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En fysisk trussel er naar du er i overhængende fare, 

fordi den person der fremsætter truslen, befinder sig 

naer ved dig. Når dette sker, har du tre muligheder:

1. Løb: Identificer en flugtvej. Smid alle ejendele der kan 

forsinke dig. Hjælp om muligt andre med at flygte. Ring 

til 911.

2. Skjul dig: Fjern dig fra truslens synsvide. Lås døre eller 

blokér indgange. Sorg for din mobiletelefon er paa 

lydløs og uden vibration og forbliv stille indtil truslen er 

ovre. 

3. Slås: Slagsmål bør være en sidste udvej, og kun når dit 

liv er i umiddelbar fare. Forsøg at stoppe truslen. Handl 

med så meget fysisk aggression som muligt.

En verbal trussel er givet I person hvor modtageren

ikke er udsat for umiddelbar fare eller truslen er ment

til senere udfoerelse.

 Skriv truslen ned eller dokumenter paa anden vis præcis 

som den blev meddelt.

 Registrer så mange beskrivende detaljer som muligt om 

den person, der har fremsat truslen: navn, udseende, 

hudfarve, køn, højde, vægt, hår- og øjenfarve, stemme, 

tøj eller andre karakteristiske træk.
 Anmeld truslen til det lokale politi.

En telefonisk trussel er en trussel, der 

modtages gennem en telefon. Du bør 

forsøge at få så mange oplysninger 

om opkalderen og truslen som muligt, 

medmindre truslen er i nærheden 

eller kan skade dig eller andre på kort 

sigt.

 Forbliv rolig, og læg ikke på.

 Hold samtalen i gang saa laenge som 

muligt, og forsoeg at indhente 

oplysinger der kan hjaelpe med at 

vurdere om truslen er specifik, 

realistisk, eller udgør en ummidelbar 

fare for dig selv eller andre. 

 Hvis muligt, faa andre 

omkringstaaende til at lytte med samt 

tage kontakt til politiet.

 Kopier alle oplysninger fra telefonens

elektroniske display.

 Skriv den praecise ordlyd ned for 

truslen.

 Optag telefonsamtalen hvis muligt

 Vær klar til at drøfte detaljerne med 
politiet.

En elektronisk trussel er en der 

modtages via direkte beskeder, e-mail 

eller sociale medier. Den kan omfatte 

trusler om afpresning eller negative 

konsekvenser, hvis modtageren ikke 

adlyder.

 Du må ikke åbne en elektronisk

meddelelse eller en vedhæftet fil fra

ukendte afsendere.

 Du må ikke kommunikere på sociale

medier med med personer der er

ukendte eller som har rakt uopfordret

ud. 

 Sørg for, at dine 

sikkerhedsindstillinger er indstillet til 

det højeste beskyttelsesniveau.

Hvis der modtages en elektronisk 

trussel:

 Slet ikke meddelelsen. Retsmedicinsk

undersøgelse kan afdække vigtige 

detaljer.

 Lad meddelelsen være åben på 

computeren.

 Underret omgående politiet.

 Udskriv, fotografer, eller kopier

meddelelsen, emnelinjen, datoen og

klokkeslættet.
 Bevar alle elektroniske beviser.

Et cyber angreb kan 

kompromittere din elektroniske 

enhed og afsløre personlige 

oplysninger.

 Brug stærke adgangskoder, og 

brug ikke de samme 

adgangskoder til flere 

websteder.

 Indstil antivirus- og anti-

malware-programmer til

automatisk opdatering.

 Anvend system- og 

softwareopdateringer, så snart 

de bliver tilgængelige.

 Anvend to-trins godkendelse

 Tag regelmæssigt backup af data.

Hvis du tror, at du har været offer 

for et cyberangreb:

 Du må ikke slette eller ændre

dine computersystemer.

 Kontakt straks dine 

pengeinstitutter for at beskytte 

dine konti mod identitetstyveri.

 Sørg for at ændre adgangskoder 

og overvåg dine konti for 
mistænkelig aktivitet.

Hvis du er i umiddelbar fysisk fare, ring til 911.

Hvis du oplever en trussel, bedes du kontakte dit lokale FBI-kontor (listerne findes på www.fbi.gov) 

eller sende en besked til1-800-225-5324 eller www.fbi.gov/tips.

Du kan også give et anonymt tip til FBI via telefon eller online.

TRUSSEL OG INTIMIDERING

SVAR VEJLEDNING

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips


Selv hvis du indgiver en rapport med detaljerne om hvodan du blev truet eller intimideret og det ikke fører til en efterforskning, vil det sandsynligvis hjælpe andre ofre da du hjaelper FBI med at 

spore trusler og identificere tendenser.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg oplever trusler eller intimidering: det lokale politi eller FBI? 

 Hvis du eller andre er I umiddelbar fysisk fare, ring 911 for kontakt til politiet.

 Hvis du oplever en trussel I forbindelse med en forbundsforbrydelse, kontakt dit lokale FBI kontor (se liste over lokal kontorer her: www.fbi.gov) ved at ringe til

1‐800‐CALLFBI (eller 1‐800‐225‐5324). Du kan ogsaa besoege www.fbi.gov/tips. Eksempler inkluderer trusler fra en agent tilknyttet en udenlandsk regering, 

organiseret kriminalitet, eller et medlem af regeringen. Din rapport kan være anonym.

 Ikke alle haendelser opfylder kriterierne for en FBI efterforskning. Hvis du er offer for en haendelse, der ikke opfylder kriterierne for en forbrydelse paa

forbundsniveau, kan du anmelde det til dit lokale politikontor. Lokale og stats jurisdiktioner har forskellige krav til efterforskning af forbrydelser. 

Hvad kan jeg forvente, hvis jeg bliver interviewet af FBI?

Hvad er kravet til FBI for at undersøge en klage og/eller iværksætte en efterforskning?

 FBI har autoritet til at efterforske trusler, der forbryder sig mod US føderal lovgivning samt indebærer skade eller fare for modtageren.

 Den amerikanske regerings evne til at retsforfølge personer for trusselsrelaterede anklager er afhængende af flere faktorer, saasom: kvaliteten af beviserne, 

evnen til at identificere de enkelte personer der har begået forbrydelsen, identifikation af en sammensværgelse, samt muligheded for at anholde de personer, 

der har begået overtrædelsen.

Hvad kan jeg forvente, hvis FBI indleder en efterforskning? 
 Hvis FBI tror, at der kan være begået en forbundsforbrydelse, vil en eller flere FBI special agenter foretage en efterforskning. Som en del af efterforskningen vil 

FBI special agenterne indsamle beviser, hvilket kan omfatte et interview med dig og andre ofre.

 Du kan også blive bedt om at beskrive din oplevelse foran en føderal jury.

 Der vil blive gennemført en grundig efterforskning. Efterforskningen kan tage lang tid at afslutte, og du vil ikke blive opdateret dagligt om udviklingen. Der vil blive 

gjort alt for at fortælle dig om vigtige begivenheder i en efterforskning, for eksempel en anholdelse eller en sigtelse. FBI er forpligtet til at give dig sådanne 

oplysninger når det er muligt, før de offentliggøres,. FBI skal altid være forsigtige med ikke at afsløre følsomme oplysninger, der kan skade efterforskningen eller 

øge faren for de retshåndhævende myndigheder

 En FBI agent der har specialiseret sig i støtte til ofre vil være til rådighed for at give identificerede ofre støtte, oplysninger og henvisninger til eventuelle lokale 

ressourcer, som der kan være behov for.

KONTAKTOPLYSNINGER FOR LOKALE FBI KONTORER EFTER BY OG STAT ER TILGÆNGELIGE PÅ WWW.FBI.GOV. Hvis du er i umiddelbar fare, ring til 911. 
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 En FBI agent kan mødes med dig på et lokalt FBI kontor eller på en anden lokation.

 FBI vil bede dig om at give så mange oplysninger som muligt om gerningsmanden og detaljer om den trussel, du har oplevet.

 FBI vil bede om dine kontaktoplysninger for at kunne følge op med dig, hvis det er nødvendigt.

 FBI vil forsøge at beskytte din identitet og fortrolighed. 

 Hvis relevant, kan en FBI agent der har specialiseret sig i støtte til ofre vaere til stede under samtalen for at give oplysninger og støtte, eller de kan kontakte dig efter din samtale

gennem telefon eller mail.

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips

