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Panie Prezydencie,
My ojcowie pozbawieni przez system prawny i sądy rodzinne pieczy nad naszymi dziećmi mimo
nieustannej obrony swoich praw do równego wychowywania potomstwa - będziemy manifestować
dnia 23 czerwca br. o godz. 12:00 pod PAŁACEM PREZYDENCKIM niezadowolenie
owolenie wobec braku
reakcji Pana Prezydenta na problemy ojców i ich dzieci. Będziemy manifestować w DZIEŃ OJCA - z
koszulkami dzieci - symbolami braku ich przy nas,
nas, bowiem w 96% dzieci zostały z matkami, a ojcowie
zostali pozbawieni styczności z synkami
synkam i córkami.
Wnosimy, aby Prezydent wyszedł do ojców celem zapoznania się z problemem który dotyka
podobno już wg danych GUS z 2009 r 1.019.000 ojców, dzieci z matkami jest 1,5 mln a wg danych
komisji senackiej ta liczba to podobno 2,5 miliona !!!. Czy zatem nie warto zainteresować się
problemem.. Ten problem być może nie dotyka prezydenta dziś – ale co będzie jak
ja te 2,5 miliona
dzieci nie wybaczy prezydentowi jego ślepoty na izolacje dzieci od ojców gdy dzieci dorosną
doros i
zrozumieją za 15 lat ?
Wnosimy, aby Prezydent zapoznał się z petycją i z wnioskami jakie złożyliśmy do Marszałka Sejmu i
Marszałka Senatu podczas manifestacji przed Sejmem w dniu 12 czerwca w obronie swoich praw
rodzicielskich i wyrażając sprzeciw wobec kandydatury Marka Michalaka rzecznika praw dziecka – do
ponownego objęcia przez niego stanowiska na urząd Rzecznika.
Pragniemy nadmienić, żee podczas manifestowania prawa ojców do wychowywania potomstwa
przed Sejmem RP - wyszli do nas posłowie opozycji, oraz Poseł na Sejm pani Małgorzata KidawaKidawa
Błońska, którzy z uwagą wysłuchali postulatów ojców domagających się zmiany prawa w taki sposób
aby ojcowie po rozstaniu z małżonkami czy partnerkami - mogli równoważnie
noważnie - naprzemiennie
opiekować się swoimi dziećmi.
PANIE PREZYDENCIE, DOMAGAMY SIĘ OD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zareagowania
na złe prawo dyskryminujące ojców,
ojców, wsparcia naszych starań o partnerskie wychowywanie naszych
dzieci, nie rozbijania
ania rodzin, nie konfliktowania rodziców przez sądy i RODK,, zapewnienia równej
opieki nad dziećmi tak matce jak i ojcu oraz ich rodzinom.
W imieniu ruchu społecznego DzielnyTata.pl
Tata.pl podpisuje się
Michał Fabisiak
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