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CYBERPRZEMOC I CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ – PODEJMUJESZ RYZYKUJESZ
Lipnowscy policjanci odbyli ostatnio kilka spotkań, podczas których skupiali się głównie na
przedstawieniu uczniom starszych klas podstawówek i gimnazjalistom problemu cyberprzemocy i
cyberprzestępczości. Znaczna część życia młodzieży toczy się teraz w sieci. Niestety wirtualne życie
nie jest wolne od przestępstw, dlatego policjanci edukują.
Podczas spotkań ze starszymi dziećmi i młodzieżą policjanci ostrzegają jak samemu nie paść ofiarą internetowych
przestępców, ale i za jakie działania oni sami mogą ponieść odpowiedzialność. Często bowiem, w sieci pozwalamy sobie na
więcej, myśląc, że zapewni nam ona anonimowość lub zwyczajnie nie wiedząc, że zachowania takie jak rozpowszechnianie
plotek czy kłamstw na temat innej osoby, podszywanie się pod nią czy naruszanie jej prawa do prywatności, także mogą
wyczerpywać znamiona przestępstwa.
W tym tygodniu w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach odbyło się spotkanie pod hasłem „Podejmujesz –
Ryzykujesz”, na którym policjanci wyjaśnili, jakie zachowania w sieci są ryzykowne i jakie zachować zasady bezpieczeństwa,
aby chronić się przed cyberprzestępcami. Opowiedzieli o tym, jakie zachowania wyczerpują znamiona wykroczenia
złośliwego niepokojenia i przestępstwa stalkingu. Funkcjonariusze przypomnieli uczniom, że każda osoba ma konstytucyjnie
zagwarantowane prawo do prywatności i ochrony własnego wizerunku, żeby zwrócić uwagę na brak dowolności w
publikowaniu wszelkiego rodzaju treści i zdjęć dotyczących innych osób bez ich zgody. Uświadomili też młodzieży, że zdjęcie
raz wrzucone do sieci zaczyna „żyć własnym życiem” i nie znika nawet po jego usunięciu czy likwidacji konta, z którego
zostało wysłane.
Policjanci ostrzegli także przed przygodnymi kontaktami z osobami z sieci, które nie zawsze mówią prawdę i podczas
wirtualnych kontaktów tworzą swoją fikcyjną tożsamość, aby łatwiej nawiązać kontakt. Dzięki temu przestępcy mogą łatwiej
manipulować zachowaniami swojego rozmówcy.
Podobne spotkania z młodzieżą odbyły się wcześniej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie i w Zespole Szkół
Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie.
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