
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, 

na 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. Proszę zobaczyć, jakie są statystyki przemocy domowej w Polsce, gdzie rocznie z rąk swoich kątów 

ginie 400-500 kobiet! : https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ile-kobiet-w-polsce-ginie-w-wyniku-przemocy-domowej/ 

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 sprzeciwiam się kontynuacji prac nad drukiem 

senackim nr 63, zarówno jak, jak i kobiety z ruchu Mamy Mówią Dość, które powstało właśnie z potrzeby 

rozwiązania problemu wtórnego wiktymizowania matek i ich dzieci w polskich sądach, gdzie bardzo często wierzy 

się ojcom zaburzonym psychicznie, nałogowcom, socjopatom, którzy doskonale potrafią zmanipulować 

środowiskiem i opinią publiczną, kreując się na stronę pokrzywdzoną. Bardzo proszę o pochylenie się nad 

problemem przemocy w Polsce i zaniechanie krzywdzenia matek i dzieci, oraz zaniechania karania matek za 

ochronę dzieci i siebie przed przemocą. Wasze ustawy sprawiają, że ponownie jesteśmy krzywdzone, my i nasze 

dzieci! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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 „Eurydyka" - MamyMówiąDOŚĆ - Sprawiedliwość dla dzieci - Mamy 

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

sprawiedliwości.  
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