
Likwidacja Dnia Matki 

Właśnie takie tendencje społeczne, jak opisane na stronie: 

http://wrealu24.pl/index.php/polityka/447-szok-likwiduja-dzien-matki-

bo-niektore-dzieci-maja-dwoch-ojcow-upadek-cywilizacji 

 prowadzą do patologii alienacji rodzicielskiej. Pozwalanie aby dziecko 

miało dwóch ojców lub dwie matki zamiast taty i mamy jest jednym z wielu 

przykładów stawiania praw ludzi dorosłych nad prawami dzieci. Dlatego założyłem 

Fundację Obrony Praw Dziecka (nazwa własna, wyróżniająca - Kamaka), a nie 

fundację obrony praw ojca, matki, mężczyzn czy kobiet. Dzieci wychowywane 

przez rodziców tej samej płci mają w przyszłości mniejsze szanse stworzenia 

udanego związku z osobą płci przeciwnej do swojej bo pozbawione zostały 

obserwowania i treningu takich relacji mieszanych w czasie swojego dorastania i 

dzieciństwa.  

Cytuję: 

„Szok! Likwidują Dzień Matki, bo niektóre dzieci mają dwóch ojców! Upadek 

cywilizacji?  

fUdostępnij  

Gazeta „Le Figaro”: Francuska szkoła likwiduje "Dzień Matki". Bo nie wszystkie 
dzieci mają matkę, a niektóre nawet dwóch ojców... 
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W szkole podstawowej we francuskim departamencie Gironde nauczycielki wpadły 
na pomysł, by zamiast „Dnia Matki”, świętować „Dzień ludzi, których kochamy”. 
Według nich „Dzień Matki” dyskryminuje uczniów, którzy nie mają matki, albo mają 
ich dwie, nie zapominając o tych, którzy zamiast matki mają dwóch ojców, donosi 
francuski dziennik „Le Figaro”. 
 
"Wiele dzieci czuło się we wcześniejszych latach wykluczonych, bo albo ich rodzice 
się rozwiedli i nie mieli np. kontaktu z matką, albo są wychowywane przez 
homoseksualistów. Prezenty wręcza dziś więc „dwóm osobom, które kochają 
najbardziej”. Nie muszą to być ani ojciec ani matka, opowiada dziennikarzom jedna z 
nauczycielek uczących w szkole podstawowej. 
 
"Chodzi o to, by świętować miłość. A jest ona przecież uniwersalna. To jest takie 
inkluzywne. Dzieci mają bardzo różne sytuacje rodzinne, to przecież nie ich wina. Nie 
powinny się z tego powodu czuć gorsze.", tłumaczy jedna z matek dzieci uczących 
się w szkole. 
 
Kobieta dodaje: "że ma oczywiście nadzieję, że będzie „wśród tych dwóch osób, 
które jej syn obdarzy prezentami”. 

Francuski internet jest zachwycony, tą inicjatywą. 



 

Informacja o zniesieniu „Dnia Matki” w szkole w Prignac-et-Marcamps została 
retweetowana aż 1500 razy. 

Czy to już jest całkowity upadek cywilizacji? 
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