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VIEŠAS KREIPIMASIS DĖL VAIKO TEISIŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO:

PRAŠOME STABDYTI INSTITUCINĮ SMURTĄ PRIEŠ ŠEIMĄ

Lietuvos tėvų forumas jau ne pirmą dešimtmetį domisi ir aktyviai dalyvauja vaiko teisių
klausimuose. Mus labai neramina paskutiniu metu kaip iš gausybės rago pasipylę įvykiai ir
žiniasklaidoje vis pasirodanti informacija apie vos ne masiniais tapusius vaikų atėmimus iš šeimų.
Labai liūdna, kad nueita kraštutinumų keliu – gavus net ir anoniminį, galimai visiškai nepagrįstą,
skundą apie tariamą tėvų „smurtą“ prieš vaikus – tėvai tąsomi lyg kokie pavojingi nusikaltėliai,
vaikai išplėšiami iš šeimos aplinkos, mėtomi po globėjus, patiria realias psichologines ir net fizines
gyvenimo traumas. Paaiškėjus, kad „kompetetingos“ vaiko teisių tarnybos galimai apsiriko ar
viršijo savo kompetencijos ir protingų įgaliojimų ribas – vaikai tiesiog gražinami atgal į šeimą, lyg
niekur nieko.

Mes nepamiršome garsiosios Šilalės tragedijos, kai visiškai nepagrįstai, pagal melagingą
skundą, iš mamos atėmus mažametę dukrą, mama neiškentusi tokios vaiko teisių tarnybos savivalės
ir ją užgriuvusios širdgėlos nusižudė, tačiau nebuvo rasta nei vieno atsakingo - nei policijoje, nei
vaiko teisių tarnyboje, nei SADM, nei Vyriausybėje, nei Seime... Paskutinis Kauno atvejis, dėl taip
vadinamo mamos „smurto“ ir žiaurūs, grubūs bei neadekvatūs tarnybų veiksmai prieš vaikų tėtį bei
viešas melas apie mamos girtumą. Mus pasiekia signalai, kad mamai gresia baudžiamoji
atsakomybė vien už tai, kad siekdama mažamečio ir nesuvokiančio pavojingos situacijos gatvėje
savo vaiko saugumo, mama gal būt per griežtai griebė vaiką. Mes be jokios abejonės esame už
nesmurtinį ir atsakingą bendravimą šeimoje, reikalui esant – paramą bei pagalbą šeimai pagal vaiko
ir šeimos poreikius, taip pat už būtinas vaikų ne tik teises, bet ir pareigas bei atsakomybę, kas yra
būtina sąmoningos, atsakingos ir brandžios asmenybės susiformavimui. Mes gyvename laisvoje
šalyje ir tėvų teisė auginti savo vaikus yra viena iš esminių prigimtinių žmogaus teisių. Todėl
ypatingai svarbu, kad vaiko atskyrimas nuo šeimos ar mamos būtų taikoma tik kaip pati kraštutinė
ir neišvengiama priemonė (kilus realiai, o ne tariamai ar įsivaizduojamai grėsmei vaiko sveikatai ar
gyvybei). Bet net ir tokiu atveju yra būtinas pagalbos teikimas, kad vaikas kuo greičiau grįžtų į savo
šeimą, kai tik tai yra įmanoma. Esame pasibaisėję atimamų vaikų skaičiumi priėmus naują Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Juk paviešinta konkrečios kauniečių šeimos istorija nėra
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vienetinė, tai tarsi akivaizdus lakmuso popierėlis, parodantis kad gražiais norais ir šūkiais „Lietuva
be vaikų namų ir be smurto“ grįsta reforma išsigimsta į gyvenimo realybės pragarą.

Tokie atsakingų valstybės tarnybų ir jų tarnautojų bei pareigūnų nekompetentingi,
nekoordinuoti ir visiškai neatsakingi veiksmai, garsiai deklaruojant kaip geriausią sprendimą vaikui
– kelia pagrįstą nepasitikėjimą ir abejones, kad priimtas įstatymas, pasirinkti būdai ir priemonės
nebuvo tinkamai paruoštos, visiškai nebuvo išdiskutuotos su visuomene ir šioje srityje dirbančiomis
nevyriausybinėmis organizacijomis, nebuvo apsvarstytos ir įvertintos visos galimos pasekmės
būtent vaikams, jų realiai patiriamiems išgyvenimams bei ilgalaikėms psichologinėms traumoms.

Akivaizdžiai matydami kaip realiai reforma įgyvendama gyvenime – raginame kuo greičiau
stabdyti šią, taip vadinamą, „Matuko“ reformą, nes kgb-istiniai ir gestapiniai metodai bei
įsigalėjantis institucinis smurtas nėra ir jokiu būdu negali būti teisingu atsakymu ir pavyzdžiu
į tai kaip auginti vaikus be smurto. Nuo šio klausimo sprendimo priklauso ar mes ir mūsų vaikai
gyvens demokratinėje ar totalitarinėje valstybėje. Todėl kreipiamės į J. E. Prezidentę visus ir
kiekvieną Seimo ir Vyriausybės narį, valstybės institucijų darbuotojus – būkite neabejingi, atsakingi
ir geranoriški sprendžiant jautrius šeimos klausimus. Kviečiame ne tik „gesinti gaisrus“, dažnai net
ir ten kur jų net nėra, o pasimokius iš klaidų susėsti ir iš naujo persvarstyti vaiko teisių apsaugos
sistemos pagrindus taip, kad jinai iš tiesų tarnautų ir padėtų vaikui ir šeimai.
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