
Vil du vide mere?
Så tjek fx:

http://cryptoparty.dk
http://taenk.dk/mit-digitale-liv?genvej=forside
http://digital-identitet.dk/english-guide-to-digital-selfdefense/
https://ssd.eff.org/

Udviklingen går hurtigt, og der dukker hele tiden nye værktøjer op. Derfor 
er værktøjerne heri ikke en 100% garanti mod overvågning, men det er en 
start.

Du kan finde links til
programmerne på:
https://prosa.dk/selvforsvar

Digitalt
selvforsvarKøbenhavn Tlf. 33 36 41 41   Odense         Aarhus

Vester Farimagsgade 37A   Overgade 54         Søren Frichs Vej 38 K
1606 København V   5000 Odense C         8230 Åbyhøj



Krypteret 
SMS og telefoni
Med Signal Private Messenger kan du lave krypteret telefoni og sende 
krypterede beskeder. Signal beskytter desuden mod effekten af sessions-
logning, og er fri software.

Skjult søgning
Normalt registrerer søgemaskiner hvad du søger efter og kobler dette til en
cookie, som er tilknyttet dig. Men med Startpage.com kan du lave 
søgninger, som ikke bliver registreret. Startpage kan installeres som 
standardsøgemaskine i Chrome og Firefox.

Skjult surfing
Surfer du på sider, der viser reklamer, så vil disse normalt tracke dig. Da en 
reklameleverandør ofte leverer reklamer på mange sites, så ved reklame-
leverandøren typisk mere om dig end det site, som du besøger.

Måske har du været udsat for ”reklame-stalking” hvor en given reklame 
forfølger dig – blot fordi du har vist interesse for et produkt én gang?

Med Disconnect.me plugin til Chrome og Firefox kan du slippe for de 
cookies, der tracker dig. Det kan også få siden til at loade hurtigere.

Hvis du også ønsker at beskytte dig mod effekten af sessions-
logning, kan du bruge TorBrowser. Det vil samtidigt få dig til at se

ud til at komme fra et andet land.

TorBrowser hedder til Android Orweb+Orbot og til 
iPhone OnionBrowser. Alle er fri software, så de kan 

kontrolleres for bagdøre.

Apps uden
overvåg-
ning
F-droid.org er en appstore til Android,
hvor der kun findes apps med fri software.
Det betyder, at man kan kontrollere om der er
bagdøre indbygget. F-droid gør også opmærksom
på, hvis en app laver overvågning af dig.

Sociale medier
Til Twitter og Facebook kan du på Android bruge Tinfoil for
Twitter og Tinfoil for Facebook. Begge skal have langt færre rettig-
heder end den normale Twitter eller Facebook-app, og softwaren er fri
software, så den kan kontrolleres for bagdøre. Begge kan køre via Orbot
og dermed beskytte mod effekten af sessionslogning.

På din laptop kan du benytte TorBrowser til Facebook ved at gå ind på 
https://facebookcorewwwi.onion/ Det beskytter mod sessionslogning.

Krypteret email
GnuPG/PGP er kongen, når det kommer til krypteret email. Desværre er 
det ret tungt at få til at fungere, og bruger man det kun sjældent, så 
glemmer man rutinen.

Tutanota.com er en simpel webmail, der krypterer posten i din browser.  
Data ligger krypteret hos Tutanota. Glemmer du din adgangskode, så kan 
de ikke hjælpe dig. Tutanota er fri software, så den kan kontrolleres for 
bagdøre. Bruger du Tutanota via TorBrowser så er du beskyttet mod 
sessionslogning. Tutanota findes også som app til Android og iPhone.
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