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Albert Camus:
"Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok.
Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot."

Bűnmegelőzési tanácsok
az időskorúak védelmében
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját, amelynek
célja a méltósággal megélt öregkor középpontba állítása. Azóta emlékezünk
meg minden év október 1-jén a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról.
Az idős, egyedülálló emberek könnyebben válhatnak bűncselekmény
áldozatává, ezért a jogsértések minél hatékonyabb megelőzése érdekében
kérjük, hogy fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat és ajánlásainkat
közvetítsék idősebb rokonaiknak, ismerőseiknek is!
 Ne engedjenek be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem
győződtek meg hitelt érdemlően, még akkor se, ha hivatalos szerv, vagy
vállalat képviselőjének mondja magát!
 A nyugdíjfolyósító, valamint a szolgáltatók
munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal
rendelkeznek. Ezek az igazolványok a legtöbb
esetben csak személyi igazolvánnyal együtt
érvényesek, amelyeket az alkalmazottaknak
felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Amennyiben mégsem teszik meg,
kérni kell, hogy igazolják magukat. Ha a felszólításnak nem tesznek
eleget, nem szabad beengedni őket a lakásba, de még az udvarra sem!

 Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett
otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül! Amennyiben
kellő határozottsággal lépnek fel, meghátrál és távozni fog.
 Amikor a „látogató” távozik, írják fel a
gépkocsija rendszámát, színét, típusát!
 Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető által
megfogott, használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák le, mert ezek nagy
segítséget jelentenek a későbbi nyomozásban!
 Amennyiben unokájuk, hozzátartozójuk nevében, illetve
vele kapcsolatban ismeretlen személy keresi telefonon,
kérjék el a hívó fél telefonszámát és szakítsák meg a
beszélgetést!
 Hívják fel azt a hozzátartozójukat, akire a telefonáló hivatkozott és
ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát!
 Idegenek előtt, nyilvános helyen családi kapcsolataikról, magánügyeikről
ne beszéljenek! Ezekkel az információkkal a bűnelkövetők visszaélhetnek.
 Amennyiben árubemutatóra kapnak meghívást, erről tájékoztassák
fiatalabb hozzátartozójukat, illetve amennyiben lehetséges, kísérjék is el
Önöket a programra!
 Ha ismeretlen, külföldi telefonszámról érkezik hívás, ne
fogadják, illetve semmiképpen se hívják vissza azt!


Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak,
azonnal értesítsék a Rendőrséget a 112-es segélyhívó
számon!
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