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Codziennie w Polsce dochodzi do przestępstw popełnianych za pośrednictwem czy też przy
pomocy Internetu. Coraz częściej policjanci odnotowują przeniesienie pewnych kategorii
przestępczości ze świata realnego do świata wirtualnego. W grę mogą wchodzić oszustwa,
kradzieże, zniesławienie, pomówienie, kierowanie gróźb czy też rozpowszechnianie plików z
pornograﬁą dziecięcą i zwierzęcą albo naruszenia praw autorskich. Dziś dzień bezpiecznego
Internetu. O tym, jak uchronić się przed zagrożeniami rozmawiali przedstawiciele fundacji i
organizacji pozarządowych, portali społecznościowych i ﬁrm zajmujących się oprogramowaniem
antywirusowym. Policja tradycyjnie już uczestniczyła w tym przedsięwzięciu.
9 luty to Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z zagrożeń, jakie płyną z nieodpowiedzialnego korzystania z
tego środka nie wszyscy Internauci zdają sobie sprawę. To dzisiaj organizacje, fundacje i ﬁrmy próbowały w
warszawskim BUWie uświadomić, jakie środki ostrożności należy podjąć, by uchronić się przed niebezpieczeństwem.
Policja współpracuje z wieloma instytucjami, które zajmują się tą tematyką. Zwalczając przestępczość komputerową,
tworzy się i stosuje coraz nowocześniejsze zabezpieczenia.
Policjanci podejmują różnego rodzaju akcje wykrywcze (np. przeciwko rozpowszechnianiu pornograﬁi dziecięcej w
Internecie), ale także działania prewencyjne. Skuteczność tych ostatnich zależna jest w głównej mierze od zasięgu i siły
oddziaływania akcji informacyjnych i szkoleniowych, które zwiększą świadomość użytkownika na temat istniejących w
sieci zagrożeń.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej rusza dziś kampania medialna poświęcona ochronie prywatności w Internecie „Think B4 U post!". W Polsce jest ona realizowana pod hasłem „Pomyśl, zanim wyślesz". Organizatorzy obchodów DBI
w Polsce zachęcają szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe, ﬁrmy i prywatne
osoby do organizowania przez cały luty inicjatyw związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie (m.in.
zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, audycji w radiowęzłach szkolnych, kampanii informacyjnych,
konkursów).
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