
27. september
Internasjonal Fairtrade-kon-
feranse; tema er hvordan etisk 
handel kan bekjempe fattig-
dom; Oslo.

FNs klimapanel legger fram 
sin femte rapport; Miljødirek-
toratet, Oslo.

28. september
Den globale aksjonsdagen for 
avkriminalisering av abort.

29. september
Valg i Østerrike.

1. oktober
Hadde velferdsstaten vært 
mulig uten Grunnloven,  
spør Forsknigsrådet; Oslo.

Internasjonal dag for eldre.

3. oktober
LOs todagers utdannings-
konferanse med bredt utvalg 
av tema; Sørmarka.

Nasjonalt arbeiderhistorie-
seminar over tre dager;  
Stavanger.

8. oktober
Den norske Tibet-komiteen med se-
minar om Kina; Oslo.

9. oktober
Norsk matindustri, endrete ramme-
betingelser og verdikjedesamarbeid 
er tema for dialogkonferanse; Hå.

Det 158. storting åpnes.

Følg oss på Facebook og Twitter

Unngå digital voldtekt

Framover

Kjekt å bruke

Følg oss på Facebook og Twitter

«Faceraped» er et ufyselig ord. 
Facerape er sammensatt av orde-
ne «Facebook» og det engelske or-
det for voldtekt, «rape». Det betyr 
at noen forandrer på facebookpro-
filen til en annen person når han 
eller hun har glemt å logge seg av 
pc-en.

Facerape kan være en morsom 
spøk eller bare ondskapsfullt. Det 
er gjerne i klasserom, på lesesalen 
eller på kontoret dette skjer, og de 
aller fleste tilfellene har form av 
guttestrek eller jentefleip. Men for 
tillitsvalgte kan det skje at lapto-
pen står uten tilsyn i pauser på en 
konferanse eller et møte. Selv om 
de aller fleste er snille mennesker, 
er det mulig å beskytte seg mot 
ubehageligheter.

At noen overtar din profil på Fa-
cebook kan være ubehagelig nok. 
Men mange av dagens nettlesere 
har svært dårlig beskyttelse for 
passordene vi legger igjen etter 
oss over alt. Hvis noen skaffer seg 
passordene dine, kan det bli både 
dyrt og ubehagelig. 
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Neste LO-Aktuelt kommer 11. oktober.
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Tillitsvalgtes pc-er kan innehol-
de både bedriftsinterne og organisa-
sjonsinterne dokumenter som ikke 
bør komme andre for øye. Det kan 
også være notater om personlige for-
hold gitt i fortrolighet. For en person 
med uærlige hensikter, kan fem mi-
nutter i fred med en åpen pc og en 
minnepinne i usb-porten, gi tilgang 
til viktig informasjon.

For den som vil unngå dette, finnes 
det et enkelt råd: lås maskinen når 
du forlater den. Hvis du trykker ned 
Win+L samtidig, vil maskinen låse 
seg. Da må du ha pass-
ord for å åpne 
maskinen 
igjen. For-
utsetnin-
gen er at 
maski-
nen er 
konfi-
gurert 
med 
passord 
i opp-
starten. 

Macene har en tilsvarende funk-
sjon: «dvale». Følgende, ikke helt 
naturlige, tastekombinasjon: «alt + 
cmd + cd-åpner», låser maskinen. 
Det kan være like lett å gå rett til 
meny og peke på «dvale», som å hus-
ke tastekombinasjonen. 

Men også her er det en forutset-
ning at maskinen er satt opp med 
passord i oppstarten. Hvis den ikke 
er det, gå inn på «innstillinger, sik-
kerhet og passord». Tilsvarende i 
pc-verdenen er via «kontrollpane-
let, brukerkontoer».

Det er også mulig å kombine-
re strømsparefunksjonen 

og passordbeskyt-
telse. Hvis pc-en 

står ubrukt i 
for eksem-

pel fem mi-
nutter, går 
den i dva-
le og kan 
ikke åpnes 
igjen uten 

passord. a
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