Rapport från konferens ”Försök inte lura mig” Bedrägeri mot äldre.
Plats Polishuset Polhemsgatan 30 Stockholm 16 sept 2015, kl 9.00-12.00
Ett samarbete med Polisen, Boj, SPF och Pro m.fl. De har tillsammans med Vuxenskolan gjort
ett Studiematerial för studiecirklar. Äldre blir skamsna och ledsna när de blir lurade. Barnen
skäller på dem för att de inte varit tillräckligt försiktiga och varit för lättlurade. Men de har
varit utsatta för mycket skickliga tjuvar.
Polisen har en egen åklagare och har bildat en grupp som blivit specialister på dessa ligor
som finns över hela Europa och världen. De tar ca 11 ligor per år. De har kartlagt deras
resvägar. 6 ligor gjorde 205 brott. Mörkertalet är stort.
Ligorna har utsett äldre kvinnor som lätta att plundra. Ingen ide att börja leta nästgårds de är
redan i Finland eller USA.

Vad ska man se upp för:


De opererar från bilen på vintern och på sommaren är de där det är mycket folk då
det är enkelt att utse sitt offer, kanske i bankautomaten eller i affären. Där de kan se
koden och var kortet stoppades ner.



Att utse sig för att vara en hantverkare som skall titta på någon påhittad skada. När
Du öppnar och släpper in ser de till att dörren inte låses så att ytterligare en person
kan smyga in i lägenheten eller huset.



Begär alltid att de visar legitimation. Bedrägerierna sker oftast mitt på dagen i större
städer och deras bästa offer är äldre kvinnor.

Äldre är sociala och hjälpsamma. Medelåldern är 82 år. Äldre är mest aktiva under dagtid.
Är vi för godtrogna?

Det allra bästa skyddet mot bedrägeri är:


Ingå aldrig avtal och säg alltid NEJ till en tjänst där företaget ringer upp dig för att ge
ett erbjudande.



Köp aldrig på länkar i mail eller sms där avsändaren uppmanar dig till att göra det.
Framför allt inte om det efterfrågas personuppgifter eller kortuppgifter till någon
som ringer dig.



Tveka aldrig att lägga på luren eller stänga dörren om du känner oro.



Blunda aldrig för varningssignaler.

Även Postkodslotteriet har blivit utsatt för bedrägeri. Någon trevlig man med blomma har
ringt på och gratulerat för vinsten! De behövde bara bankkortet och koden och gå ner till
bilen och hämta så skulle de ge henne vinsten på 10000 kr. Postkodslotteriet betalar aldrig
ut pengar personligt.

Vart skall du vända dig om du behöver hjälp?


Polisen ring 112 om det är akut.



Eller besök en polisstation eller ring 114 14 om situationen inte är akut. Där kan du
göra en polisanmälan, tipsa polisen eller rådgöra vad du ska göra om du misstänker
att du råkat ut för ett bedrägeri.



Brottsofferjouren ring 0200-212019 som förmedlar till närmaste brottsofferjour



Socialtjänsten i din kommun har ett stort ansvar för att hjälpa personer och deras
anhöriga som blivit utsatta för brott.



Vårdcentralen ring närmaste vårdcentral

Spärra. Hur gör man för att spärra?
Det kan variera om hur man kan spärra bankböcker och kontokort beroende på vilken bank
du har. Ring din bank eller Polisen på nummer 114 14 för information.

Tack för att jag fick åka/ Evy Kimson

