Beskyt dig mod
spionage
– 10 gode råd

Spionagetruslen mod Danmark er markant, og den er
konstant. Fremmede stater spionerer for at styrke
deres politiske, økonomiske og militære position –
på bekostning af vores.

1. Kend truslen

Derfor får du her 10 overordnede råd til, hvordan du
kan beskytte dig mod spionage.

2. Tænk, før du taler

For at beskytte dig selv og din viden bør du kende til spionagetruslen og -metoderne. Læs gerne PET’s publikation:
'Vurdering af spionagetruslen mod Danmark'.

Tænk over, hvem du taler med, for ikke al information skal
deles. Tænk også over, hvor du befinder dig, når du taler –
andre kan lytte med, fx i offentlige rum.

3. Husk, at din mobiltelefon ikke er sikker

Tænk over, hvad du taler om i telefonen – den kan være
aflyttet. Hold derfor møder med beskyttelsesværdig og
klassificeret information uden mobiler og andre digitale
enheder i rummet.

4. Sæt rammer for gæster

Overvej, hvad gæster skal have adgang til, både fysisk og
digitalt. Vær opmærksom på mistænkelig adfærd, herunder hvad der evt. fotograferes.
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5. Hold øje med ubudne gæster

Vær opmærksom på ubudne gæster. Bær dit ID-kort
synligt. På den måde er det lettere at opdage, hvis der
er nogen, som er et sted, de ikke burde være.

6. Vær forsigtig på rejser

Du er mere udsat, når du er på udebane. Overvej risikoen,
og tag kun det nødvendige med.

7. Slå sund skepsis til

Forhold dig kritisk til personer, som udviser særlig stor
interesse for dig. Er det dig eller din viden, der interesserer dem?

8. Brug sociale medier med omtanke

Information om dit privatliv, din fritid og dit arbejde kan
blive brugt imod dig. Tænk over, hvad du lægger ud til
hvem, og brug privatlivsindstillingerne aktivt.

MERE INFORMATION

 æs mere om spionage i
L
'Vurdering af spionagetruslen mod Danmark' på
www.pet.dk

9. Beskyt jeres klassificerede information

Følg reglerne for håndtering, opbevaring og transport af
klassificeret information. Kend jeres sikkerhedsinstruks
på området.

10. Sig noget, hvis du ser noget

Indberet mistænkelige hændelser til din sikkerhedsorganisation eller nærmeste leder og afgør i fællesskab, om I skal
anmode PET om et fortroligt møde på pet@politi.dk
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