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Dlaczego ludzie walczą o dzieci? 

(Fragment książki do kupienia tutaj: http://opiekawspolna.org/kontakt-konto/ )  
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Walka o dzieci, w 82% znanej Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka przypadków, jest 

walką w dosłownym tego słowa znaczeniu bo jest związana z wyrywaniem ich sobie, 

rękoczynami, uszkodzeniami ciała dzieci i walczących o nie dorosłych, trwałymi 

uszczerbkami na zdrowiu.  A jest walczyć o co, bo: 

1. Ponad 90% rodziców twierdzi, że sensem ich życia są dzieci, żyją dla nich i dla nich 

się poświęcają. W nie inwestują bo jest to najlepsza gwarancja bezpiecznej starości.  

2. W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, że bez dzieci nie ma rodziny. To 

dzieci stanowią o jej istocie. Nadają koloryt świętom i innym uroczystością 

rodzinnym.  

3. Dzieci dają jedyną realną możliwość cofnięcia się w czasie do „złotego wieku” 

dzieciństwa kiedy człowiek się cieszył z błahostek i charakteryzował się (według 

dorosłych) nieuzasadnioną dziecięcą radością oraz optymizmem; wiarą w dobroć 

świata i innych ludzi. Mieszkanie z nastolatkami daje jedyną realną możliwość 

cofnięcia się do czasu pierwszych miłości. Poczucia po raz kolejny emocji i 

sentymentów związanych z maturą, egzaminami  gimnazjalisty i ośmioklasisty. 

4. Mieszkanie i opieka nad dziećmi to jedyna możliwość dotknięcia nieśmiertelności, 

oszukanie śmierci. Nie tylko poprzez wrzucenie do puli genetycznej ludzkości 

swojego, jedynego w swoim rodzaju, garnituru genów ale również poprzez 

przekazanie kolejnym pokoleniom swoich przemyśleń, schematów poznawczych, 

sposobów reagowania na różne sytuacje życiowe, sposobów radzenia sobie z 

trudnościami, swoich pasji i odcieni indywidualnego kreacjonizmu.  

 

(…) 

 

 Krzysztof Mariusz Kokoszka  

© Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka 
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