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Podpisaną petycję prosimy odesłać na adres: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
z siedzibą w Warszawie, Skrytka pocztowa 146, 31-045 Kraków 1.
Zebrane apele zostaną przekazane zbiorczo do wskazanego niżej adresata.

APEL
SZANOWNA PANI
BEATA SZYDŁO
PREZES RADY MINISTRÓW
AL. UJAZDOWSKIE 1/3
00-583 WARSZAWA

Szanowna Pani Premier,
doceniając podejmowane przez Panią działania na rzecz polskich rodzin, apeluję o niezwłoczne podjęcie prac
zmierzających do uchylenia szkodliwej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o przyjęcie nowych
przepisów, które będą zwalczać przemoc – tak jak ją określa prawo karne – a nie rodzinę.
Obecnie obowiązująca ustawa obarczona jest poważnymi błędami, w tym konstytucyjnymi. Nieprecyzyjna definicja przemocy oraz łatwość, z jaką pracownicy socjalni mogą odbierać rodzicom dzieci stwarzają ogromne pole do
nadużyć, godzących w dobro rodziny. Ponadto, ustawa nie tworzy skutecznego systemu rozwiązań zapobiegających przemocy domowej. Nie uwzględnia w szczególności profilaktyki uzależnień, będących najczęstszą przyczyną dramatów w polskich domach. Co gorsze, zapisy ustawy stwarzają okazję do rzucania anonimowych oskarżeń,
nie dając pomówionym szansy na odniesienie się do stawianych zarzutów.
Z uwagi na powyższe uważam, że ustawa jest nie tylko nieskuteczna, ale wręcz szkodliwa społecznie – przyczynia
się bowiem do nieuzasadnionego rozbijania polskich rodzin. Tymczasem w większości przypadków, w których
dzieci odbierane są rodzicom, nie występuje w ogóle przemoc fizyczna. Przygnębiającym efektem stosowania
obowiązujących przepisów jest dwuipółkrotny wzrost liczby odebranych dzieci w 2014 r. w stosunku do roku
poprzedniego.
Dlatego, mając na uwadze wysoką szkodliwość społeczną zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz traumatyczne przeżycia wielu rodzin, apeluję o niezwłoczne uchylenie ustawy i zastąpienie jej przepisami
odpowiednio regulującymi problematykę przemocy domowej.
Z wyrazami szacunku,

							

czytelny podpis
dane kontaktowe :
(Wypełnij pola drukowanymi literami. Nie bądź anonimowy/a! Twój podpis odniesie skutek, gdy będzie wiadomo, kto go złożył)

adres (ulica, nr domu, nr mieszkania)

nazwisko
telefon

00-70-71

kod pocztowy, miejscowość
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie 00-695 przy ul. Nowogrodzkiej 42/501 (administrator danych) w celu
realizacji działań statutowych, tj. promowania, inicjowania oraz wspierania działań podkreślających wartość życia i rodziny. Podanie danych jest dobrowolne.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
w celu realizacji działań statutowych, to prosimy o przesłanie tej informacji w formie pisemnej na powyższy adres.
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