
Til dig som er Natteravn
Københavns Kommune og Københavns Politi sætter stor 
pris på, at du som Natteravn vil hjælpe med at sprede 
budskabet om at undgå lomme- og tricktyveri i Køben-
havns natteliv. Tak for hjælpen! Her følger et par gode råd 
til, hvad du kan tale med de unge om – og lidt fakta. 

Fakta: Lommetyveri går særligt udover unge
Lomme- og tricktyverier er et stort problem i euro-
pæiske hovedstæder – inklusiv København. Over halvdelen 
af alle lommetyverier i Danmark sker i hovedstaden, på 
trods af at kun en tiendedel af befolkningen bor her. Og 
det går særligt udover unge i alderen 18-30 år, både i 
nattetimerne, de tidlige morgentimer og i dagtimerne.

Din indsats gør en forskel
Siden 2017 er lommetyveri faldet med næsten 10 
procent i København. Faldet skyldes blandt andet en mål-
rettet indsats fra Københavns Politi, men også kampagnen 
Pickpockets Love Distractions og direkte dialog har ifølge 
politiet spillet en rolle. På trods af faldet, sker der stadig 
mange lommetyverier i København – og samtalen med 
de unge er forsat vigtig.

PICKPOCKETS
LOVE DISTRACTIONS

HVOR OG HVORNÅR ER DER STØRST RISIKO FOR 
AT FÅ TØMT LOMMERNE?

Alle ugens dage i dagtimerne ved større trafikknudepunkter som 
Hovedbanegården og Nørreport Station. Oftest i tidsrummet 
kl. 13-17.00.

Nat og morgen til lørdag og søndag i Indre By, når unge har det sjovt 
ude eller går beruset hjem fra byen.

Steder, hvor der er mange mennesker samlet og man står tæt. Fx i 
køen til garderoben, på dansegulvet, i køen til baren eller i 7-Eleven 
på vej hjem.

Er du opmærksom på dine ting, når du står blandt 
mange mennesker?

Er din telefon og pung placeret et sikkert sted?

Dækker du altid din pinkode, når du betaler med kort?
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TRE SPØRGSMÅL DU KAN STILLE DE UNGE:

– 
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