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POLSKA
List "Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców" do Jego Świątobliwości,
PapieŜa Franciszka
Drogi Ojcze,
poruszył nas list Sióstr z Kongresu Kobiet skierowany do Waszej Świątobliwości, który napawa
nas wielkim smutkiem. Nasze drogie Siostry z Kongresu Kobiet, w liście skierowanym do Jego
Świątobliwości, pozwoliły sobie przemawiać w imieniu znacznej części społeczeństwa, choć
nikt Siostry do wygłaszania swoich poglądów w naszym imieniu i większości społeczeństwa nie
prosił i nie upowaŜnił. Spieszymy zatem z protestem przeciw takim praktykom, przeciw ich
działaniom, oznajmiając, iŜ dla nas nowoczesność w Ŝyciu człowieka znaczy coś innego, niŜ dla
Sióstr z Kongresu Kobiet. Mamy inne niŜ One kryteria wartości, mamy inne poglądy na rodzinę
i na przenikające do Polski ideologie. Jesteśmy zatem nie tylko zasmucone, ale i zbulwersowane
tym, co piszą w swoim liście do Jego Świątobliwości Siostry z Kongresu Kobiet.
Ideologia "GENDER", lansowana przez Kongres Kobiet, to likwidacja podstawowych
naturalnych wartości w imię "wolności". Propagowanie filozofii gender, jest propagowaniem
nihilizmu i permisywizmu – co przejawia się w drastycznym spadku zawieranych małŜeństw,
spadku urodzeń, pogarszaniem jakości więzi międzyludzkim i osłabianiem więzi rodzinnych
oraz eskalacją konfliktu płciowego.
W Polsce są juŜ regiony, w których co drugie dziecko rodzi się w nieformalnym związku.
Z raportu "Urodzenia pozamałŜeńskie w Polsce", opublikowanego przez Instytut Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego wynika, Ŝe takie zatrwaŜające statystyki dotyczą np. powiatu
gryfickiego, wałbrzyskiego, słubickiego, słupskiego. Ideologia „GENDER” chce zniszczyć
toŜsamość kobiety i męŜczyzny. Jest skierowana przeciwko rodzinom, przeciwko ojcostwu,
przeciwko macierzyństwu. Ideologia „GENDER” kieruje się „filozofią podejrzeń”, która tworzy
klimat zagroŜeń wokół rodziny i sprzyja histerii wokół problemu pedofilii. Mamy w Polsce
bezmyślnie pędzący wehikuł, w którym stawką są dobra materialne i kariery kobiet. Kobiety
skupione wokół Kongresu Kobiet mają za zadanie wypaczyć czy zniekształcić młodemu
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pokoleniu naturalny obraz rodziny i wartości ludzkich. Ich celem jest taka transformacja
świadomości, aby ludzie nie chcieli być rodzicami, aby dzieci nie wiedziały, co to jest rodzina,
Ŝe jest TATA i MAMA. Chcą wygenerować społeczny model, gdzie mamą i tatą mogą być
jednocześnie dwie kobiety lub dwóch męŜczyzn. W Polsce sprawy rozumienia „GENDER” nie
zaszły tak daleko, jak w innych krajach. To my – matki i ojcowie – nie pozwolimy aby ta
ideologia była rozpowszechniana w Polsce, aby Polska wkroczyła na drogę tragifarsy idei
wolności. To, co się dzieje za sprawą właśnie Sióstr z Kongresu Kobiet w Polsce, a co polega na
rozpętaniu krucjaty wobec ojców i męŜczyzn, a takŜe wobec dzieci – pod hasłem walki z
przemocą wobec kobiet, jest niczym innym, jak „rozpętaniem szaleństwa nienawiści człowieka
do człowieka”. Siostry z Kongresu Kobiet nie zauwaŜają, iŜ ta fala szaleństwa godzi w dzieci, w
ich prawa do normalnego dzieciństwa, a takŜe w prawa człowieka do naturalnej rodziny. Dziś
prawo pozytywne kolejny raz próbuje deprecjonować prawa naturalne prawa człowieka.
Podobnie było z prawem faszystowskim. To wartości powinny przesądzać o bycie prawnym, a
nie sam fakt uchwalenia jakiegokolwiek prawa.
Filozofia GENDER nie interesuje się prawem dzieci do posiadania obojga rodziców ani
skutkami rozbijania rodzin, wskutek czego pojawia się krzywda dzieci i cierpienia innych
członków rodziny, takich jak: drugi rodzic, dziadkowie, ciocie, wujkowie. Filozofia gender silnie
przeniknęła zawłaszcza do sądów rodzinnych, które są prawie w 100% sfeminizowane, i które
bezceremonialnie niszczą, zwłaszcza w Polsce polskie dziecko, polską rodzinę zadając ból
pozostałym członkom rodziny. Prawo rodzinne i przywoływane przez Siostry z Kongresu Kobiet
stereotypy obróciły się przeciw dzieciom, zabierając im ojców, a nam, dziadkom nasze
wnuczęta. Jak się zatem ma ta równość, o którą tak walczą Siostry z Kongresu Kobiet, co
wykazują dane GUS: ta równość w powierzaniu opieki nad dziećmi wynosi: 96% dla kobiet –
matek i 4% dla męŜczyzn – ojców.
Przywoływanie słów Jezusa na uzasadnienie obrony gender, Ŝe „wszyscy jesteśmy w
jednym Chrystusie” - naszym zdaniem nie naleŜy rozumieć jak sugerują siostry z Kongresu
Kobiet, Ŝe kobieta ma być męŜczyzną, a męŜczyzna kobietą.
Walka z przemocą wobec kobiet, pod którym to szyldem Siostry z Kongresu Kobiet
walczą z męŜczyznami, jest realizowaniem jakiejś zemsty dziejowej i jest podyktowana jedynie
względami biznesowymi przy całkowitym ignorowaniu tradycji czy wartości rodzin
wielopokoleniowych oraz rozwoju społecznego.

www.forummatek.pl
biuro@forummatek.pl

Strona 2 z 4

Skoro Siostry głoszą zasadę równości, a kobieta jest według nich niemal męŜczyzną, to
dlaczego nie dostrzegają, Ŝe przemoc to nie przypadłość przypisana jednej płci –męŜczyźnie.
Siostry z Kongresu Kobiet nie zauwaŜają, iŜ przemoc jest zjawiskiem, które dotyka takŜe
męŜczyzn, a zwłaszcza dzieci. Zatem, dostrzeganie tylko przemocy wybiórczo, jest
niesprawiedliwe i jest nieuczciwe. Często sprawcami przemocy, nawet wobec własnych dzieci są
same kobiety i/lub matki. Nie zauwaŜa się, Ŝe 30% matek pije i stosuje przemoc. Tak właśnie
czynią to młode matki za ich sprawą propagowania ideologii wyzwolicielskiej.
Syn naszej siostry z Forum Matek, został zaszczuty "na śmierć" (popełnił samobójstwo)
przez swoją małŜonkę, która wywiozła ukochaną córeczkę, izolowała ich wspólne dziecko od
Niego i związała się z innym męŜczyzną w imię wolności kobiet . To nie jednorazowy
przypadek.
To przez Siostry z Kongresu nasze Ŝycie i Ŝycie naszych synów, rodzin i wnuków stało
się piekłem. Nie przyjmują one do wiadomości, Ŝe rodzina polska nie ma ochrony prawnej, Ŝe
krzywdzone są dzieci przez odbieranie ich pełnym rodzinom, tj. przez pozbawianie tych dzieci
prawa do ojca. W ten sposób, prawie 3 miliony dzieci w Polsce jest wychowywanych przez
same matki, nie dlatego, Ŝe tak muszą, ale teŜ dlatego, Ŝe władza państwowa, przeniknięta
filozofią gender -tak chce.
Siostry z Kongresu Kobiet pisząc”: „jesteśmy przeciw dyskryminacji i wykluczeniu”,
same te zasady łamią. Pisząc „jesteśmy za sprawiedliwością, miłością, partnerstwem i
solidarnością kobiet i męŜczyzn”, same te zasady sprzeniewierzają.
Nie było zainteresowania wyciągniętą ręką do Sióstr z Kongresu Kobiet przez nas kobiety z
Forum Matek, nie było zainteresowania tematem wyrządzana krzywd dzieciom, nie było reakcji
na nasze apele o problemową wspólną debatę w zakresie równości, w zakresie ochrony dzieci
przed utratą ojców – gdyby nie społeczna debata organizacji, które walczą o naturalny model
rodziny. Ten naturalny model jest ponad religiami, jest ponad wszelką filozofią ekstremizmu
społecznego, który powoli w nowoczesnym społeczeństwie staje się normą, deprecjonując
fundamentalne prawa człowieka.
Obawiamy się zarówno Sióstr z Kongresu Kobiet, jak i ich ideologii gender, obawy
opieramy na tym co juŜ doświadczamy, tj. na ich bezwzględności w forsowaniu jedynie ich
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słusznej ideologii, na tym, co na obecną chwilę w kraju demonstrują nie licząc się z potrzebami
innych, a zwłaszcza z dziećmi, dla których pełna rodzina jest najlepszą formą ich rozwoju.
Powtórzymy zatem za Listem do Rzymian (Rz, 13.11-12)
„Noc się posunęła, a przybliŜył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy
się w zbroję światła”.
Zbroją światła dla Forum Matek i społeczeństwa jest stop ideologii GENDER, która
róŜnicuje i eskaluje konflikt między kobietą, a męŜczyzną. Ofiarą tej filozofii jest owoc miłości,
tj. dziecko, mające prawo do Ŝycia w normalnej rodzinie i z obojgiem rodziców.
Drogi Ojcze,
prosimy uczynić wszystko, by mocą orędzia Miłości i praw człowieka nie pozwolić na takie
niszczenie społeczeństwa i to przez same „wyzwolone” kobiety, które gdzieś po drodze zgubiły
etyczny i naturalny obraz rodziny, obraz macierzyństwa i ojcostwa czy dzieciństwa naszych
dzieci

Forum Matek walczące o prawa dzieci do rodziny:
Janina Fabisiak ,Teodozja Strawczyńska, Alina Śliwińska ,Anna Gołąbek , Jadwiga
Skurzyńska,MariaBaranowska,MariaSzczepańska, Wanda Żabowska, Irena Ziniewicz-Gryka,
IzaBieńkowska, Wiktor Waligóra, EwaWaligóra, JerzyLiszka, RomanFabisiak, Krzysztof
Skurzyński, NinaMilanowska,MariannaGalek, HalinaGrzesiak, WojciechGrzesiak, BarbaraFilipek,
DanutaZdziechowicz,Ryszard Zdziechowicz, JadwigaMałecka,StanisławaNiedźwiecka,Jolanta
Steffen,Dorota Molęda,Maria Nowak, MariaSztyber, EwaBarabasz,AngelaFelińska, Zygmunt
Feliński,ElżbietaAsztamborska,KrystynaZajączkowska, Halina i Marek, Zalewscy,
TeresaBodnar,UrszulaKowalczyk, AlicjaŁaniewska, EwaMaciak,Bożena Świątek,Krzysztof
Zamojski, Teresa Janiszewska,Zdzisław Janiszewski,Jolanta Surawska,Aleksandra Kuczborska,
Marcin Tom, Iwona Rzucidło.
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