
Czy "możliwość wymieniania, groma-
• dzenia i przetwarzania informacji oraz
danych osób dotkniętych przemocą w ro-
dzinie i osób stosujących przemoc (... )
bez ich zgody" (w tym danych intymnych
i drażliwych) nie stanie się publiczną ta-
jemnicą lokalnych społeczności? Troszecz-
kę tak, jak w znanym dowcipie o Masztal-
skim, gdzie wszyscy w okolicy - poza nim
samym - znali tajemnice jego alkowy.

Co będzie, gdy ktoś już raz trafi do lo-
kalnego systemu przeciwdziałania prze-
mocy? Na jakiej zasadzie tam się znajdzie
i jak będzie mógł z tego systemu wyjść?
W proponowanych rozwiązaniach brak jest
obiektywnych mechanizmów i procedur
weryfikacji danych gromadzonych w ra-
mach "monitorowania sytuacji rodzin za-
grożonych wystąpieniem przemocy".

"Gromadzenie, przetwarzanie i wy-
miana informacji dotyczących osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie i osób
stosujących przemoc" niesie za sobą
ryzyko nieuzasadnionego umieszczenia
w bazie danych osobowych, w tym danych
drażliwych, bez wiedzy i bez możliwości
ustosunkowania się ze strony osób, których
będą dotyczyć. To ingerencja w życie oby-
wateli, bez zapewnienia właściwych g~a-
rancji ochrony ich praw. oC

W demokratycznym państwie prawa
wszelkie decyzje dotyczące ingerencji
w podstawowe prawa i wolności człowieka
powinny być podejmowane z zachowaniem
prawa do niezawisłego postępowania sądo-
wego. Taki standard gwarantuje obywate-
lom Konstytucja RP oraz m.in. Konwencja
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności (art. 6). Przyjęcie zapisów
proponowanych w nowelizowanej ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
obniży standard ochrony życia rodzinnego,
oddając część decyzji dotyczących rodziny
do uznaniowej, a zarazem arbitralnej decy-
zji urzędnika służb społecznych.

To model dobrze znany chociażby z roz-
wiązań niemieckich. Wiemy, że - obok
wielu przypadków ochrony dzieci przed
przemocą - niemieckie służby socjalne
(osławiony Jugendarnt - urząd ds. młodzie-

ży) podjęły wiele kontrowersyjnych decyzji
na podstawie subiektywnych ocen pracow-
nika socjalnego opartych często na donosie
sąsiedzkim czy też oświadczeniu jednego
z członków rodziny. Doświadczyło tego
wiele rodzin mieszanych polsko-niemiec-
kich, w których sprawach decyzje często
zapadały według sympatii i kryteriów na-
rodowościowych (korzystne dla rodzica -
obywatela niemieckiego).

Istotę słabości polskiego systemu pomo-
cy dziecku i rodzinie oraz przewagę mode-
lu interwencji nad systemem pomocowym
dobrze oddaje przypadek matki z trójką
dzieci, które zostały jej odebrane przez sąd
za zaniedbania i niezaspokajanie ich podsta-
wowych potrzeb życiowych. Komentujący
sprawę socjolog, odnosząc się do dominu-
jącego w przekazie medialnym potępienia
matki stwierdził, że "Nikt nie ma pra-
wą jej (matki) potępiać i oceniać, zanim
nie ocenimy i nie potępimy tych instytucji
i ich przedstawicieli, którzy nie dostrze-
gli problemów tej rodziny i w porę nie za-
pobiegli dramatowi". Wyrażona w tej wy-
powiedzi myśl oprawie rodziny do pomocy
i wsparcia oraz o obowiązku właściwych in-
stytucji powinna być podstawą do budowy
systemu służb publicznych odpowiedzial-
nych za pomoc dziecku i rodzinie. To po-
moc i wsparcie oraz system oparty na od-
działywaniach profilaktycznych powinny
być podstawą polityki społecznej wobec
rodziny. Interwencja, aczkolwiek potrzebna
w sytuacjach uzasadnionych, często służy
za swoiste usprawiedliwienie bezczynności
i zaniechań ze strony tych, którzy powinni
podjąć działania, gdy jeszcze można pomóc,
gdy nie jest za późno.

Wyrażam obawę, że obecna inicjatywa
poselska to działanie "pod presją". Nagło-
śnione przez media przypadki drastycznego
zaniedbania dzieci ze strony rodziców stały
się motorem przewodnim działań na rzecz
"zlikwidowania problemu". To bardziej re-
akcja na skutki, niż próba szukania przy-
czyn i przeciwdziałania im.

Zamiast koncentrować się na sankcjach
wobec rodziców, ustawodawca powinien 11
rozważyć, jakie działania pomocowe po-


