać ludzi błąd, że mogą liczyć na pomoc państwa..
Czy sprawą naszą jest zastępować władzę, jej pełnomocników powołanych do ochrony rodziny,
wprowadzaniu rozwiązań przeciw dyskryminacji pewnych grup społeczeństwa, w tym
przypadku ojców i ich rodzin?
Czy to co ustalono w obecności obu Pań Pełnomocników ( Anny Andrzejewskiej =Pełnomocnik
Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny i Agnieszki Kozłowskiej Rajewicz –
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania ) na spotkaniu w URM w dniu 12 grudnia 2013r.
jest nieważne ? Po co były te spotkania ? Mamy zatem prawo twierdzić, iż to co się teraz dzieje
w Polsce, to celowe działanie władzy aby niszczyć polskie rodziny taką ingerencją państwa,
którą realizuje Minister Sprawiedliwości.
Zatem jak widać jedyną formą w jakiej może dojść o zwrócenia uwagi na problem jest okupacja
Sejmu, co czynią słusznie środowiska rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Gdy się ojcu zabiera dziecko, jest to największą karą jaka może spotkać człowieka. Szkoda że
tego nie rozumie władza. Nie rozumie tego, że poprzez ograniczanie władzy rodzicielskiej, a jest
to instytucja wprowadzona przez resort dla wygody sędziów, następuje odsuwanie rodzica od
dziecka, a to prowadzi do zerwania więzi, a zatem utraty dziecka a dla dziecka –utraty ojca. Taki
ojciec, ani my ich rodziny, nie będziemy po stronie tych którzy nas krzywdzą. Mamy liczne
przypadki samobójstw ojców na tym tle, zatem testy władzy o zrywach patriotycznych są nie na
miejscu, bo nikt za taką ojczyznę walczyć nie pójdzie.
Zwracamy się do Pana odpowiedzialnego za współpracę Ministra z organizacjami
pozarządowymi, aby pilnie udostępniono naszemu Stowarzyszeniu założenia zmiany prawa
rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, o których mowa w powołanym na wstępie
piśmie. Nie chcemy dopuścić aby wybrane, wygodne stowarzyszenia, wnosiły uwagi i
decydowały o zmianach, jak to miało miejsce w sprawie wprowadzenia planu rodzicielskiego
o czym w wywiadzie dla Gazety Prawnej poinformowała Pełnomocnik Ministra ds.
konstytucyjnych praw rodziny.
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