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SONDA

Ewelina Pawâowska
i Martyna Woĩniak
uczennice ZS nr 1

Naszym zdaniem taki ogólnodostċpny rejestr przestċpców seksualnych nie jest dobrym pomysâem.
Jeğli jest tam zdjċcie takiej osoby,
to nawet gdy odbċdzie ona swojĆ
karċ, to w dalszym ciĆgu bċdzie jĆ
odbywaý na wolnoğci. Inne osoby
mogĆ jĆ szkalowaý i piċtnowaý lub
po prostu skrzywdziý, lub wymierzaý,
w ich odczuciu bardziej odpowiedniĆ,
karċ. Naleīy teī pomyğleý o rodzinie
takiego przestċpcy, która moīe byý âatwo zidentyÀkowana i przeğladowana.
Oczywiğcie, nic nie usprawiedliwia faktu, īe taka osoba popeâniâa
przestċpstwo na tle seksualnym,
ale prċdzej powinna nigdy nie wyjğý
z wiċzienia niī byý pokazywana caâemu ğwiatu wraz ze zdjċciem i miejscem zamieszkania.
Kaīdemu, choýby nie wiadomo
jakie przestċpstwo popeâniâ, naleīy
siċ odrobina prywatnoğci. Wedâug
nas taki rejestr powinien byý dostċpny dla szkóâ, pracodawców, ale nie
dla ogóâu.
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Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

Drodzy
zyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.

lekarz

Jako lekarz, który na co dzieĕ spotyka oÀary przestċpstw seksualnych,
uwaīam, īe rejestr ujawniajĆcy takich
przestċpców jest jak najbardziej potrzebny i zdecydowanie powinien byý
ogólnodostċpny. Oczywiğcie moīe siċ
zdarzyý, īe piċtnowana bċdzie rodzina
przestċpcy, ale to jest ryzyko, z którym
liczy siċ ten czâowiek. Gdy on decyduje siċ na niedozwolonĆ czynnoğý
seksualnĆ, na przykâad z nieletnim,
musi zdawaý sobie sprawċ, īe jego
postċpowanie moīe mieý wpâyw na
jego najbliīszych.
Do tej pory spoâecznoğý, z której
pochodziâ pedoÀl, równieī mogâa napiċtnowaý jego rodzinċ. Gdy zostaâ
zatrzymany i skazany, to i tak wszyscy
o tym wiedzieli. Teraz po prostu bċdzie
wiedzieý wiċcej osób.
Powinien powstaý rejestr niebezpiecznych przestċpców, na przykâad
morderców, ale jeīeli chodzi o mniejsze
wykroczenia, typu kradzieī w sklepie
czy jazda na rowerze po jednym piwie
to nie powinno siċ takich osób ujawniaý
w Internecie.
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O rejestrze sprawców przestċpców na tle seksualnym

Edmund Kuğmider
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FRJRUV]DQLHPDZWHMV\WXDFMLZ\MĞFLD
MHG\QLHVáXV]QHJR%RNDĪGDRGSRZLHGĨ
QDVWDZLDQHWXS\WDQLDMHVWGREUDFKRü
]DUD]HPVNDĪRQDQDV]\PDEVXUGDOQ\P
OĊNLHPDOERWHĪGREURWOLZąQDLZQRĞFLą
K. Juszczak

Emilia Nieâacna
zajmuje siċ domem

Jestem bardzo negatywnie
nastawiona do wszystkich osób,
które dopuğciây siċ przestċpstw seksualnych - pedoÀlów, gwaâcicieli, osób
molestujĆcych. Uwaīam, īe spoâeczeĕstwo ma prawo wiedzieý, īe w ich
otoczeniu sĆ tacy ludzie, dlatego rejestr, w którym znajdujĆ siċ ich dane
osobowe i zdjċcia, jest jak najlepszym
i poīytecznym rozwiĆzaniem. Oczywiğcie, rodzina takiej osoby moīe na
tym ucierpieý, jednak bċdzie musiaâa sobie z tym poradziý. Wolaâabym,
īeby rodzina nie byâa napiċtnowana,
ale szczególnie w maâych spoâeczeĕstwach moīe to byý nieuniknione.
Wizerunki pijanych kierowców,
zâodziei i groĩnych przestċpców powinny równieī byý udostċpniane dla
ogóâu. Nawet opisywane w lokalnych
gazetach, poniewaī moīe to ich i inne
osoby powstrzymaý w przyszâoğci
przed popeânieniem podobnego czynu. Niektórzy sĆ tak zdemoralizowani,
īe nawet ujawnienie ich wizerunku
czy danych nie powstrzyma ich od
popeâniania przestċpstw, nic na nich
nie zadziaâa - ani wstyd, ani nawet
wysokie kary.

Marek Kasprzak

prowadzi gospodarstwo rolne
Dla mnie osoba, która dopuğciâa
siċ gwaâtu czy pedoÀlii, nie jest juī
czâowiekiem. O rejestrze przestċpców
seksualnych przeczytaâem w ostatnim
numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”
i od razu przypadâ mi taki pomysâ do
gustu. Teraz kaīdy moīe wejğý na
odpowiedniĆ stronċ i sprawdziý, czy
w jego otoczeniu nie przebywa taki
niebezpieczny czâowiek. Zalecaâbym
to gâównie osobom, które majĆ dzieci,
poniewaī dbanie o ich bezpieczeĕstwo
jest najwaīniejsze i aby je uchroniý
naleīy korzystaý z wszelkich dostċpnych ğrodków.
Rejestr ten wpâynie na dalsze
īycie przestċpcy, poniewaī nie sĆdzċ, by ktokolwiek chciaâ koâo niego
mieszkaý lub go zatrudniý i bċdzie to
powodowaâo, īe paĕstwo bċdzie go
utrzymywaý. Z takim rozwiĆzaniem siċ
nie zgadzam, poniewaī powinien byý
zdany na siebie.
Powinny istnieý róīne ogólnodostċpne rejestry przestċpców - morderców, zâodziei, pijanych kierowców.
Moīe gdyby ludzie mieli ğwiadomoğý,
īe ich wizerunek zostanie ujawniony,
to pomyğleliby dwa razy, zanim popeâniliby czyn zakazany.

Rozm. i fot. A. áawicka
i K. Przybysz

Justyna Berlik

pracuje w ogrodach
Dziċki powstaniu rejestru przestċpców seksualnych moīemy lepiej
zadbaý o bezpieczeĕstwo dzieci. Kaīda szkoâa moīe sprawdziý podejrzane osoby i w razie czego zawiadomiý
policjċ. Tak samo rodzice od teraz
bċdĆ wiedzieý, czy w ich otoczeniu
nie znajduje siċ osoba zagraīajĆca
ich dziecku.
Rodzina takiej osoby nie powinna
odpowiadaý za jej czyny, wiċc teoretycznie taki rejestr nie powinien mieý
na nich wpâywu, ale zobaczymy, jak to
bċdzie w praktyce.
Myğlċ, īe najgroĩniejsi przestċpcy
równieī powinni byý ujawniani w podobnym rejestrze, tak by ludzie mogli
czuý siċ bezpiecznie.
Natomiast jeīeli chodzi o zâodziei
lub dilerów czy pijanych kierowców to
przede wszystkim recydywiğci powinni
byý pokazywani. Powinna równieī powstaý lista przestċpców internetowych,
by kaīdy mógâ sprawdziý, czy osoba,
z którĆ chce przeprowadziý transakcjċ,
go nie oszuka.
Wtedy osoby chcĆce popeâniý
przestċpstwo, zanim siċ tego dopuszczĆ, dwa razy zastanowiĆ siċ,
czy warto ryzykowaý pokazaniem ich
twarzy i ujawnieniem danych osobowych w Internecie.

