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VAREN SENIOR

SENIORJI, BODITE POZORNI -
NE PUSTITE SE PRETENTATI
Poskusi goljufij za pridobitev denarja ali občutljivih podatkov so pereč problem po vsej Evropi. Zadeva 

predvsem starejše, ki živijo sami. Pogosto so preveč zaupljivi do tujcev, ki pokažejo zanimanje zanje.  
V okviru programa SASME+ delimo primere manipulacijskih tehnik, ki se pojavljajo v partnerskih drža-
vah. Z njimi se je vredno seznaniti, saj goljufi pogosto delujejo po podobnih vzorcih.

Predstavili vam bomo enega najpogostej-
ših primerov goljufij v Turčiji. Prevaranti najprej 
izberejo žrtev – starejšo osebo, ki živi sama. 
Pridobijo njeno stacionarno telefonsko številko 
in iz različnih virov zberejo podatke o njenih 
družinskih članih, na primer imena otrok ali 
vnukov. Nato to osebo nekdo pokliče in se iz-
daja za policista (pogosto se v ozadju sliši zvok 
policijske sirene). Lažni policist se predstavi in 
pove, da je mogoče njegove podatke preveriti 
na policijski postaji ter navede izmišljeno šte-
vilko. Če želi starejša oseba preveriti, goljuf ne 
prekine, ampak telefon poda sodelavcu, ki stoji 
zraven in seveda potrdi podatke.

POLICISTA BOM POSLAL PO DENAR
“Policist” pokliče nazaj in situacijo predstavi na naslednji ali podoben 

način: “Kriminalec je od vašega sina/hčerke pridobil zaupne podatke, 
da doma hranite zlato in prihranke. V tej situaciji doma ne smete hra-
niti nobenih dragocenosti, ker vam grozi nevarnost. Morate jih dostaviti 
policiji. Če nam boste pomagali, bomo kriminalce ujeli. Če ne, bo vaš 
sin/vaša hči obtožen/a sostorilstva. Zato moramo to opraviti diskretno. 
Trenutno o tem ni dovoljeno govoriti z nikomer. Poslal bom enega svojih 
policistov, da od vas prevzame zlato in denar. Dokler ne bomo ujeli sto-
rilcev, bomo vaše stvari hranili na policiji. Tudi najmanjša napaka lahko 
ogrozi naš uspeh. Bodite previdni. Nikomur ne povejte ničesar.” Panična 
starejša oseba vzame nakit in denar ter odide na dogovorjeno mesto, ker 
želi sodelovati s policijo. Čez nekaj ur, ko se čustva umirijo, pa se pojavi 
spoznanje, da je bilo vse skupaj le izmišljotina.

ČIŠČENJE HIŠE 
Starejši turški prebivalci so odgovorili na nas-
lednji telefonski klic: “Kličemo iz občinskega 
urada. V okviru socialnega projekta zagotavlja-
mo brezplačno čiščenje hiš za osebe, starejše 
od 60 let. Če vas zanima, lahko čiščenje redno 
izvajamo enkrat tedensko”. Nato goljuf določi 
datum in se dogovori za obisk. Na dogovorjeni 
dan prideta dve osebi z opremo za čiščenje. Med 
čiščenjem hiše hitro ugotovita, kje hranijo denar 
ali druge dragocenosti. Po končanem delu je 
hiša čista in prostor, kjer je starejša oseba hra-
nila prihranke – prazen.
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NIE DAJ SIĘ 

OSZUKAĆ!
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