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Policja w całej Europie wysyła letnie pocztówki do niebezpiecznych i nieuchwytnych przestępców.
Jednak ich dokładne adresy są nam wciąż nieznane. Czy możesz nam pomóc w ich odnalezieniu?
Chociaż większość z nas cieszy się zasłużonym letnim wypoczynkiem, przestępcy nie robią sobie przerw w swoim
przestępczym procederze. Kierunki, w które najchętniej wybieramy się na wakacje okazują się popularnymi celami
wyjazdów przestępców ukrywających się przed organami ścigania. Mogliby nawet wybrać się dokładnie tam gdzie... ty.

Dlatego informacje mogą okazać się przydatne, aby złapać niektórych najbardziej poszukiwanych uciekinierów w
Europie. Organy ścigania w całej Europie, dzięki europejskiej sieci utajonych zespołów aktywnego poszukiwania
(ENFAST) i Europolu, proszą o pomoc w ustaleniu miejsc przebywania przestępców. Zatrzymując ich chcemy mieć
pewność, że poniosą odpowiedzialność za swoje czyny.
Te pocztówki, które stworzyliśmy i zamieściliśmy na stronie www.eumostwanted.eu to najczęściej poszukiwani
uciekinierzy z Europy, którzy popełnili poważne przestępstwa w 21 krajach UE, a wobec których tradycyjne środki
śledcze nie doprowadziły do ich zlokalizowania. Podejrzewamy, że ukrywają się w innym kraju, niż popełniono
przestępstwo. Członkowie ENFAST ściśle ze sobą współpracują, aby ci uciekinierzy nie uniknęli sprawiedliwości.
Udostępniając te pocztówki i przekazując informacje, możesz nam pomóc w ukończeniu ostatniego kawałka układanki,
abyśmy mogli dotrzeć do poszukiwanych. Im więcej pocztówek zostanie zauważonych, tym większe jest
prawdopodobieństwo, że policja znajdzie tych przestępców i umieści za kratkami!

36 najbardziej poszukiwanych przestępcóww UE zatrzymanych
Crowdsourcing (przekazywanie zadań/informacji do szerokiej grupy ludzi - red.) poszukiwań okazał się bardzo skuteczny
w śledzeniu uciekinierów w przeszłości. Od czasu uruchomienia witryny www.eumostwanted.eu na początku 2016 roku
odwiedziło ją ponad 2,5 miliona użytkowników. Spośród 36 aresztowanych przestępców co najmniej 10 zostało
zatrzymanych bezpośrednio wyniku informacji przekazanych przez społeczeństwo za pośrednictwem platformy UE Most
Wanted. Czterech poszukiwanych po tym jak znaleźli się na liście, dobrowolnie oddało się w ręce policji.
Europe’s Most Wanted została zainicjowana przez społeczność ENFAST, przy pełnym wsparciu Europolu. Członkowie
ENFAST specjalizują się w znajdowaniu ukrywających się przestępców, którzy są podejrzani lub zostali skazani za

poważne przestępstwa i podlegają europejskim nakazom aresztowania. Większość z tych przestępców popełniła
morderstwa, oszustwo lub inne poważne przestępstwa lub są handlarzami narkotyków.
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