Var rädd om dig!

Personlig säkerhet för dig som är förtroendevald.

www.lekeberg.se

0585-487 00

Din säkerhet

Många partier har egna säkerhetsorganisationer och egna rutiner.
Vi rekommenderar att du tar del av dessa och även sparar eventuella
kontaktuppgifter i din telefon.
Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att känna till.
Vill du läsa mer finns hänvisning på varje sida där du kan hitta mer
information.
Har du frågor så kan du vända dig till Lekebergs kommuns
säkerhetsstrateg, Harmen Rebel.
Telefon: 0585-482 03
E-post: harmen.rebel@lekeberg.se

Personlig säkerhet

Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att
exponeras i media. Men fundera alltid i förväg på hur och var du
vill visa upp dig. Här kommer några tips!
Gör en riskanalys i olika situationer..

Planera vägen ut.

Handla alltid med eftertänksamhet
i en hotsituation.

Tänk på att dina uttalanden i media kan få
stor spridning och sedan hamna hos en
eventuell gärningsperson.

Aldrig kommentera till media eller uppdatera
i sociala medier i affekt, exempelvis då något
obehagligt precis har skett så som vid en
olycka eller om du precis blivit hotad.

Var uppmärksam på obeställda och avvikande
försändelser och du bör be din familj att agera
på samma sätt.

Vid offentliga möten, undvik platser mitt på
en yta med folk runtomkring. Tänk på
angreppsrisken från personer och det
eventuella kastavståndet till scenen.

Läs mer!

Läs mer!

Riktlinje vid hot och våld i Lekebergs kommun.

Säkerhetspolisen bok Personlig säkerhet riktar sig
till dig som är politiskt aktiv.

Du kan läsa riktlinjerna digitalt:
http://lekeberg.se/download/18.653354a21
5f102e266ed97eb/1508505567861/Riktlinje%20vid%20hot%20och%20v%C3%A5ld.pdf

Du kan läsa boken digitalt:
http://www.sakerhetspolisen.se/
download/18.5acd409615d7e1ec828ae2/1516077336884/personlig_sakerhet.
pdf

Polisanmälan

Alla brottsliga handlingar ska polisanmälas. En tidig anmälan gör
det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.
Det är viktigt att du talar om att du har blivit utsatt i din roll som
förtroendevald.

112
114 14
www.polisen.se
Polisstation

Rapportera!

Läs mer!

Meddela även Lekebergs kommun.

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs
kommun.

Mall för incidentrapportering:
http://lekeberg.se/fortroendevald

Du kan läsa riktlinjerna digitalt:
http://lekeberg.se/download/18.2d5d7a7815c62c463256fbac/1496651802594/Riktlinje+kring+polisanm%C3%A4lningar+i+Lekebergs+kommun.
pdf

Informationspåverkan

Det är självklart att demokratiska samhällen ska basera sina
beslut på korrekt information. I många frågor kan dock felaktig
information få starkt fäste i delar av samhället, särskilt när det
handlar om att värna privata intressen. Att minska myternas
inflytande är en svår och komplex utmaning.

Hårda fakta

Ett bemötande ska fokusera på sanningen, inte på myten.
Håll dig till huvudargumenten för att undvika
den överlastade bumerangeffekten.

Tydliga varningar
Varje gång du refererar till myten så ska du först varna läsaren, eller den som lyssnar,
om att det som följer är felaktigt.

Alternativ förklaring
Alla luckor som debunkingen orsakar måste fyllas med något nytt.
Berätta varför myten är fel, och, eventuellt, varför myten kommit till från första början.

Grafik
Hårda fakta ska visas grafiskt när det är möjligt.

Läs mer!
Handbok i debunking.
Du kan läsa handboken digitalt:
https://skepticalscience.com/docs/Debunking_
Handbook_Swedish.pdf

Samtalstonen

En rå ton i den politiska debatten är en oroande utveckling.
Den riskerar att öka misstron mot politiker och påverka den
hotbild som många förtroendevalda möter. Den riskerar också att
leda till nya avhopp från de politiska uppdragen och till att tilltron
till det demokratiska systemet äventyras. Förhållandena kan vara
bättre eller sämre i olika politiska församlingar men det är ändå
ett gemensamt och angeläget ansvar att hålla diskussionen om
samtalstonen i politiken levande.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram det webbaserade utbildningsmaterialet ”Samtalstonen i politiken” som stöd för
denna diskussion.

Läs mer!
Samtalstonen i politiken.
Du hittar utbildningsmaterialet här:
http://media.skl.se/samtalstonen/
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