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SĄDY POWSZECHNE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 31 marca ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Mam mamę i tatę”
organizowana przez ruch społeczny „DzielnyTata”, uświadamiająca wszystkich obywateli o tym, że
dziecko w momencie rozstania/rozwodu rodziców ma nienaruszalne prawo do kontaktu z nimi.
Wielkimi krokami zbliża się 25 kwietnia „Dzień Przeciwdziałania Alienacji Rodzicielskiej". Alienacja
Rodzicielska została zakwalifikowana przez Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwo Sprawiedliwości,
jako szczególna forma przemocy emocjonalnej wobec dzieci.
Z uwagi na ten fakt, grono ojców z całej Polski, działająca w ruchu społecznym Dzielny Tata,
Stowarzyszeniu Courts Child Friendly, Fundacji „Mamy i Taty”, Stowarzyszeniu „Dla dobra dziecka”,
chce przekazać petycje w formie apelu do wszystkich Sędziów Sądów Powszechnych zajmujących się
sprawami rodzinnymi, aby w swojej pracy, kierując się dobrem dziecka, dążyli do maksymalnego
ustalania kontaktów ojców, dziadków z dziećmi/wnuczkami. Potrzeba zaspokojenia miłości, bliskości,
bezpieczeństwa, szacunku i uznania, może nastąpić wyłącznie poprzez częsty kontakt dziecka
z obojgiem rodziców. Sam fakt rozstania/rozwodu rodziców, nie może pociągać za sobą negatywnych
konsekwencji dla życia i zdrowia dziecka. Dziecko w pierwszej kolejności musi zostać ochronione
przez prawo i bez względu na status prawny rodziców, musi mieć zapewniony kontakt z nimi.
Wszystkie ruchy rodzicielskie, stowarzyszenia i fundacje działające w interesie dzieci, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Sprawiedliwości, psychologowie,
pedagodzy oraz prawnicy jednoznacznie określają alienację rodzicielską, jako swoistą i specyficzną
formę przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Dlatego też sędziowie, którzy stoją na straży praw
dzieci, powinni bez wahania reagować na jakąkolwiek dysproporcję w kontaktach dzieci z ich bliskimi,
informować rodziców o negatywnych skutkach izolowania dziecka od jakiegokolwiek rodzica, a nade
wszystko chronić dzieci przed alienacja rodzicielską, stawiając rodzicielską miłość do dziecka, jako
niezbędną w jego rozwoju psychologicznym.
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Potęga rodzicielskiej miłości jest dostatecznym i niepodważalnym dowodem na prawidłowe
sprawowanie władzy rodzicielskiej i właściwe realizowanie obowiązków wobec dziecka. Tylko czysta
i bezwarunkowa miłość rodziców do dzieci, jest w stanie sprawić, by rodzice mimo rozwodu, wznieśli
się ponad wszelkie konflikty, dbając o interes, potrzeby i prawa dzieci. Każdy rodzic wie, że miłość do
dziecka powinna być miłością rozumną. Dać dziecku to, czego potrzebuje na poszczególnych etapach
swojego rozwoju, ale jednocześnie stawiać odpowiednie do jego poziomu wymagania.
Na tej podstawie, Szanowni Sędziowie, stwórzmy wspólnie, Naszym dzieciom klimat,
w którym doświadczając rozumnej miłości swoich rodziców nauczą się samodzielności,
odpowiedzialności za siebie i innych, przede wszystkim jednak nauczą się odnajdywać własne szczęści
w szczęściu innych ludzi. Pozwólmy dzieciom na doświadczanie miłości rodzicielskiej, obdarzajmy się
nawzajem zaufaniem, dbajmy razem o zapewnienie właściwych warunków wychowawczych dla
Naszych dzieci.
Zwracamy się także z serdeczną i uprzejmą prośbą o rozdysponowanie naszego apelu
w Wydziałach Rodzinnych. Zależy Nam, by Sędziowie wspólnie z Nami działali na rzecz dobra dziecka.
Uważamy, że współpraca z Sądami, ma szczególne znaczenie, gdyż przyczyni się do lepszego
i wartościowego rozumienia istoty dziecka. Społeczeństwo, a właściwie cały naród powinien
pracować, aby prawa dzieci były wartością nadrzędną, bez której Nasz wysiłek będzie daremny.
Dodatkowo prosimy, aby Sądu umieściły na swojej stronie WWW w dniu 25 kwietnia informacje
o międzynarodowym Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej wraz z plakatem i spotem kampanii
przesłanym drogą poczty elektronicznej
Błażej Peszyński
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