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Koronawirus: spadek przestępczości o 23
procent
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Minister Reul: Kiedy życie publiczne jest spowolnione, mniej się
dzieje. Spadek dotyczy prawie wszystkich rodzajów czynów
niedozwolonych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje:
Niższa przestępczość w Nadrenii Północnej-Westfalii: od początku pandemii
koronawirusa liczba czynów niedozwolonych spadła znacznie poniżej wartości
z roku ubiegłego. Pomiędzy początkiem marca a końcem czerwca bieżącego
roku złożono łącznie 365 676 doniesień o popełnieniu przestępstwa. To o
107 954 doniesień mniej, niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku.
Oznacza to spadek o około 23 procent. Kiedy życie publiczne jest
spowolnione, mniej się dzieje. Mniej przestępstw to pomyślna tendencja.
Nawet jeśli są to jedynie tymczasowe liczby, możemy już rozpoznać pierwsze
trendy. Spadek dotyczy prawie wszystkich rodzajów czynów niedozwolonych”
powiedział minister spraw wewnętrznych Herbert Reul w „Bilansie pośrednim
koronawirusa”, krótko po zakończeniu pierwszego półrocza 2020 roku.
Chodziło przy tym o rozwój przestępczości podczas pandemii oraz liczbę
interwencji policyjnych w związku z wykroczeniami przeciwko rozporządzeniu
w sprawie koronawirusa.
Liczba włamań do mieszkań spadła o 30 procent, z 7561 na 5290 przypadków.
Liczba napadów rabunkowych spadła w tym samym okresie o 26 procent, z
3819 na 2821 przypadków. Liczba kradzieży kieszonkowych spadła o 39
procent, z 10 638 na 6511 przypadków. Liczba czynów karalnych, w przypadku
których ofiarami były osoby starsze, spadła o 11 procent, z 13 550 na 12 104
przypadków.
Jeśli chodzi o przemoc domową, od marca do czerwca bieżącego roku
nastąpił spadek o 21 procent – z 13 230 na 10 479 przypadków. „Szczególnie
w przypadku przemocy domowej musimy być bardzo ostrożni w ocenach i
dokładnie obserwować rozwój sytuacji. Nasuwa się jednak przypuszczenie, że
kiedy ludzie dłuższy czas przebywają w niewielkiej przestrzeni, będzie
dochodziło do większej liczby przypadków przemocy domowej.
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Jednak jak dotąd dane nie pozwalają na takie wnioski. Jedno jest pewne:
policja w Nadrenii Północnej-Westfalii konsekwentnie sprawdza każde
zgłoszenie.
Zmiany nastąpiły w przypadku oszustw i przekrętów. „Szczególnie na początku
pandemii koronawirusa występowały przypadki, w których oszuści podawali się
za pracowników urzędu ds. zdrowia i chcieli sprzedawać testy na
koronawirusa, czyli »oszustwo na wnuczka w białym kitlu«”, powiedział
minister.
Do wykroczeń przeciwko rozporządzeniu w sprawie ochrony przed
koronawirusem dochodziło przede wszystkim w okresie wielkanocnym, a także
ostatnio w weekendy w miastach. Od 25 marca do końca czerwca policja
zanotowała tysiące naruszeń i 50 587 osób. Wśród nich było 36 837 dorosłych,
11 404 młodzieży oraz 2346 dzieci. „Większość osób zachowuje się w sposób
przykładny i zdyscyplinowany. Mimo zakazu są jednak tacy, którzy nie stosują
się do zasad. Potrzeba świeżego powietrza jest zrozumiała, jednak pandemia
koronawirusa jeszcze nie minęła. W Nadrenii Północnej-Westfalii jest tak wiele
pięknych zakątków – nie wszyscy muszą przecież spotykać się na Starym
Mieście”, mówi Reul.
Minister wyraził pozytywne zaskoczenie zachowaniem kibiców piłkarskich
podczas meczy bez udziału publiczności w Bundeslidze. Przebiegły one w
większości bez incydentów. „W napięciu oczekiwaliśmy na reakcję fanów.
Cieszymy się, że w większości przypadków zachowywali się wzorowo. Okazało
się, że połączenie ochrony zdrowia i fascynacji piłką nożną jest możliwe”
powiedział Reul.
Minister odniósł się także do zgromadzeń demonstrujących przeciwko
rozporządzeniu w sprawie ochrony przed koronawirusem. Już na początku
pandemii odbywały się demonstracje przeciwko zakazowi kontaktów. Jednakże
w maju również karierowicze, zwolennicy teorii spiskowych i ekstremiści starali
się wykorzystać niepewność i w niektórych przypadkach nawet nawoływali do
czynów karalnych. Ostatnio demonstracje odbywały się ze względu na
ograniczenia w okręgu Gütersloh. W okresie od marca do czerwca doszło w
Nadrenii Północnej-Westfalii do ponad 850 zgromadzeń. Chodziło przy tym
prawie wyłącznie o ograniczenia wprowadzone przez rozporządzenie w
sprawie ochrony przed koronawirusem.
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Doniesienia o przestępstwie od 01.03. do 30.06.
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Zanotowane wykroczenia według grup wiekowych, 25.03 do 30.06.2020

WYKROCZENIA
Spory
Zgromadzenia
Osoby wracające z podróży (zakazy wstępu)
Stacjonarne placówki medyczne
Obiekty rekreacyjne, kulturalne, sportowe
Handel i gastronomia
Rzemiosło
Zakwaterowanie i turystyka
Centra handlowe
Wydarzenia i zgromadzenia

25.03. do 30.06.2020: Zanotowane wykroczenia w związku z pandemią

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka
prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, telefon 0211 871-1111.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie rządu krajowego
www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów społecznościowych

