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Ruch ojcowski DzielnyTata.pl kieruje to wystąpienie do posłów bo jest to ostatni moment
aby zarzucić wszelkie inne działania i zająć się prawem rodzinnym. Prawo rodzinne nie
zmieniane od lat 60tych ubiegłego wieku nie współgra ni jak z dzisiejszymi czasami.
Kapitalizm jaki mamy od 24 lat jest zupełnie innym systemem społecznym niŜ komunizm.
Prawo które powstało w czasach totalitaryzmu nie moŜe określać dzisiejszych norm
społecznych jakimi mają kierować się sądy rodzinne. Posłowie wiedzcie Ŝe w Polsce w imię
prawa odbiera się ojcom dzieci a w zamian nakazuje się płacić haracz za wychowywanie ich
przez matki. Tak dalej być nie moŜe.
Zmiany w prawie jakie złoŜyło Porozumienie Rawskie 2011r. w Sejmie nie z zostały
rozpatrzone. „Forummatek przeciw dyskryminacji ojców” przedstawiło nowe propozycje
zmian prawa rodzinnego. Zmiany te mają na celu wprowadzenie opieki naprzemiennej po
rozstaniu rodziców oraz pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Nikt z
posłów nie odwaŜy się przyznać Ŝe dla właściwego rozwoju dziecka potrzebna jest tylko
matka.
Dzieci zabierane są ojcom tylko i wyłącznie po to aby matki miały pieniądze,
tworzono taki system który po rozwodzie daje nagrodę za wyjście ze związku małŜeńskiego
a nie karę. Matki dla tych pieniędzy izolują dzieci od ojców bo to ma im dać kasę na 20 lat, a
doŜywotnio alimenty na siebie gdy tylko kłamstwem przed sądami udowodni się winę
męŜowi.
Posłowie PO i innych ugrupowań to jest juŜ ostatni moment. Do tej pory były inne
problemy – było Euro, Był Smoleńsk, ubój rytualny, nie ma juŜ powaŜniejszych problemów
od odbierania ojcom dzieci. Mówi się Ŝe są to sprawy jednostkowe. Jesteśmy grupą 530
ojców w takiej sytuacji. Dziś wg danych GUS szacuje się Ŝe w Polsce jest 1.019 000
samotnych matek. Słownie milion dziewiętnaście tysięcy. Czyli np Warszawa, Kraków,
Radom to miasta w których nie ma ojców – jak po holokauście. Z nimi jest 1.500.000 dzieci
które nie widzą ojca. Powstaje pytanie jakie społeczeństwo tworzymy ?
Dziś ojcowie zostali sprowadzeni do roli bankomatu sami nazywają się juŜ
tatomatami. Alimenty na jedno dziecko ustalane są nawet 16 tysięcy zł na miesiąc. Policja
wyłamując drzwi odbiera dzieci ojcom, byle tylko zadowolona była matka. Sądy na podstawie
fałszywych dowodów izolują ojca od dzieci. Powstał cały aparat izolacji. Sądy, prokuratura,
policja, kuratorzy, ośrodki RODK, prawnicy – wszyscy Ci ludzie zarabiają na krzywdzie
ludzkiej. Ale ta krzywda budowana jest na bezprawiu. Ośrodki RODK jak stwierdziło Biuro
Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej działają i działy nielegalnie bez umocowania
prawnego. Bezprawnie wydawały opinie o tym Ŝe dzieci mają przebywać z matkami – Sądy
na tej podstawie wydawały wyroki – „dym szedł z kominów” systemu a produkowane były pół
sieroty.
Czas to zakończyć, czas wprowadzić obligatoryjnie opiekę naprzemienną
polegającą na tym Ŝe dzieci będą np. 2 tygodnie z ojcem 2 tygodnie z matką. Jak ten czas
podzielą miedzy siebie rodzice - zostanie ustalone miedzy nimi a jak się nie da to na
mediacjach bez karty liberum veto stosowanej zazwyczaj przez matkę. Wszystkie te zasady
opisane są na stronie www.dzielnytata.pl
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Państwo posłowie, obudziliśmy się z ręką w nocniku, a dziecko zostało dosłownie
wylane z kąpielą prawa polskiego. Dziś być moŜe nie uratujemy juŜ tych co zostali zniszczeni
ale na przyszłość musimy zapobiec bezsensownym rozwodom dla zysku - kosztem cudzego
nieszczęścia. Opieka naprzemienna spowoduje Ŝe nie będzie nagrody, ludzie nie będą się
rozstawali a jeŜeli dojdzie do takiej sytuacji to dzieci zrodzone z takiego nieszczęśliwego
związku nie stracą rodziców. Jeśli nie wy to kto to zmieni ?. Dziś prawo nie działa. W Polsce
dzięki telewizji powstał kult „matki Polki” jak w filmie „Tato” byle nie powstała rysa na
pomniku. Tak dalej być nie moŜe. Dziś dzieci zachowali tylko ci ojcowe którzy albo mają broń
albo nie Ŝyją ich teściowe. MoŜna by powiedzieć Ŝe to jest główna zasada pozostania dzieci
przy ojcu - na pewno nie do końca zgodna z tym o co w prawie tak naprawdę chodzi. W
konstytucji zapisane jest „kaŜdy ma prawo do Ŝycia w rodzinie” – okazuje się Ŝe nie – Ŝe
tylko matki, bo ojcowie jak widać nie. Czas uznać konstytucję za najwaŜniejszy akt prawny i
podporządkować się jej, naleŜy zmienić art. 18 konstytucji dodając obok macierzyństwa
ochronę ojcostwa.
Nasze postulaty oprócz zmiany prawa wg forummatek to :
1. Wprowadzenie obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców
(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszego
rozwiązania po rozstaniu rodziców.
2. Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania gdzie rodzice
wychowywali je razem.
3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących
separacji bądź rozwodów rodziców w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości
w ciągu 3 miesięcy.
4. Odsunięcie ośrodków RODK od badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców
rozchodzących się i ich rodzicami, jako Ŝe ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają
w tym zakresie bezprawnie.
5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast
obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się
rozwiedli. Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełnych i którzy nie mają dzieci.
6. Wprowadzenia przepisu określającego moŜliwość ograniczenia praw rodzicielskich
jednego bądź obojga rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagroŜenia dla dziecka,
tylko dla osób skazanych wyrokiem prawomocnym stwierdzającym takie zagroŜenie
7. Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym
rodzicom, którzy odmówią opieki nad dzieckiem – przy zastosowaniu zasady o płatności
kwoty ustalonej w aktualnej tabeli funduszu alimentacyjnego (na dziś jest to kwota ~500
złotych miesięcznie).
8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy
deklarują chęć opieki naprzemiennej.
9. Wypuszczenia z więzień ojców odizolowanych za niealimentację – przywrócenie im praw
rodzicielskich z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki naprzemiennej.
10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację.
11. Usunięcie z ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107
Za podpisuje Michał Fabisiak

Załączniki: projekt ustawy forummatek – w załączniku i na stronie formatek.pl/cel.htm
http://forummatek.pl/cel-ustawa.htm
Karta podpisów- osób popierających to pismo - lista nazwisk zbieranych online:
…………………………………………………………………..
Tylko do wiadomości posłów i ojców z ruchu dzielny tata.
(prosimy nie rozpowszechniać listy elektronicznej poza to grono)
lista podpisanych znajduje się teŜ na biurze podawczym w 1 egzemplarzu
pismo to moŜna znaleźć tu ………………………………………………………………..
a z nim dotrzeć do listy podpisów
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