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MISTRZOSTWA NAJGROŹNIEJSZYCH
PRZESTĘPCÓW. NOWA KAMPANIA EUROPOLU
Od 12 do 14 lipca w ramach „Europe`s Most Wanted Cup” Europol zamierza rozpropagować
wizerunki 25 najgroźniejszych poszukiwanych przestępców w Europie;
Akcja ma zachęcić ja najwięcej osób aby weszły również na stronę z informacją o
najgroźniejszych poszukiwanych w Europie. Wcześniejsze kampanie promocyjne, pozwoliły
zatrzymać sześciu groźnych i ukrywających się przestępców.

Europol we współpracy z partnerami ze służb dwudziestu trzech państw oraz ENFAST rozpoczął w
Internecie akcję, mającą na celu prezentację, jak najszerszemu gronu Europejczyków sylwetek
dwudziestu trzech ukrywających się groźnych przestępców. Europol liczy, że ograniczy ich
anonimowość, a dzięki rozpowszechnieniu wizerunków uzyska infromacje niezbędne do zatrzymania
poszukiwanych przestępców. Wszystko zostało osadzone w "konwencji piłkarskiej", wykorzystując
m.in. popularność Mistrzostw Świata w Rosji. Tym samym, każdy może "zagrać" w Europe`s Most
Wanted Cup.
Gdy na boiskach w Rosji mistrzostwa świata w piłce nożnej wchodzą w decydującą, medalową fazę,
Europol, we współpracy ze służbami poszczególnych państw oraz European Network of Fugitive Active
Search Teams (ENFAST), zamierza wykorzystać popularność Mundialu do promocji działań, mających
na celu namierzenie najgroźniejszych przestępców na starym kontynencie. Robi to promując, od 12
lipca bieżącego roku, swego rodzaju interaktywną grę – „Europe`s Most Wanted Cup”. W jej ramach
zaprezentowane zostały sylwetki dwudziestu pięciu niebezpiecznych przestępców. Podstawowym
celem jest, jak zaznaczono na stronach Europolu, przede wszystkim rozpropagowanie wizerunku
ukrywających się przed stróżami porządku kryminalistów. Europol liczy oczywiście, że dzięki temu
stracą oni anonimowość pozwalającą im się ukrywać, a być może pojawią się również istotne
informacje, pozwalające na ich zatrzymanie.
Zainteresowani udziałem w grze mogą znaleźć akces do niej pod następującym
linkiem: „Europe`s Most Wanted Cup”
Twórcy akcji podkreślają, że wśród dwudziestu pięciu przestępców, włączonych do projektu niemal
połowa to groźni mordercy. Są tam również osoby powiązane z przemytem oraz handlem narkotykami
na masową skalę. Nie brakuje również przestępców odpowiedzialnych za napady z użyciem broni czy
też osób odpowiedzialnych za znaczne przestępstwa ﬁnansowe. Sama gra będzie polegała na
wychwytywaniu informacji zamieszczanych od 12 lipca, przez służby poszczególnych dwudziestu
trzech państw oraz Europol, w Internecie, tak aby ostatecznie rozszyfrować na stronie gry tożsamości
wszystkich dwudziestu pięciu poszukiwanych, ulokowanych w specjalnych drużynach. Cała akcja ma
trwać do poranka 14 lipca, gdy będzie można skompletować „zespoły”.
Jak podkreślają twórcy akcji, „Europe`s Most Wanted Cup” ma pozwolić nie tylko na zwrócenie uwagi
na konkretnych dwudziestu pięciu przestępców, ale również zachęcić więcej osób aby weszły również

na stronę z informacją o najgroźniejszych poszukiwanych w Europie. Wcześniejsze kampanie
promocyjne, pozwoliły zatrzymać sześciu groźnych i ukrywających się przestępców. Obecnie na liście
najbardziej poszukiwanych w Europie znajduje się około pięćdziesięciu osób.
Lista najgroźniejszych i poszukiwanych przestępców w Europie: Europe`s Most Wanted
Fugitives
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