Сенатор Нанси Шефър убита, след
като изобличава услугите за
„закрила“ на деца
Това е изявлението й в Амстердам на Световен конгрес на семействата.
https://www.youtube.com/watch?v=KW6Y-93gl0w&t=2s
В това интервю дава подробности за случващото се в САЩ.
https://www.youtube.com/watch?v=xK25Cp7NeKI

DEC 30, 2017 - Подпишете, Споделете и подкрепете тази петиция
за разследване на корупция, измама, престъпления срещу човечеството
в съдилищата срещу семейството, злоупотреба със законите,
злоупотреба с власт ...
Хората, които се борят срещу злата система са унищожавани, и ще
бъдат унищожавани за глобалното разпространение на това нарастващо
престъпно политическо явление, наречено „семейни“ съдилища
(„семеен“ съд).
Престъпленията им срещу семействата и човечеството трябва да
бъдат преустановени и извършителите да бъдат изправени пред съда.

Ние, хората, сме многобройни – имаме превъзходство по
численост. Можем да унищожим злото. Защото злото е готово на
всичко, което е необходимо, за да не просперират добрите хора.
Нанси Шейфър беше смел воин, който загуби Сенатското си
място и живота си, защото избра да изложи на показ злоупотребите
на Семейните съдилища и на злите корпорации. Тя не е забравена
и наследството на нейния дух живее в хиляди родители и
индивиди, които са избрали да се борят със системата на
„семейния съд“
Цялостната система на семейните съдилища не отдава
значение и отхвърля общественото недоволство за това как се
използват техните данъчни пари в тези съдилища. Пълна забрана
за докладване на случаи по семейни дела позволи на това
чудовище да стане толкова мощно и недосегаемо от хора или
държава (парламент).
Свържете се с местната телевизия, радио и вестници и поискайте
докладване на семейни дела. Децата и родителите са
унищожавани в тези съдилища заради печалба (финансова изгода).
"Педофилите са в апогея си: конгресменът Нанси Шефър
казва, че американските услуги за закрила на детето са заплаха за
децата навсякъде"
(
https://youtu.be/0n0k9J0DOYo)

Нанси Шефър, бивш щатски сенатор и президент на Eagle Forum
на Джорджия и национален председател на Eagle Forum за правата на

родителите, често се противопоставя на корупцията от страна на
Службата за закрила на детето (CPS) в опит да привлече вниманието
към широко разпространените педофилия и сексуалните престъпления
срещу деца в Съединените щати.
Тя произнесе следната реч пред Световния конгрес на
семействата в Амстердам, Холандия на 15 август 2009 г. по темата
„Неограничената власт (мощ) на детските защитни услуги“, обясняваща
на над 4000 участници от около 60 страни как самата CPS е заплаха за
децата и семействата не само в САЩ, но и в много други страни, които
са създали услуги за закрила на детето, приемна грижа, семейни
съдилища и услуги за осиновяване по примера на САЩ (и подкрепяни от
тях) и са предоставили, с доларите на данъкоплатците, финансовите
стимули да превърнат всички деца, ползващи Услуги за закрила – в
доходен бизнес.
... за да получат финансовите стимули за осиновяване или бонуси,
местните "Служби за закрила на детето" (CPS) трябва да има повече
деца, те трябва да имат повече стока, да търгуват (продават).
Финансирането се отпуска, когато детето се настанява в приемно
семейство на непознати или се настанява в психиатрично заведение и
се лекува, обикновено против желанието на родителите.
Родителите са жертва на системата, която генерира печалба за
това, че задържат децата по-дълго и трупа бонуси за това, че децата не
се връщат на родителите си. Това е насилствено отнемане и задържане.
Това
е
липса
на
отчетност.
И
това
е
нарастващо
криминално-политическо явление, разпространя-ващо се по целия свят.
Съществува огромна бюрокрация, съставена от съдии, адвокати,
назначени от съд, адвокати пазители, социални работници, държавни
служители, съдебни следователи, терапевти, психолози, психиатри,
приемни родители, осиновители, от всички онези, които искат чрез
децата само да се погрижат за сигурността на службата (работата) си.
Децата умишлено се извеждат от домовете си с цел печалба. Децата се
откъсват (разделят) ненужно от семействата си поради федералната
помощ, създадена през 1974 г., озаглавена Закон за осиновяване и
сигурни (без риск) семейства. Той предлага финансови стимули за
държавите, които увеличават броя на осиновяванията.
Препис от речта на сенатор Нанси Шефер относно корупцията в
CPS ( 
https://youtu.be/QbSRDjcuirI)
Нанси Шефер (Сенатор на Джорджия 2004-2008) говори за
Корупцията в "Службата за закрила на детето" (CPS) на конференцията
на Eagle Forum 2008 (Форумът на Орела) където бе произнесен Доклад

на XXXVII Съвет от държавни законодатели във Вашингтон, окръг
Колумбия на 26 септември 2008 г.
„
Благодаря Ви, скъпа Филис, и благодаря на всички вас!
Служих в Сената на Джорджия в продължение на четири години,
което беше едно от най-големите ми удоволствия, особено моята
сонограма, при приемането на резолюцията за спиране на
Северноамериканския съюз.
Въпреки това, в продължение на тези четири години аз се
сблъсках със семейства, които се борят да измъкнат децата си от
лапите на Детските защитни услуги.
Миналата година написах изненадващ доклад за корупцията в
службите за защита на детето и актуализация, а копията са на масата.
По време на последната сесия на Общото събрание на Джорджия
представих законопроект 415 на Сената относно съдебните
производства за непълнолетни и копия от този законопроект са
приложени към доклада на масата.
Нарекох този законопроект 415, предвиждайки времето, отпуснато
на отдела за човешки ресурси, да осигури спешна помощ на дете без
съдебно разпореждане да бъде намалено от седем дни на 72 часа.
Изисква се съдебна заповед за влизане в жилището на родител или
настойник, за да се изземе дете. Той призовава семейните съдилища да
бъдат отворени за обществеността, защото поверителността и тайната
на семейния съд защитават погрешните хора.
Правото е изопачено така, че имунитетът в системата не се
простира върху отнемането на деца, за които е установено, че са в
нарушение, нито към администрирането на лекарства на детето, срещу
възражението на родителя или попечителя, а е предоставило на
държавата възможност да кандидатства за получаване, отпускане или
приемане на стимулиращи плащания за осиновяване по силата на
федералното осиновяване и акта за „сигурни“ (безопасни, безрискови)
семейства от 1997 г.
Департаментът за закрила на детето се превърна в защитена
империя, изградена върху отнемането на деца и разделянето на
семействата. Това не означава, че не съществуват деца, които трябва
да бъдат спасени от нещастни ситуации и се нуждаят от закрила, но
моят доклад се отнася до децата и родителите, ставащи жертва на
законно отвличане. След като съм работила с вероятно по над 300
случая в целия щат и стотици, и стотици в цялата страна и в почти всяка
държава, аз съм убедена, че няма отговорност в службите за закрила на
детето. Аз стигнах до няколко заключения, две или три са: първо, че
бедните родители, не винаги, но често пъти, са заплашени да загубят

децата си, защото нямат необходимите средства, за да наемат адвокат
и да се борят със системата.
Не са редки случаите, когато служителите и социалните работници
са виновни за измама, укриват и унищожават доказателства, измислят
доказателства и се опитват да прекратят ненужно родителските права.
Разделянето на семействата и изтръгването на деца нараства с
разрастването на бизнеса, тъй като държавните и местните власти вече
са свикнали да разполагат с тези долари на данъкоплатците, за да
балансират постоянно нарастващите си бюджети. Че бюрокрацията е
огромна, погледнете кой плаща на държавни служители, адвокати,
следователи на съдилища, настойници, съдебни служители и съдии, на
психолози, терапевти, психиатри, съветници, приемни родители,
осиновители и т.н. Всички гледат на децата, отнети от семействата им и
настанени на държавна издръжка, единствено като на средство да си
осигурят продължително заемане на собственото работно място.
Това, че семействата на осиновителите и „сигурните“ семейства,
въведени първоначално през 1974 г. от Валтер Мондел, а по-късно през
1997 г. втвърдени от президента Бил Клинтън, се свързва с
предлаганите им парични премии от държавата за всяко дете, което
приемат в приемната грижа. За да получат стимулите за насърчаване на
осиновяването, местните служби за закрила на детето ще имат нужда от
повече деца, те трябва да имат стоки, които продават, и те трябва да
имат достатъчно, за да може купувачът да избере.
Някои окръзи често предлагат бонус от четири до шест хиляди
долара за всяко дете, което се приема от непознати. И още две хиляди
за дете със специални нужди. Служителите работят, за да източват
федералните долари. Но това е само началната фигура във формулата,
в която всеки бонус се умножава по процента, който държавата успява
да надхвърли над своя базов брой на приемна грижа.
Ето защо държавите и местните общности работят усилено, за да
постигнат целите си за увеличаване броя на осиновяванията на деца в
приемни семейства. Както можете да се убедите (да видите) сами, тази
програма се предлага от самия връх (от управляващите на най-високи
позиции) и се управлява от здравни и човешки ресурси. Ето защо
жертвите в службите за закрила на детето не получават помощ от
своите законодатели, а това обяснява защо моят законопроект 415 е
претърпял такова поражение в съдебната комисия и защо съм била
отрязана във всеки момент и защо съм бил победен миналия месец за
моето повторно избиране на другите републикански избори.
Доларите от данъчните приходи се използват за поддържане на
тази гигантска система на повърхността (да не потъне). Много баби и
дядовци ми се обадиха, за да получа родителските права над внуците
си, преди да се изгубят те в системата. Бабите и дядовците, които губят

внуците си в непознати семейства, са загубили собствената си плът и
кръв. Децата губят семейното си наследство, а бабите и родителите и
родителите губят връзката със своите наследници.
Искам да подчертая още, че през 1998 г. националният център по
въпросите на насилието и пренебрегването на децата съобщава, че
шест пъти повече деца са починали в приемна грижа, отколкото в
останалата общност. И след като веднъж бъдат причислени към
получилите официална „безопасност“, тези деца е по-вероятно да
пострадат от физическо и сексуално насилие, отколкото общото
население. Помислете какъв е техният брой днес, десет години
по-късно. Ето няколко препоръки в моя списък, призоваващи за
независим одит на всички държавни служби за закрила на детето и за
федерално изслушване в Конгреса относно услугите за закрила на
детето.
Премахване на федералните и държавните финансови стимули,
които са превърнали службите за закрила на детето в бизнес, който
разделя семействата за пари. Станах свидетел на такава
несправедливост и вреда, нанесени на толкова много семейства, че
дори не съм сигурна дали изобщо е възможна реформа на системата.
На системата не може да се вярва, тя не служи на хората, заличава
семействата и децата, просто защото има властта да го направи.
Най-важното, което ви казах в тези няколко минути, е, че трябва да
се изправим срещу измамите в услугите за закрила на детето. Службите
за закрила на детето конфискуват деца, използвайки самата система,
която се заплаща от данъкоплатеца, който всъщност смята, че
средствата му се използват за защита на насилвани и пренебрегвани
деца. Бюрокрацията на служителите се облагодетелства финансово от
система, която превръща децата в пари, като същевременно унищожава
семействата и техния живот. Никое дете, което е отнето от системата,
не може да издаде дори звук или вопъл (лишено е от възможността, от
правото да се оплаче). Мнозина изчезват и никога повече не се чува от
тях.
Бог няма да стои равнодушен към това, което се случва с нашите
деца и нашите семейства. Сърцето му кърви за тези деца, той ще
защити потиснатите. Това, което се случва в Америка по отношение на
услугите за закрила на детето, е престъпно политическо явление и
трябва да бъде прекратено. Моля, присъединете се към мен, за да
помогнем на децата и семействата ни да се освободят – безплатно. На
когото е дадено много, от него се изисква много. Когато се молите за
тази нация, молете се за предстоящите избори и за излизане от
националната финансова криза, моля, молете се за нашите деца и за
нашите семейства. Всички ние трябва да продължим и да спечелим тази
надпревара за Америка. Благодаря ви много!“

Източник:
https://www.change.org/p/call-an-independent-royal-commission-into-family-court-s-corruption-de
vastation-of-children-innocent-victims-lives/u/22183316
/Петиция в интернет/
Senator Nancy Schaefer Murdered When She Exposed #FamilyCourt Ca$h4Kid$ Criminal Mafia
Industry
автори: 
Jack & Jill Sanders
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Стратегията за детето 2019-2030!”

