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 Po przeczytaniu artykułu w "Naszym Dzienniku" z dnia 12.02.2010. dot. stworzenia "Jugendamtów" w 
Polsce,pod pozorem  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wyrażamy swoje głębokie ubolewanie i 
wstyd za "polski rząd".

Jest hańbą dla rządzących w naszym Kraju, że mimo znanej szeroko wszystkim patologii germanizowania i 
porywania polskich dzieci przez Jugendamty w Niemczech i Austrii "polski rząd" stara się wzorować na tych 
antyrodzinnych instytucjach, mających fundament nazistowski!

Także w Niemczech głośne są sygnały o antyrodzinnej i niechlubnej działalności tych ponad prawem stojących 
organów.

Apelujemy do Szanownej Komisji, abyście podjęli Państwo wszelkie kroki niweczące plany rządu PO - plany 
wymierzone przeciwko naszym dzieciom oraz przeciwko polskiej rodzinie.

Plany rządu PO co do wprowadzenia instytucji typu "Jugendamt" w Polsce, pokrywają się z sygnałami ojców z 
organizacji pro-ojcowskich, którzy już wcześniej sygnalizowali nam, iż "Jugendamty" będą zakładane w całej 
Europie, i że jest to proces nieunikniony i sterowany przez system "Unii Europejskiej". - Jeśli w Polsce ziści się 
plan sterowany z zewnątrz, aby instytucje typu "Jugendamt" ingerowały ponad prawem w życie polskich 
rodzin, będzie to niechybnym końcem egzystencji naszych rodzin.

 Działania rządu pana Tuska, bo nie uważamy tego rządu za nasz, czy też polski rząd - spowodują więcej złego, 
aniżeli dobrego i doprowadzą do degradacji małoletnich, bo taki będzie efekt brutalnych ingerencji w życie 
rodzin w Polsce.

Ci panowie nawet sobie z tego nie zdają sprawy, że nastąpi reakcja odwrotna do zamierzonej i rozwinie się 
narkomania, prostytucja oraz wzrośnie liczba zachowań kryminalnych wśród małoletnich i dorosłych. Korupcja 
w Polsce wzrosła od czasu początku rządów PO o niespełna 30%!

 Szanowni Państwo, proszę o nie dopuszczenie takich projektów prawnych, godzących w dobro polskich dzieci 
oraz Polaków. System, który lansuje pan Tusk i jego rząd jest systemem obcym Polsce i nie sprawdzonym w 
Europie - przynoszącym więcej zła aniżeli dobra. Jest to system głęboko antyrodzinny, choć pod przykrywką 
"dobra rodziny".

W związku z planami rządu pana Tuska proszę o nie akceptowanie i przeciwstawienie się takim antyrodzinnym 
projektom, wymierzonym przeciwko dobru dziecka oraz Rodzinie Polskiej.



Obecnie zrozumiałym staje się fakt braku pomocy obywatelom polskim na terenie Niemiec przez 
reprezentantów rządu PO przeciwko walce Polaków z Jugendamtami porywającymi i germanizującymi polskie 
dzieci - rząd PO ma inne plany - zakładania "Jugendamtów", a nie walczenia z nimi.

 Chcielibyśmy nadmienić, iż niezwykle zastanawia fakt, że ekipa rządząca - mimo sygnałów z zewnątrz o 
łamaniu praw Polaków i ich dzieci przez "Jugendamty" stara się lansować drogę prowadzącą do rozwoju i 
rozprzestrzeniania się tych założonych przez Adolfa Hitlera antyrodzinnych i stojących ponad prawem struktur.

Od przeszło 30 lat w Polsce sytuacja ojców w trakcie spraw około rozwodowych jest tragiczna i nieodwracalna. 
Dzisiaj w Polsce kilka milionów dzieci jest z mocy polskiego prawa rodzinnego statystycznymi półsierotami.
Ojcowie tych dzieci latami nie widują swoich pociech bo polskie prawo rodzinne nie ma narzędzi prawnych 
aby skutecznie egzekwować prawo dzieci  i rodzica. Nasza organizacja jest organizacją pozarządową i 
apolityczną. Zwracany się po raz kolejny do Szanownej Komisji aby zapobiec dalszej eskalacji rozdzielania 
naszych dzieci od swoich rodziców w tzw. majestacie prawa.

Ostatnio lawinowo nasiliły się sygnały od ojców z całej Polski do naszego Stowarzyszenia błagające o 
pomoc,gdyż sądy rodzinne w trybie art. 598 kpc. siłowo i łamiąc wszelkie procedury,pomijając dobro dziecka, 
odbierają je siłowo w asyście policji rodzinom.
Te fakty ostatnio coraz częściej nagłaśniają media. Pozorne interwencje Rzecznika Praw Dziecka nie skutkują. 
Horror polskich dzieci trwa,a spirala przemocy urzędników państwowych nabiera rozpędu.
Dlatego też proponujemy nasze uczestnictwo w najbliższym posiedzeniu Państwa Komisji w tym 
temacie,celem zaproponowania praktycznych rozwiązań.

Proponujemy zaprosić na posiedzenie Komisji:
Ministra Sprawiedliwości p. Krzysztofa Kozłowskiego.
Dyr. Departamentu Sądów Powszechnych w Min. Sprawiedliwości.
Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.
Przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa.
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                                                                                                                                     oczekując na współpracę

prezes stowarzyszenia „Ojcowie.pl„
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