SIKKERHEDSLISTE
til dig, der er truet

HOTLINE 70 27 76 66
– svarer døgnet rundt

Denne folder er til dig, der
er på flugt fra din familie
på grund af vold, trusler
eller tvang. Hvis du er
bange og ikke vil findes,
er det meget vigtigt, at
du er opmærksom på de
spor, du efterlader dig.
Sporene kan nemlig føre
til, at du bliver fundet.
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I denne folder finder du en sikkerhedsliste, der hjælper dig til at passe på dig
selv og øge din sikkerhed. Folderen
indeholder også information om vores
tilbud til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever æresrelaterede
konflikter.
Du kan læse mere på

www.etniskung.dk
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Sikkerhedsliste

togstationer mv.)

MOBILTELEFON

center og kommune

altid dit nummer og kan let afsløre
dig
-

COMPUTER
bruge facebook, twitter, linkedIn,

i mobiltelefonen)
nævn ikke navn eller mobilnummer
disse
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brug for at skrive mails
kan identificere dig
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VENNER/VENINDER/KÆRESTER

torie

UDSEENDE

vice eller på biblioteket

-

krisecenter

BANK

klip dit hår osv.

POST
NAVN + ADRESSE

huset

-

hus længere væk fra din bolig

-

postkasse i nærheden af din bopæl
CPR-registret
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ikke du i forvejen venter posten
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TRANSPORT
skellige stoppesteder og stationer)

ANDRE gODE RåD
Opholdssted

Under 18 år:

dig væk hjemmefra
Over 18 år:
dig væk hjemmefra, eller du kan
selv henvende dig til et krisecenter

Oplysninger
ikke din familie

institution, skole, arbejdsgiver,
skat osv.

Nyt CPR-nummer
Når du tager væk hjemmefra
lige papirer, medicin osv. med dig

-

overfaldsalarm
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Hvis du forlader Danmark
fon med taletidskort; husk at tjekke
om det virker i udlandet, ellers køb
et lokalt
rigsministeriet på denne telefon

at få information om eventuelle
konsekvenser for din opholdstilladelse
det til en voksen, du stoler på.
Du kan finde blanketten på
www.etniskung.dk

danske ambassade og evt. adressen
udlandet til en, du stoler på
hjemrejsebillet
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Værd at vide
om digital
sikkerhed

FACEBOOK
Facebook har en række indstillinger,
som du bør tage dine forholdsregler
omkring, hvis du ønsker at værne
ekstra om dit privatliv.

Vær opmærksom på, at sociale
medier som facebook, twitter,
instagram, youtube, linkedIn
osv. kan sætte din sikkerhed
på spil, hvis ikke du passer på.
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Tagging
personer på billeder, der lægges ud
på facebook. Hvis du bliver tagget på
profil.

Places

Statusopdateringer

Privatindstillinger

I dine facebook-privatindstillinger,
kan du kontrollere, hvad andre kan se
om dig, og hvem der ikke skal kunne
følge med.

Anmeld/blokér

Du kan til enhver tid blokere personer,
så de ikke kan se, du er på facebook.
De vil ikke kunne anmode om dit
venskab, og du ”forsvinder for dem”
på facebook. Gå ind på deres profil, og

Dit navn kan blive tagget i andres
statusopdateringer. Dette vil være
opdateringen, og på din profil.
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E-MAIL
Husk altid at logge af, når du har brugt
din e-mailkonto. Hvis ikke det er mu-

Vær opmærksom på, hvem du giver
din e-mailadresse til.
ord, som indeholder både store og
små bogstaver samt tal. Det gør det
sværere for andre at gætte koden.
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APPLIKATIONER TIL
SMARTPHONES
Der findes forskellige applikationer,
der kan være problematiske, hvis
man er truet. Visse applikationer kan
give andre adgang til at læse dine
mails via din mobil, give dem mulighed
se dine fotos på telefonen mm.
Vær opmærksom på, om andre har
haft adgang til din mobil, og tjek, om
der er apps på den, som du ikke kender
til. De såkaldte ”spionapplikationer”
kan give andre adgang til private op-
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ANONYM RåDgIVNINg TIL
UNgE MED ETNISK
MINORITETSBAggRUND
Rådgivningen er for unge af begge køn.

Har du spørgsmål, der handler
om din sikkerhed, så kan du
kontakte politiet, din kommune
eller Etnisk Ung på 70 27 76 66.

Rådgivningen er gratis og kan foregå
både telefonisk eller personligt.

70 27 76 66
www.etniskung.dk/brevkasse
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Hotline

70 27 76 66
- svarer døgnet rundt

Etnisk Ung drives af Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Børne- og Integrationsministeriet.

LOKK sekretariat
Telefon 32 95 90 19
Mail sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk

