
BLIV TRYG I
NATTELIVET



GÅ I BYEN 
MED GODT HUMØR

En god bytur

Det er heldigvis de færreste, der bliver udsat 

for vold og endnu færre, der møder en kniv 

eller et andet våben, når de går i byen.

Men er du alligevel uheldig, kan du i denne 

guide få nogle gode råd til, hvordan du  

undgår at få ødelagt din bytur.



FÆRRE GÅR MED KNIV 
END MAN sKULLE TRO

Gode råd

Overvej, hvem du går i byen med. Det er en 

god ide at vide, hvordan dine venner opfører 

sig, når de er påvirkede.

Alkohol og stoffer påvirker mennesker 

meget forskelligt. Nogle bliver kærlige, nogle  

søvnige mens andre blier aggressive og 

måske endda voldelige.

Drik med stil, så du kan bevare overblikket.



DRIK MED sTIL
Glem alt om at medbringe våben, når du 

skal til fest eller i byen. Våben kan aldrig 

nedtrappe en konflikt, og du risikerer, at 

våbnet bliver brugt mod dig selv.

Ser du typer, du er usikker på, så hold dig 

på afstand.

Pas på dine venner og hjælp andre, hvis 

de bliver for fulde eller kommer til skade.



Optræk til vold

Gå hellere tidligt hjem end at blive til en fest, 

hvor der opstår en dårlig stemning. Du går 

ikke glip af noget, og der skal nok komme en 

sjovere fest en anden dag.

Husk på, at et overfald sjældent sker uden 

varsel. Et voldsomt kropssprog eller trusler vil 

ofte være tegn på, at en konflikt er på vej.

I langt de fleste tilfælde vil en voldsmand 

først forsøge at provokere dig for at finde en  

undskyldning til at begå vold.

Hvis du bliver provokeret, så lad være med 

at svare igen eller hæve stemmen, men 

forsøg at komme væk. Forsøg eventuelt at få 

hjælp fra forbipasserende, barpersonale eller 

dørmænd.

Undervurder aldrig en person, som forsøger at 

provokere dig, uanset den fysiske størrelse.

Er du vidne til vold, så lad være med at gå 

ind i konflikten, men tilkald politiet eller anden 

hjælp. Efter episoden er stoppet, så forsøg at 

hjælpe offeret bedst muligt.



PAs GODT PÅ 
DINE VENNER

Hvis skaden er sket

Har du været udsat for vold, er det vigtigt, at 

du kontakter skadestuen og bliver undersøgt 

af en læge.

 

Hvis du vil anmelde overfaldet til politiet, skal 

du medbringe den attest, du får på skade-

stuen. Det er også en god ide at medbringe 

navne og telefonnumre på eventuelle vidner.

Det Kriminalpræventive Råd

Odinsvej 19, 2 sal

DK-2600 Glostrup

Telefon (+45) 4344 8888

E-mail: dkr@dkr.dk 

www.dkr.dk
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Læs mere om et trygt natteliv på 
www.knivfri.dk

Se også…
www.sikkerflirt.dk 
Gode råd til, hvordan flirten bliver ved med 
at være rar for begge parter.

www.unggoda.dk 
Om unge og alkohol.

www.offerraadgivning.dk 
Et landsdækkende tilbud om støtte, råd 
og vejledning til ofre for forbrydelser  
og ulykker.




