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De aller fleste tar de nødvendige grep for å unngå sykdom under ferieturen, men mange
glemmer andre farer når de er på tur – som for eksempel kriminalitet.
IKKE LEGG IGJEN FORNUFTEN HJEMME
Selv om du er på ferie og skal slappe av, må du ikke glemme å forholde deg til omverdenen.
Overfall, ran og andre ubehageligheter og farer forekommer selv om du har bestemt deg for å
ha det hyggelig og drikke margueritas på en fortauskafè til frokost. Kriminelle kommer ikke til å
ta ekstra hensyn til deg bare fordi du er på ferie – tvert om!
IKKE VÆR EN TYPISK TURIST
Dersom du har spraglete bermudashorts, åpen skjorte, dyrt kamera rundt halsen, dyre
smykker/klokke og står i et gatekryss og klør deg i hodet, ber du om trøbbel. Legg igjen
unødvendige verdisaker i safen på hotellet, og kle deg etter lokalbefolkningen. Verdisaker du
må ha med deg, bør bæres tett på kroppen, enten i en innerlomme, eller et pengebelte som kan
bæres under klærne. Vesker bør bæres på tvers over kroppen, slik at de ikke kan nappes bort.
Pass godt å på å lukke vesken ordentlig, og hold gjerne over åpningen mens du går. På buss,
trikk eller i større menneskemengder bør du være ekstra påpasselig og holde godt på vesken.
VIT HVOR DU SKAL
Finn ut på forhånd hvor du skal, og ta heller taxi enn å vandre gatelangs på kveldstid for å lete
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etter en restaurant eller bar. Ikke benytt deg av pirattaxi – da er du langt mer utsatt for å bli lurt
eller utsatt for kriminalitet. Bruk et anbefalt taxiselskap, la gjerne hotellbetjeningen bestille bilen
for deg.
Er du ute og går og må dra frem et kart, så sett deg på en kafé så du kan gjøre det diskret.
ALKOHOL
Alkohol svekker dømmekraften og evnen til å ta vare på seg selv, og kriminelle vet godt å
utnytte dette. Begrens alkoholinntaket, og ikke vandre beruset rundt - i hvert fall ikke alene. Ta
en autorisert taxi til og fra nattklubber. Pass også på at drinken din ikke er blitt dopet. Ikke motta
mat eller drikke fra fremmede, og forlat aldri drinken din.
GENERELT:
Pass på verdisaker, vær forsiktig med alkohol, ikke stol blindt på fremmede og vær på vakt
dersom du blir tilbudt mat, drikke eller tjenester gratis. Vær svært forsiktig i trafikken, unngå å
leie kjøretøyer i land som har svært annerledes kjørekultur enn du er vant til, og bruk
bilbelter/hjelm. Sørg for å ha reiseforsikringen i orden! LANDSSPESIFIKKE RÅD For komplett
oversikt se:
www.landssider.no
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/
http://travel.state.gov/travel/travel_1744.html BRASIL • Unngå ”favelaene”, de fattige
områdene i byene – her er det høye forekomster av voldelig kriminalitet.
• Vær oppmerksom på ran spesielt i karnevalstiden.
• Vold og kriminalitet involverer ofte skytevåpen.
• Bilkapringer er vanlig – hold vinduer og dører låst og vær oppmerksom dersom du må stoppe
på rødt lys.
• Kredittkortsvindel er vanlig.
• Utvis forsiktighet ved bruk av minibank, og oppsøk banken umiddelbart dersom du får sedler
med rosa merker fra minibanken. Det rosa blekket indikerer at minibanken har blitt tuklet med,
og sedlene er verdiløse. Dersom banken ikke er åpen, ta vare på kvitteringen fra minibanken og
gå til politiet. De vil skrive en rapport som du kan vise banken slik at de erstatter de ødelagte
sedlene.
CUBA
• Bagasjetyveri er vanlig – lås kofferter og fjern alle verdisaker.
• Vær på vakt overfor pirattaxier.
INDIA
• Fare for terrorismeangrep
MADAGASKAR
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• Politisk ustabilitet og arbeidsledighet har ført til økt forekomst av ran og tyveri.
• Vær på vakt overfor uroligheter og demonstrasjoner.
• Unngå bykjerner etter mørkets frembrudd.
• Vær oppmerksom på lommetyver.
MALDIVENE
• Noe fare for politisk uro
MAROKKO
• Faren for voldelig aktivitet er økende, og ran med kniv er blitt rapportert.
• Forekomster av lommetyverier og ran er også økende.
• Fare for bilkapringer – hold vinduer og dører låst og unngå å stoppe i veikanten.
• Kriminalitet og aggressiv tigging rundt minibanker forekommer også.
• Sørg for at personer som tilbyr guiding er autoriserte guider.
MEXICO
• Gatekriminalitet i store byer og turistområder.
• Tyveri på og kapringer av busser er vanlig, bruk busser kun på dagtid og helst bare
førsteklassebusser.
• Kvinner som reiser alene bør være ekstra påpasselige. Det har forekommet voldtekter på
bybussene (micros).
• Vær oppmerksom på lommetyveri på undergrunnen i Mexico City.
• Bruk minibanker kun på dagtid.
• Vær skeptisk til fremmede som tilbyr deg noe eller ber om noe – det kan dreie seg om svindel.
NEW ZEALAND
• Gatekriminalitet i byer, og biltyverier på campingplasser og andre turistområder. Også
forekomst av tyverier fra hotellrom.
FILIPPINENE
• Stor risiko for vold og kriminalitet, også med skytevåpen. Gjengkriminalitet.
• En viss risiko for kidnapping mot løsepenger, gjenger kan oppholde hele busser.
• Stor fare for gatekriminalitet og ran.
THAILAND
• Vær på vakt mot lommetyver og veskenappere.
• Viss fare for kredittkortsvindel fra butikkansatte som har kopiert ned kortdetaljene dine. Ikke la
kortet forsvinne ut av syne.
• Fare for voldelige angrep og seksuelle overgrep i Koh Samui og under fullmånefester på
Phangan.
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SPANIA
• Viss fare for vulkansk aktivitet, søk oppdatert informasjon før avreise.
• Fare for passtyveri på flyplassen.
• Vær også oppmerksom på tyver som poserer som politibetjenter. Dersom du blir stoppet av
slike, be om legitimasjon og vær på vakt.
SØR-AFRIKA
| • Generelt høy risiko for kriminalitet, inkludert voldtekt og mord, men turistområdene er stort
sett trygge.
• Unngå de fattige områdene i byene (townships)
• Bilkapringer er vanlige, vær forsiktig om du må kjøre på kveldstid.
• Passtyverier er vanlige, sørg for å ha kopier av verdipapirer med deg.
TYRKIA
• Istanbul er hovedsete for hyppige demonstrasjoner og kan også være greit å holde seg unna.
• I Istanbul finner man også lommetyver, og vær skeptisk overfor fremmede som tilbyr seg å
veksle penger, gir deg mat eller drikke, eller vil ta deg med til en nattklubb eller en restaurant.
KROATIA
• Stor skogbrannfare i sommermånedene.
• Ha alltid passet (eller en kopi) med deg, i fall du blir nødt til å identifisere deg.
• Det er en beskjeden fare for landminer dersom du beveger deg utenfor allfarvei.
FRANKRIKE
• Vær oppmerksom på gate- og bilkriminalitet. Oppbevar verdisaker på forskjellige steder.
• Lommetyver opererer på t-banen.
• Fare for voldelige demonstrasjoner i enkelte områder. Undersøk situasjonen før du reiser.
HELLAS
• Fare for voldelige demonstrasjoner i enkelte områder – undersøk situasjonen før avreise.
• Upassende atferd straffes strengt – særlig i forbindelse med alkohol.
• Unngå leie av motorsykler, mopeder og sykler – trafikkulykker er svært vanlige, og har ofte
alvorlige utfall.
ITALIA
• I Roma, Firenze og Napoli har flere turister blitt ranet eller antastet etter å ha inntatt mat eller
drikke innsatt med dop.
• Utvis forsiktighet dersom du stopper bilen på rasteplasser eller bensinstasjoner, vær på vakt
dersom du har punktert og får tilbud om hjelp fra en fremmed. Turister har opplevd at dekkene
har blitt punktert med vilje av kriminelle.
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