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Råd vid pågående dödligt våld
Sannolikheten att ett attentat med dödligt våld, liknande skolskjutningar, skulle
inträffa på Linköpings universitet är mycket låg. Konsekvensen om det skulle
inträffa är dock mycket allvarlig.
Att förhindra ett angrepp av en gärningsman är omöjligt, oavsett vilka
säkerhetsåtgärder man vidtar. Det är viktigt i det förberedande arbetet ha en mental
förberedelse av att det kan inträffa samt veta hur man ska agera vid en händelse
med pågående dödligt våld.

Hur ska man agera vid pågående dödligt våld?
Alla kan bidra till det förebyggande arbetet genom att vara uppmärksamma på
personer med avvikande beteende och meddela sådant till campusväktaren.
Vid en händelse med pågående dödligt våld bör medarbetare och studenter agera
utifrån den vedertagna modellen, innehållande tre principer; Fly, Göm, Slåss. Dessa
är rekommendationer baserade på erfarenheter från händelser i andra länder.
Fly
– Om det finns en säker flyktväg, försök att fly.
– Vänta inte på andra som inte vill fly.
– Hjälp andra att fly om detta är möjligt.
– Lämna kvar dina personliga tillhörigheter.
Så snart det är möjligt med hänsyn till säkerheten bör man larma 112, SOS
Alarm. Informera om antalet gärningsmän, var de senast observerades och
vilken beväpning de har.
Göm
- Lås och barrikadera dörren.
- Sätt din mobiltelefon på ljudlöst.
- Håll dig borta från dörren.
- Täck för fönstren.
- Försök att tänka ut en reträttväg.
- Var tyst och ge dig ej tillkänna.
Slåss
- Förbered dig på att attackera gärningsmannen.
- Agera aggressivt.
- Använd improviserade tillhyggen.
- Överraska gärningsmannen.
Om det är utsiktslöst att fly eller gömma sig kan en sista utväg vara att
attackera gärningsmannen, i enlighet med nödvärnsrätten. Genom att
förbereda sig, beväpna sig och överraska gärningsmannen ökar chansen att
oskadliggöra denna, dock är det förenat med stor fara.
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