
Säkerhetstips för resa till Tallinn
Tallinn är känd för sin medeltida charm, men trots stadens sagobokslika 
utseende, har vi fortfarande inte lyckats att få stopp på en verklighet som 
plågar alla europeiska huvudstäder - gatubrottslighet.Gör inte dig själv till 
ett mål. Som skyltar runt omkring i Gamla staden uppmanar dig, är det alltid klokt att vara uppmärksam på ficktjuvar. 
Håll ett öga på dina värdesaker och var allmänt vaksam när det gäller din personliga säkerhet.

Förvara ditt pass på ett säkert ställe och skriv ner dina passuppgifter. Det 
kan bli dyrt att få ett nytt pass och det kan även orsaka att du missar flyget 
hem. Fast personalen på din ambassad säkert skulle försöka hjälpa dig på 
all möjliga sätt och vis, kan de inte alltid utföra underverk. 

När du befinner dig i allmänna lokaler, håll ett öga på dina väskor och 
ägodelar. Gäng med ficktjuvar älskar folkmassor, särskilt där människor 
kommer i fysisk kontakt med varandra.

Ha alltid din väska stängd. En öppen väska är en inbjudan. 

Lämna inte dina ägodelar utan tillsyn, t.ex. häng aldrig din väska
eller jacka på baksidan av din stol på en offentlig plats. Saker utan
tillsyn är populära mål för skurkarnas snabba fingrar.

Undvik att ha med dig stora mängder värdesaker eller kontanter. 
På så sätt är det inte lika smärtsamt om någonting händer.

Lär dig ditt bankkorts PIN-kod utantill istället för att ha dem nedskrivna
i plånboken. Några minuter av minnesövningar kan spara dig timmar av 
huvudvärk.

Var uppmärksam när du tar ut pengar från en bankomat - se till att främlingar 
inte kika över din axel.

Här finns några kloka tips som hjälper dig att inte låta 
några skurkar få förstöra din resa:

Om du faller o�er för en ficktjuv eller något annat 
brott, ska du göra så här: 

Vid det första tillfället, meddela polisen om händelsen genom att ringa 110, följ sen deras råd.

Blockera dina stulna bankkort och SIM-kortet i din stulna mobiltelefon.

Du kan också meddela polisen om brott genom att skicka e-post till: pohja.kesklinna-pj@list.politsei.ee 

Ytterligare ett par råd för att säkerställa en smidig vistelse:

Använd alkohol ansvarsfullt. Öl kan vara billig i Estland, men kostnaden för 
att hamna i trubbel för berusat beteende kan vara höga. Du kom hit för att 
ha det trevligt, inte för att sitta i finkan!

Använd inte, köp inte eller sälj droger! Detta är inte Amsterdam och straffet 
är hårt – även en liten mängd narkotika kan ge dig ett fängelsestraff i 
Estland och gör att du hamnar i brottsregistret i ditt hemland. Om du undrar 
om huruvida något är olagligt, gör det inte helt enkelt.

Var extra försiktig om du går till strip-tease barer. Även om du kan frestas att utforska sådana klubbar i Tallinn, är de 
inte alltid de säkraste platserna för att njuta av en kväll ute. Håll huvudet kallt och vidta försiktighetsåtgärder.

Vi hoppas att med hjälp av dessa tips tar du bara goda minnen med dig hem från din vistelse i Tallinn, och 
förhoppningsvist kommer du tillbaka och besöker oss snart igen!

Respektera kulturella skillnader. Esterna är toleranta, men allmänt reserverade. Det innebär att höga röster kan 
misstolkas som aggression. Tänk alltid på hur andra kan uppfatta dina handlingar.


