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Laura Benyik kertoo, millaisia keinoja varkaat
ja huijarit käyttävät tyhjentääkseen matkailijan
laukun ja taskut.
Näpistelijöillä ja varkailla on monenlaisia keinoja putsata matkailija.
Jotkut tekniikoista ovat vanhoja ja, toisaalta uusiakin kehitellään.
Jotkut varkaat muokkaavat vanhaa tekniikkaa toisenlaiseksi riippuen
ympäristöstä, jossa toimivat. Kaikille on yhteistä kuitenkin se, että
varkaus tai huijaus tapahtuu huomaamatta. Tämän artikkelin
esimerkit eivät ole tyhjentäviä, tapoja varastaa on paljon enemmän.
Kun tietää mitä odottaa, on varautuminen helpompaa ja huijaus- tai
varkausyrityksen voi jopa huomata ennen kuin on liian myöhäistä.
Huijausten suhteen paras vinkki on; mikä näyttää tai kuulostaa liian
hyvältä ollakseen totta, se on mitä todennäköisimmin huijausta!
Peittävä pahvi
Tämä on vanha tapa viedä tavaraa. Varas tulee luoksesi pahvinpala
kädessään. Samalla kun hän puhuu kanssasi, hän peittää pahvilla
esimerkiksi laukkusi ja kädet käyvät sen sisällön läpi. Samaa keinoa
voidaan käyttää esimerkiksi ravintoloissa. Istut ravintolan pöydässä,
terassilla tai lähellä kulkuväylää. Olet nostanut kännykän tai
rahapussin pöydälle. Varas voi tulla paikalle esimerkiksi mukanaan
matkailuesitteitä, joista antaa sinulle yhden peittäen samalla niillä
omaisuutesi. Varkaan poistuttua, pöydällä ollut omaisuutesi on
lähtenyt hänen mukaansa. Katoamisen huomaat vasta, kun haluat
tarkistaa ajan kellostasi, odottamaasi puhelinsoittoa ei tule tai yrität
maksaa laskua. Pahvin tilalla voi olla myös sanomalehti, kartta tai
muu sopiva rekvisiitta. Näppärät taskuvarkaat osaavat käyttää jopa
omaa kättään suojaamaan näkyvyyttä samalla kun toinen käsi
nappaa omaisuuden povitaskusta.
Tiimityötä
Usein varkaat toimivat tiimeissä, joihin voi kuulua useita henkilöitä.
Tarkoitus on hämätä tai häiritä kohdetta ja tiimi toimii kuin hyvin
öljytty kone. Samalla kun muut tulevat lähellesi, joku jäsenistä
kaivaa laukustasi tai taskustasi omaisuutesi, siirtää sen toiselle
tiimin jäsenelle, joka häviää paikalta. Jos huomaat varkauden,
omaisuutesi ei ole henkilöllä, joka sen vei ja jota sinä epäilet
varkaudesta.
Tiimityötä tekevät niin aikuiset miehet kuin pienet lapset tai
vanhemmat ja lapset yhdessä. Viattoman näköinen meluava
lapsikatras saattaa olla ryhmä taskuvarkaita. Pienten käsien
koskiessa sinuun et edes huomaa, miten käsi käy taskullasi tai
laukussasi. Näitä häliseviä lapsiryhmiä voi olla hyvin vaikea välttää
ja heidän tekemiään varkauksia estää.
The Sandwich
"Voileipä" on yksi vanhoista tekniikoista. Ruuhkaisessa paikassa,
esimerkiksi metron liukuportaissa toinen varkaista aiheuttaa
loppupäässä ruuhkan. Ihmisiä alkaa kasaantua ja porukka tiivistyy,
samalla rikoskumppani vie omaisuutta valitulta kohteelta. Hän
saattaa leikata olkalaukun hihnan tai laukun pohjan tai viedä
omaisuutta taskuista. Kohde voi olla mikä tahansa omaisuus, mihin
on helppo päästä käsiksi.
Ihmisjoukot
Tämä ei ole varsinainen tekniikka, mutta strateginen tekijä
taskuvarkaille. Jos ihmiset ovat keskittyneet muuhun kuin
tarkkailemaan mitä ympärillä tapahtuu, on paikka ideaali. Eräs
röyhkeimmistä oli taskuvaras, joka käytti hyväkseen ihmisten surua
heidän seuratessa Lontoossa prinsessa Dianan hautajaisia. Kuten
länkkäreiden pyssysankarit, varas herkisteli sormiaan ennen kuin ne
luistivat pullistelevaan reisitaskuun.
Varkaita, myös vieraista maista, houkuttelevat esimerkiksi
monipäiväiset suuret urheilutapahtumat. Ranskan World Cupin
aikana venäläisiä varkaita kulki tapahtumakaupunkien kaduilla
anastaen omaisuutta juopuneilta jalkapallofaneilta.
Laukkuvarkaudet

Turvallisuuskonsultti Laura Benyek.

Laukkuja katoaa monin tavoin varkaiden käsiin. Ravintolassa
istuessasi asetat laukun lattialle viereesi tai ripustat tuolin
selkänojaan. Varas istuu viereiseen pöytään ja keskittyessäsi
ruokaasi ja päivällisseuraasi, varas jalallaan tai kädellään vähitellen
siirtää laukkua. Samalla hän testaa tietoisuutesi ympäristöstäsi. Jos
et reagoi ja laukku ei ole kiinni missään, se katoaa samalla kun
varas nousee ylös. Laukku laitetaan usein toisen laukun sisälle, jotta
se ei ole tunnistettavissa. Samantyyppisiä varkauksia voi tapahtua
myös teattereissa. Turvallisin paikka laukulle ravintolassa on syli,
mutta siitäkin se voidaan viedä. Jos laukussa on hihna, se
kannattaa laittaa oman jalan tai vähintäänkin tuolin jalan alle.
Kadonnut lompakko
Taskuvaraspari tai -joukko, esimerkiksi rautatieasemalla, haluaa
tietää missä pidät lompakkoasi. Yksi varkaista nostaa maasta
"kadonneen lompakon" ja kysyy kovaan ääneen, kenen se on.
Samalla suuri osa ohikulkijoista automaattisesti taputtaa
takataskuaan, povitaskuaan tai katsoo laukkuunsa, missä ikinä
kukin pitää rahapussiaan. Varkaan kumppanit seuraavat vierestä
selvittäen monen lompakon säilytyspaikan nopeasti ja helposti.
Valepoliisi
Joskus varkaat pukeutuvat poliisiksi ja käyttävät tekosyytä
tarkastaakseen laukkusi sisällön ja samalla omaisuutesi katoaa
varkaan käsiin.
Taskuvarkaat ovat harvoin väkivaltaisia, joten omaisuuden menetys
voi olla ainoa heidän aiheuttamansa ongelma. Joissakin paikoissa
varkaat maksavat poliisille, jotta heidät jätetään rauhaan. Toisissa
paikoissa poliisi ei keskity taskuvarkauksiin, koska kyseessä on
usein pienen omaisuuden menetys ja sen raportointi aiheuttaa
suhteessa suuren määrän paperityötä, erityisesti jos poliisin
työvuoro on loppumaisillaan.
Paras tapa suojautua taskuvarkailta on pitää arvotonta tavaraa
käsilaukussa tai valelompakkoa takataskussa. Rahat, passi ja muu
arvokas suojataan esimerkiksi vaatteiden alle housunkaulukseen
kiinnitettävässä taskussa tai jättämällä tarpeeton omaisuus
hotellihuoneeseen. Kaikkea rahaa ei ole hyvä säilyttää samassa
paikassa.

