
SIKKERHEDSLISTE
til dig, der er truet

HOTLINE 70 27 76 66
– svarer døgnet rundt
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I denne folder finder du en sikkerheds-
liste, der hjælper dig til at passe på dig 
selv og øge din sikkerhed. Folderen 
indeholder også information om vores 
tilbud til unge med etnisk minoritets-
baggrund, der oplever æresrelaterede 
konflikter. 

Du kan læse mere på 
www.etniskung.dk

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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Sikkerhedsliste

MOBILTELEFON
Ŧ� VPLG�GLW�VLPNRUW�XG
Ŧ� N¹E�WDOHWLGVNRUW
Ŧ� N¹E�HYW��Q\�WHOHIRQ
Ŧ� JLY�NXQ�QXPPHUHW�WLO�SROLWL��NULVH-

center og kommune
Ŧ� VO¦�QXPPHUYLVHU�IUD��L�LQGVWLOOLQJHU�

i mobiltelefonen)
Ŧ� ODG�HQ�DQGHQ�LQGWDOH�PRELOVYDU�Ŝ�

nævn ikke navn eller mobilnummer
Ŧ� I¦U�GX�WUXVOHU�YLD�VPV�PDLO�Ŝ�JHP�

disse

Ŧ� ULQJ�DOGULJ�IUD�HW�VWHG��KYRU�EDJ-
JUXQGVVW¹M�NDQ�DIVO¹UH�GLJ��I[�
togstationer mv.)

Ŧ� VHQG�DOGULJ�VPV�PPV�Ŝ�GH�YLVHU�
altid dit nummer og kan let afsløre 
dig

COMPUTER
Ŧ� XQGODG�VRP�XGJDQJVSXQNW�DW�

bruge facebook, twitter, linkedIn, 
\RXWXEH�RVY��6OHW�GLQH�SURILOHU

Ŧ� RSUHW�Q\�H�PDLONRQWR��KYLV�GX�KDU�
brug for at skrive mails

Ŧ� EUXJ�DOGULJ�ELOOHGHU�HOOHU�DQGHW��GHU�
kan identificere dig
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VENNER/VENINDER/KÆRE-
STER
Ŧ� IRUW§O�LQJHQ��KYRU�GX�RSKROGHU�GLJ
Ŧ� IRUW§O�LNNH�Q\H�YHQQHU�RP�GLQ�KLV�

torie

UDSEENDE
Ŧ� ODY�GLW�XGVHHQGH�RP�Ŝ�IDUY�HOOHU�

klip dit hår osv.
Ŧ� VNLIW�W¹MVWLO
Ŧ� WDJ�EULOOHU�DI�S¦
Ŧ� EUXJ�NDVNHW��K§WWH�HOOHU�OLJQHQGH

NAVN + ADRESSE
Ŧ� GX�NDQ�I¦�Q\W�IRU��RJ�HIWHUQDYQ
Ŧ� Y§OJ�HW�LQWHUQDWLRQDOW�QDYQ
Ŧ� GX�NDQ�I¦�DGUHVVHEHVN\WWHOVH�L�

CPR-registret

Ŧ� I¦�KM§OS�WLO�DW�V¹JH�QDYQH��RJ�
DGUHVVHEHVN\WWHOVH�L�ERUJHUVHU-
vice eller på biblioteket

Ŧ� GX�NDQ�RSKROGH�GLJ�DQRQ\PW�S¦�HW�
krisecenter

BANK
Ŧ� VNLIW�EDQN
Ŧ� OXN�GLQ�QHWEDQNNRQWR

POST
Ŧ� I¦�WLOEDJHKROGW�GLQ�SRVW�S¦�SRVW-

huset
Ŧ� I¦�SRVWHQ�OHYHUHW�WLO�HW�DQGHW�SRVW-

hus længere væk fra din bolig
Ŧ� VHQG�DOGULJ�EUHYH�IUD�SRVWKXV�

postkasse i nærheden af din bopæl
Ŧ� PRGWDJ�LNNH�DQEHIDOHW�SRVW��KYLV�

ikke du i forvejen venter posten
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TRANSPORT
Ŧ� WDJ�LNNH�WD[DHU
Ŧ� VNLIW�WUDQVSRUWYDQHU��EHQ\W�IRU-

skellige stoppesteder og stationer)

ANDRE gODE RåD
Opholdssted
Under 18 år:
Ŧ� NRPPXQHQ�RJ�SROLWLHW�NDQ�KM§OSH�

dig væk hjemmefra

Over 18 år:
Ŧ� NRPPXQHQ�RJ�SROLWLHW�NDQ�KM§OSH�

dig væk hjemmefra, eller du kan 
selv henvende dig til et krisecenter

Ŧ� SROLWLHW�NDQ�HYW��KM§OSH�GLJ�PHG�HQ�
overfaldsalarm

Oplysninger
Ŧ� HU�GX�RYHU����¦U��KDU�LQJHQ�UHW�WLO�

DW�I¦�LQIRUPDWLRQHU�RP�GLJ�Ŝ�KHOOHU�
ikke din familie

Ŧ� RSO\V�DOOH�LQVWDQVHU�RP��DW�GH�LNNH�
P¦�XGOHYHUH�RSO\VQLQJHU�RP�GLJ�
Ŝ�I[�WLO�VDJVEHKDQGOHU��EDQN��GDJ�
institution, skole, arbejdsgiver, 
skat osv. 

Nyt CPR-nummer
Ŧ� PDQ�NDQ�LNNH�I¦�Q\W�&35�QXPPHU

Når du tager væk hjemmefra
Ŧ� WDJ�SDV��V\JHVLNULQJVEHYLV��SHUVRQ-

lige papirer, medicin osv. med dig



10 11

Hvis du forlader Danmark
Ŧ� PHGEULQJ�HQ�KHPPHOLJ�PRELOWHOH�

fon med taletidskort; husk at tjekke 
om det virker i udlandet, ellers køb 
et lokalt

Ŧ� LQGWDVW�WHOHIRQQXPPHU�S¦�8GHQ-
rigsministeriet på denne telefon

Ŧ� LQGWDVW�WHOHIRQQXPPHU�S¦�GHQ�
danske ambassade og evt. adressen

Ŧ� JLY�DGUHVVHQ�S¦�GLW�RSKROGVVWHG�L�
udlandet til en, du stoler på 

Ŧ� PHGEULQJ�HQ�NRSL�DI�GLW�SDV�RJ�GLQ�
hjemrejsebillet

Ŧ� PHGEULQJ�HJQH�SHQJH

Ŧ� NRQWDNW�8GO§QGLQJHVW\UHOVHQ�IRU�
at få information om eventuelle 
konsekvenser for din opholds-
tilladelse

Ŧ� XGI\OG�HQ�XGUHMVHEODQNHW��RJ�JLY�
det til en voksen, du stoler på. 

 Du kan finde blanketten på
 www.etniskung.dk



12 13

FACEBOOK

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

Ŧ� 7DJJLQJ
Ŧ� 3ODFHV
Ŧ� 6WDWXVRSGDWHULQJHU
Ŧ� 3ULYDWLQGVWLOOLQJHU
Ŧ� $QPHOG�EORNªU

Værd at vide 
om digital 
sikkerhed
Vær opmærksom på, at sociale 
medier som facebook, twitter, 
instagram, youtube, linkedIn 
osv. kan sætte din sikkerhed 
på spil, hvis ikke du passer på.



14 15

Tagging
7DJJLQJ�NDQ�EUXJHV�WLO�DW�QDYQJLYH�
personer på billeder, der lægges ud 
på facebook. Hvis du bliver tagget på 
HW�IRWR��HU�GHW�V\QOLJW�IRU�DOOH�S¦�GLQ�
profil.

Places
'X�NDQ�EOLYH�WDJJHW�S¦�HW�VWHG��SODFH���
V¦�RSO\VQLQJHU�RP��KYRU�GX�RSKROGHU�
GLJ��YLO�Y§UH�V\QOLJH�S¦�GLQ�SURILO�

Statusopdateringer
Dit navn kan blive tagget i andres 
statusopdateringer. Dette vil være 
V\QOLJW�E¦GH�IRU�GHQ��GHU�VNULYHU�VWDWXV�
opdateringen, og på din profil.

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 
ILQG�ŢDQPHOG�EORNªUŢ�S¦�GHUHV�IRUVLGH�
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E-MAIL

Husk altid at logge af, når du har brugt 
din e-mailkonto. Hvis ikke det er mu-
OLJW��I[�YHG�RXWORRN���V¦�RSUHW�HQ�JUDWLV�
H�PDLONRQWR��I[�KRWPDLO�HOOHU�JPDLO�

Vær opmærksom på, hvem du giver 
din e-mailadresse til.

'HW�HU�HQ�JRG�LGª�DW�Y§OJH�HW�NRGH-
ord, som indeholder både store og 
små bogstaver samt tal. Det gør det 
sværere for andre at gætte koden. 

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 
IRU�DW�O\WWH�PHG�S¦�GLQH�VDPWDOHU�RJ�
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-
O\VQLQJHU�YLD�GLQ�WHOHIRQ�
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ANONYM RåDgIVNINg TIL 
UNgE MED ETNISK 
MINORITETSBAggRUND 

Rådgivningen er for unge af begge køn.

Rådgivningen er gratis og kan foregå 
både telefonisk eller personligt.

5LQJ�DQRQ\PW�WLO�KRWOLQH�

70 27 76 66 
Ŝ�DOOH�GDJH�G¹JQHW�UXQGW�

(OOHU�VNULY�DQRQ\PW�WLO�EUHYNDVVHQ�S¦
www.etniskung.dk/brevkasse

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



Etnisk Ung drives af Lands-
organisation af Kvindekrisecentre 
�/2..��PHG�VW¹WWH�IUD�6RFLDO���
Børne- og Integrationsministeriet.

Hotline

70 27 76 66
- svarer døgnet rundt

LOKK sekretariat

Telefon 32 95 90 19

Mail sekretariat@lokk.dk

www.lokk.dk


