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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Опасна интернет игрица "Блуе Wхале" (“Плави кит”)

У посљедње вријеме, према доступним информацијама интернет игрица "Блуе
Wхале" (“Плави кит”) доспјела је у Босну и Херцеговину, односно у Брчко дистрикт
БиХ.

Садржај игрице је конципиран на различитим изазовима који укључују и акте
самоповријеђивања, а посљедњи стадиј захтјева од особе која игра игрицу, да
изврши самоубиство. Опасна игрица се шири путем позива упућених
потенцијалним особама најчешће предпубертетске и пубертетске доби.

Друштвене мреже - интернет, првенствено Фацебоок се не дозвољавају користити
особама млађим од 18 година. Ипак, свједоци смо да знатан број дјеце и младих
посједују профиле на друштвеним мрежама, отварају исте дајући нетачне податке о
својој старости.

Чињеница је да већина њихових родитеља и старатеља "прећутно одобравају"
такво понашање, односно прихватају то да дјеца имају своје "профиле", при томе не
обраћајући потребну пажњу о начину, садржају и времену поменуте комуникације.

С обзиром на горе наведено апелујемо на родитеље, старатеље, просвјетне раднике
и друге, који су у могућности да појачају надзор над дјецом и младима у области
кориштења друштвених мрежа, како исти не би били жртве ове и сличних опасних
"игрица".

Полиција Брчко дистрикта БиХ ће, у сарадњи са другим полицијским агенцијама,
надлежним тужилаштвима и судовима, подузети све у оквиру својих надлежности

како би заштитили дјецу и младе од опасности које им пријете на друштвеним
мрежама, а које шири и ова опасна игрица.
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