Hold kontakten
- men med omtanke

Hold kontakten
Forsvaret ønsker, at det skal være så sikkert som muligt at være
udsendt, og at pårørende ikke udsætes for problemer, fordi der er en
udsendt i familien eller i vennekredsen.
I lejren er der velfærdstelefoner, som er grais at bruge.
Fra disse telefoner kan der ringes hjem. Det er den mest sikre måde
at telefonere på.
Brug din sunde fornut under samtaler. Omtal ikke ing som fx. operaioner, telefonnumre og navne, der kan bringe din egen, dine pårørendes eller din enheds sikkerhed i fare. Tænk alid på operaionssikkerhed.
Der er også pc’ere med internetadgang, som bl.a. kan bruges il at
maile hjem. I mails må operaioner heller ikke omtales. Det er heller
ikke her hensigtsmæssigt at skrive noget, der kan misbruges, hvis
mailen skulle blive hacket.
Sidst, men ikke mindst kan der skrives breve, som sendes via Det Danske Internaionale Logisikcenter, DANILOG. Dete er den mest sikre
kommunikaionsform.
Pas på mobilen
Mobiltelefoner kan alytes eller spores. Derfor er det chefens beslutning, ahængig af situaionen, hvornår mobiltelefoner må anvendes.
Normalt kan dete ske i lejren.
Det er vigigt at tænke sig godt om, hvad man siger eller skriver, når
man benyter mobilen. Dete er også af hensyn il den udsendte
enheds sikkerhed.
For at undgå at de pårørende kan spores eter mobilsamtaler/sms,
anbefaler Forsvarets Eterretningstjeneste, at udsendte og pårørende,
der ønsker at benyte mobiltelefon, anskafer nye SIM-kort både il
den udsendte og il dem, der ringes med hjemme.

Disse SIM-kort må ikke være registreret på navn, men skal være baseret på taleidskort, så telefonnumrene ikke kan spores. SIM-kortene
bør lukkes, når missionen er slut.
Brug kun disse mobiltelefoner il at holde kontakten hjem (ud over
velfærdstelefonerne).
Ved at bruge SIM-kort uden navneregistrering undgås, at private
telefonnumre bliver kendte. Dermed kan de ikke bruges il at spore de
pårørendes adresser. Når SIM-kortene lukkes ved hjemkomsten, kan
der ikke modtages chikaneopkald/trusler eter hjemkomsten.
Hvorfor denne forsigighed?
Af to grunde:
1. For at beskyte de udsendte, mens de er i mission.
2. For at beskyte de pårørende.
Nogle få pårørende il udsendte soldater er blevet chikaneret. De
er blevet ringet op om naten af ukendte personer. Der bliver sagt
ukvemsord, eller der høres en arabisk eller engelsk stemme eller måske andre lyde. Flere har opfatet det, der bliver sagt, som en trussel.
Chikanen kan være en følge af mange ing, fx. at en mobiltelefon er
blevet alytet eller en e-mail er blevet hacket.
Det er ganske ubehageligt at opleve – både som pårørende og som
udsendt.
Gennem sådanne telefonopkald forsøger oprørere at inimidere
koner, kærester, forældre osv. Pårørende bruges som trædesten mod
den egentlige målgruppe, soldaterne. Det er efekivt, fordi chikanen
kan undergrave soldatens moral og dermed hans/hendes evne il at
fungere opimalt under operaioner.

Soldatens familie og nære venner hjemme er soldatens virkelige
svage punkt, fordi soldaten ikke har mulighed for at gøre noget.

Hvad skal pårørende gøre, hvis de bliver chikaneret?
Pårørende skal kontakte Forsvaret.

Kan Forsvaret forhindre chikane?
Ikke helt. Vi har i Danmark en tradiion for ytringsfrihed, også for
soldater. Vi har et åbent samfund, også teknologisk. Enhver kan ved
hjælp af et karakterisisk eternavn eller andre personlige data relaivt
hurigt inde telefonnumre, adresser mm. på soldater og deres familier på Internetet.

For udsendte fra Hæren:
Hærens Operaive Kommando, tlf. 9962 4970, lok. 7900.

Kan du?
Det allervigigste er at holde kontakt med omtanke.
Atal inden afrejse hvordan I holder kontakten på en sikker måde.
Som pårørende er det en god ide at få ’vis nummer’ på telefonen.
Hvis du laver hjemmeside eller blogs, er det vigigt, at det sker rimeligt anonymt, og at der ikke gives oplysninger, der kan misbruges.
Prøv at undgå eternavn, når du er udsendt, på navneskilt, ved telefonsamtaler, på Internetet eller i mails.

For udsendte fra Søværnet:
Søværnets Operaive Kommando, tlf. 8943 3099.
For udsendte fra Flyvevåbnet:
Flyvertakisk Kommando, tlf. 9962 4950.
Telefonerne er åbne hele døgnet.

Har man ”vis nummer” registreres nummeret samig med idspunktet for opkaldet. Alternaivt registreres idspunktet for opkaldet. Brug det trykte skema bag på denne folder som støte under,
og eter en samtale.
Din anmeldelse går videre il Forsvarets Eterretningstjeneste, som
videregiver il Poliiet. Poliiet forestår eterforskningen med støte
fra Forsvaret.

Forsvaret tager henvendelser om chikane
meget alvorligt og vil hjælpe bedst muligt.

Notér under samtalen, mens du lyter:
Tidspunkt for opkald:
Hvordan præsenterede du dig:
Opkalderens navn:
Opkalderens tlf.nr.:
Køn på opkalderen:

mand

Stemmeføring:

kratig

kvinde
mørk

lys

svag

Sprog der blev talt:
Påfaldende ordvalg:
Skønnet alder:
Baggrundslyde:
Tale karakterisika:
Sindsilstand:
Evt. dialekt/accent:
Samtalens længde:
Hvad blev der sagt:
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