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Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senacka Komisja Ustawodawcza Senacka Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej Parlamentarzyści PETYCJA - SPRZECIW nad pracami nad drukiem nr 63 

(MamyMówiąDOŚĆ) Komisja senacka pracuje nad projektem zmiany ustawy KRiO, KC i KK - druk senacki 63, 

polegającej na wprowadzeniu kar dla matek za "niewykonywanie kontaktów dziecka z ojcem" i wsadzanie nas za 

to do więzień! Często tylko w ten sposób matki mogą chronić swoje dzieci przed przemocą ze strony ojca, 

szczególnie w sytuacjach gdy ojcowie mają zaburzenia osobowości, choroby psychicznie, są przemocowcami 

stosującymi przemoc psychiczną, fizyczną czy seksualną, agresję słowną wobec matek i dzieci, są uzależnieni od 

alkoholu, narkotyków, hazardu, są karani, niebezpieczni i mściwi względem swoich byłych partnerek, matek 

swoich dzieci! .... Przemoc wobec rodziny nie zawsze zostaje nazwana wprost w sądach rodzinnych i badaniach 

rodzin w OZSS. Z praktyki wiemy, że większość przypadków przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, 

w Polsce jest marginalizowana, ignorowana, nazywana konfliktem. Większość spraw o przemoc jest umarzana. 

Ochrona dziecka przed kontaktem z ojcem to jedyna dostępna matkom forma zapewnienia bezpieczeństwa w 

sytuacji gdy zawodzi Państwo. Ponadto, w sytuacji karania matek ograniczeniem wolności za ochronę własnego 

dziecka przed przemocą, pojawia się problem, kto i gdzie miałby sprawować opiekę nad dzieckiem/dziećmi, gdy 

ich matka będzie w więzieniu? Stanowczo sprzeciwiamy się kontynuacji prac nad drukiem senackim nr 63. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Popieram całe środowisko polskich matek oraz wspólną akcję matek, które 

razem z dziećmi są wtórnie wiktymizowane w polskich sądach i OZSS-ach, matek zrzeszonych pod nazwą akcji 

#MamyMówiąDOŚĆ skupiające się solidarnie w stowarzyszeniach, stronach i na grupach takich jak: - 

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydykan - MamyMówiąDOŚĆ - Sprawiedliwość dla dzieci - Mamy 

mówią STOP krzywdzeniu dzieci przez Sądy Rodzinne - STOP wtórnej wiktymizacji matek przez polski wymiar 

sprawiedliwości. Jestem mamą 2latki z zaburzeniami rozwojowymi. Jestem różniez ofiarą przemocy ze strony 

ojca dziecka. Aktualnie przechodzę piekło, a on wykorzystuje do tego dziecko. Robi wszystko na złość nawet 

zakazuje mi ją leczyć. Poblokowal diagnozę dziecka. Kiedyś nalegałam na kontakty. A co on robił na nich? 

Przychodził prowokował, na siłę próbował wykazać, że ma utrudniane kontakty z dzieckiem. Wpychał w nią tonę 

słodyczy, aby zarzucono mi nieprawidłowa opiekę nad dzieckiem dałam na to dowody. Dziecko wylądowało w 

szpitalu z chorymi jelitami. Przetrzymywał ja w pokoju. Nie pozwalal mi jej nakarmić, a jej nie pozwalał wyjść 

pomimo płaczu, ani spać. Miała robić to co on chce. Obiecał, że dziecko trafi do domu dziecka, a mnie zniszczy 

doszczętnie. Polskie prawo nie pozwala chronić mi ani siebie, a przede wszystkim dziecka. Dużo bym mogła 

pisac. Jestem chora, bezsilna i załamana i cały czas gnębiona i niszczona. Z wyrazami szacunku K.O., B. 
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