FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI
OJCÓW
www.forummatek.pl
biuro@forummatek.pl

dnia 18września 2013 r.

PREZES RADY MINISTRÓW
PAN DONALD TUSK

Panie Premierze,
Ogłosił Pan Premier ostatnio wprowadzenie w kraju programu prorodzinnego.
Pokazał się Pan w telewizji na uwiarygodnienie Pana zamysłów z wybranymi do zdjęcia
ojcami.
Niestety te zamiary Pana Premiera postrzegamy, iż sprowadzają się jedynie do
wprowadzenia regulacji o znikomej wartości, które nie będą mieć żadnego istotnego
znaczenia na wzrost wskaźnika demograficznego w Polsce.
W Polsce od wielu lat obserwujemy potęgujące się zjawisko dyskryminacji ojców, co ma
wpływ na sytuację demograficzną w kraju.
Forum Matek i środowiska ojcowskie domagają się od długiego okresu czasu
wprowadzenia kompleksowych zmian systemowych w celu przywrócenia właściwej rangi
rodzinie, w celu rzeczywistej a nie pozornej ochronie dzieci. Domagamy się zmian w prawie i
w stosowaniu prawa przez władze państwowe.
Prawda w Polsce jest taka, że nie ma woli politycznej do wprowadzenia takich zmian.
Przeciwnikami są grupy interesów, dla których obecny system -system stworzonego
bałaganu -jest doskonałą okazją do uprawiana biznesu na rodzinie, na krzywdzie dzieci.
Stworzono sieć administracyjną do ingerencji w rodzinę, osłabiono rolę i autorytet ojca,
nadano przywileje racji w każdej sytuacji matkom posługując się regulacjami z Konwencji
Rady Europy przeciwko przemocy wobec kobiet, wprowadzono zmiany w kodeksie karnym
dotyczące rzekomych gwałtów małżeńskim, nie wprowadzono jednocześnie regulacji
karnych za fałszywe pomówienia, za indoktrynacje i manipulowanie dziećmi przez rodzica –
zwykle matki, nie uregulowano odpowiedzialności psychologów za fałszywe opinie,
dopuszczono do posługiwania się przez sądy opiniami osób działających w układzie władzy
w warunkach konfliktu interesów przy stosowaniu metod testowania o żadnej wartości
naukowej, naruszających Konwencję o Prawach Człowieka i Podstawowych Wolności .
Jak można nie zauważać tego o czym mówi społeczeństwo, o czym ojcowie mówią na
organizowanych licznych demonstracjach, piszą gazety, przedstawiają media .
Trzy miliony dzieci jest pół sierotami społecznymi wychowywanymi przez same matki,
bo władza zabrała im ojców.
Kłamstwami są zatem podawane społeczeństwu informacje, że ojcowie nie starają się
o wychowywanie swoich dzieci.
Rzeczywistość jest inna - władza przy użyciu narzędzi systemowych złego prawa,
bezprawnie działających tworów zwanych rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno
konsultacyjnymi ( RODK) i sądów antyrodzinnych zabiera dzieciom ojców i nagradza
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rodzica- którym są zwykle matki manipulujące dzieckiem doprowadzając do zerwania
więzi emocjonalnych dziecka z ojcem.
Ten syndrom zwany Syndromem Gardnera – czy PAS jest od lat znany psychologom
na całym świecie, w Polsce jest celowo nie zauważany bo to żniwo dla grup interesów,
którzy na konfliktach żerują kosztem dzieci, choć mają na swoich sztandarach wypisane
hasła dobra dziecka. Czas dostrzec przyczyny szerzącego się zła i niesprawiedliwości, czas
wysłuchać społeczeństwo a nie wybranych osób z tytułami naukowymi, które niszczą
rodzinę .
Panie Premierze, Pan pokazuje się w telewizji na tle wybranych w białych koszulach
ojców, którzy nie mają świadomości tego, iż zaraz po rozstaniu się z żoną lub partnerką
będą upokarzani i torturowani psychicznie przez władze tylko dlatego, że chcą opiekować
się swoimi dziećmi.
Ojcowie w Polsce w swoich postulatach nie domagają się żadnych środków pieniężnych,
żadnych przywilejów. To nie ojcowie dopominali się o urlopy, ojcowie domagają się od
władzy respektowania ich praw konstytucyjnych – równych praw do opieki swojego dziecka.
Zamiast tego spotykają się z szykanami władzy, z upokorzeniami, stosowaniem wobec
nich tortur zarówno fizycznych jak i psychicznych. Są niejednokrotnie zamykani do więzień
na skutek tak modnych obecnie z przyzwolenia systemu fałszywych pomówień o
molestowanie, o gwałty małżeńskie czy za uprowadzenie dzieci. Tu akurat władza jest
szybka i skuteczna wykorzystując wszelkie środki przemocy wobec odpowiedzialnych ojców.
Państwo poszło w kierunku represji stosowanej wobec niewinnych ludzi –ojców
odpowiedzialnych za los swoich dzieci.
W ten system nagonki na ojców stosowany przez sądy rodzinne ( antyrodzinne)–
zwane niesłusznie opiekuńczymi włączony został także aparat policyjny, ten proces nagonki
wznieca systematycznie pełnomocnik Rządu – Agnieszka Kozłowska –Rajewicz.
Tak źle jak obecnie, za panowania Pani Pełnomocnik ds. Równego Traktowania nigdy w
historii Polski nie było.
Mamy liczne przypadki zamykania ojców do więzień, mamy przypadki rozsyłania za
ojcami którzy mają prawo do dziecka –listów gończych. Ojców ściga się nawet za rzekomą
pedofilię jak to miało to miejsce w PRL w stosunku do opozycji o czym mówił 12.09.20013r.
Władysław Frasyniuk w programie TVN w Kropce nad i. Nowy wróg, ale jest. Notujemy
przypadki samobójstw ojców z bezradności w walce z całym aparatem państwowym, który
prowadzi krucjatę stosowania środków przemocy wobec ojców z udziałem Pełnomocnika
do Spraw Równego Traktowania –Agnieszki Kozłowskiej -Rajewicz która nie wypełnia
swoich powinności w zakresie tworzenia warunków do równego traktowania każdego z
rodziców.
Co usłyszało społeczeństwo z ust Pani Pełnomocnik w programie Telewizji INFO w dniu 10
września w związku z kolejną demonstracją ojców w Płońsku ?. Usłyszało to samo co
zawsze , co podała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 14 marca 2012
r. ze studentami prawa, oraz na spotkaniu z nią w dniu 27 marca br. w URM ze
Stowarzyszeniami Ojcowskimi i nami Forum Matek, że będzie zmieniać mentalność , że się
przyjrzy problemowi, że sprawdzi statystykę. Przygląda się już dwa lata, a co do statystyki:
Ministerstwo Sprawiedliwości odpisało nam, że nie prowadzi badań.
Pani A. Rajewicz, obejmując urząd Pełnomocnika nie miała podstawowej wiedzy na
temat problemów społecznych,
zaangażowała się jedynie na rzecz wprowadzenia
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Konwencji Rady Europy przeciw przemocy wobec kobiet czym wprowadziła przemoc i
represję w kraju wobec ojców.
Panie Premierze, prosimy nie zafałszowywać rzeczywistości, lecz zmierzyć się z
problemem, który Panu od długiego czasu sygnalizujemy - problemem Polskiej
dyskryminacji ojców.
Urlopy tacierzyńskie, to nie jest właściwa reakcja rządu na problem dyskryminacji ojców. Jak
ojciec może spędzić urlop z dzieckiem, skoro nie może spotykać się z nim lub zgodnie z wolą
sądu ma widzenia 2-4 godziny w tygodniu, bo dziecko za przyzwoleniem sądu zawsze jest z
matką.
Dopóki nie będzie dostrzeżenia problemu dyskryminacji ojców, dopóki ojcowie będą
traktowani jedynie jak bankomaty i odsuwani od procesu wychowywania dzieci, upokarzani
przez władze i poniewierani –nic się w Polsce nie zmieni.
Od długiego czasu ślemy pisma do Sejmu, do władz, są spotkania z posłami .
Jak to jest, że posłowie rzekomo niczego nie mogą, bo tak nam przekazują na
spotkaniach z nimi w biurach poselskich, że są zdominowani w swoich działaniach
narzucanymi im rozwiązaniami jak to jest, że osoby na które zostały oddane głosy przez
nas jako wyborców , nie mają szans na zmiany po linii potrzeb społecznych? Po co zatem
ten Parlament, gdzie obywatel ma szukać wsparcia ?
Dlaczego rządzi Polską rodziną garstka osób przy użyciu wygodnym dla niej
podglądów pseudonaukowca z tytułem profesora, który narusza swoimi poglądami
przepisy Konstytucji.
Dlaczego władza narzuca społeczeństwu jak ma żyć, dlaczego władza nie konsultuje
swoich zamysłów ze społeczeństwem.
Panie Premierze, Pan się pokazuje w Telewizji Publicznej w ramach Programu
Prorodzinnego z panami z białych koszulach i w tle z małym dzieckiem trzymanym przez
tatusia do zdjęcia z Panem Premierem.
My chcemy pokazać społeczeństwu taką samą drogą - z udziałem Telewizji
Publicznej , inne scenariusze z życia wzięte - proszę nam to umożliwić , z nagrań akcji
policji wobec ojców, akcji przeprowadzanych w obecności zestresowanych dzieci, z
wywiadów z bezradnymi ojcami i zdjęć ojców leżących krzyżem na znak protestu, ze
zdjęć przeprowadzonych w tym roku z kilkunastu demonstracji organizowanych przez
Stowarzyszenia Ojcowskie i nas jako rodziny.
Pytanie : dlaczego właśnie ojcom, którzy pragną wychowywać swojej dzieci władza
uniemożliwia udział w wychowywaniu własnego dziecka ?
Dlaczego zamiast im pomóc, szykanuje się ich za pomocą aparatu władzy, policji?
Licząc na szczerość intencji Pana Premiera
na rzecz podjęcia działań prorodzinnych,
oczekujemy od Pana Premiera powołania Komisji Rządowej do dokonania zmian
systemowych w prawie rodzinnym. Powołana wczesnej w Ministerstwie Sprawiedliwości
Komisja została rozwiązana.
Obiecano nam jeszcze na początku maja br. i organizacjom ojców udział w zespole
doradczym tej Komisji. Minister powiadomił o tym posłankę Gapińską. Jak mamy obecnie
traktować fakt zlikwidowania tej Komisji i bezczynność władzy na tym odcinku ?
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Forum Matek jak i Stowarzyszenia Ojców opracowały projekty zmian. Projekty tych
zmian leżą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak długo jeszcze dzieci mają jeszcze czekać na
poprawę swojego losu ?.
Jak się wyraził były Marszałek Sejmu –poseł Józef Zych na spotkaniu z nam, jak długo jest w
Sejmie a jest ponad 23 lat – temat jest ciągle aktualny. Nie ma jednak woli politycznej jego
rozwiązania.
Liczymy na rychłe zmiany z naszym społecznym udziałem, bo tak dłużej nie da się żyć w tym
kraju.
Przekazujemy Panu Premierowi projekt zmian prawa rodzinnego z 14 września 2013r. który
przekazałyśmy Poseł Elżbiecie Gapińskiej celem procedowania.
Załączniki :1. Zdjęcia z demonstracji ojców
2. Projekt zmian prawa

Do wiadomości : Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA pan Juliusz Braun .
z poważaniem :

Forum Matek walczące o prawa dzieci do rodziny:
Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska, Alina Śliwińska, Anna Gołąbek, Jadwiga
Skurzyńska,MariaBaranowska,MariaSzczepańska, Wanda Żabowska, Irena Ziniewicz-Gryka,
IzaBieńkowska, Wiktor Waligóra, EwaWaligóra, JerzyLiszka,
RomanFabisiak,
Krzysztof Skurzyński, NinaMilanowska,MariannaGalek, HalinaGrzesiak,
WojciechGrzesiak, BarbaraFilipek, DanutaZdziechowicz,Ryszard Zdziechowicz,
JadwigaMałecka,StanisławaNiedźwiecka,Jolanta Steffen,Dorota Molęda,Maria Nowak,
MariaSztyber, EwaBarabasz,AngelaFelińska, Zygmunt Feliński,ElżbietaAsztamborska,
KrystynaZajączkowska,
Halina i Marek Zalewscy,TeresaBodnar,UrszulaKowalczyk,
AlicjaŁaniewska, EwaMaciak,Bożena Świątek,Krzysztof Zamojski, Teresa Janiszewska,Zdzisław
Janiszewski,Jolanta Surawska,Aleksandra Kuczborska, Marcin Tom, Iwona Rzucidło. Halina
Smolińska.
Janina Fabisiak
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