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Kampagne mod vold: 

Se mennesket bag uniformen! 
Det slogan skal få danskerne til at tænke sig om en ekstra gang, så de ikke 
overfalder ansatte i uniform! 
 
 
Problemet er til at få øje på! Både verbale overfald og tæsk er blevet en væsentlig 
risikofaktor for ansatte, der bærer uniform. Uniformen beskytter ikke længere, men 
virker ind imellem som en rød klud på et ophidset sind.  
 
Volden mod offentligt ansatte er mere end fordoblet de seneste 10 år. I 1990 blev 692 
sigtet for vold mod tjenestemand i funktion, den såkaldte § 119. I 2001 var det 1761. 
Det er en stigning på 154%!  
 
Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser har netop iværksat en 
kampagne, der skal gå ind under huden på ”ballademagerne”, sætte fokus på 
problemet og medvirke til at skabe en sikker hverdag for ansatte i uniform.  
 
”Mange har som små drømt om et job i uniform, men i takt med at de bliver ældre, 
mister mange af en eller anden grund respekten for autoriteterne. Vi vil have 
respekten tilbage. Betjente er mennesker af kød og blod, som et overfald har 
langvarige konsekvenser for, og det tænker voldsmændene måske ikke lige over. Men 
det skulle denne kampagne gerne rette op på,” siger Hanne Bech Hansen, 
politidirektør, Københavns Politi. 
 
Problemet er i dag så stort, at piger og drenge på 10-12 år kan finde på at råbe de 
værste gloser efter betjenten! Men de nøjes ikke med at bruge mundtøjet. Fysisk vold 
og trusler er blevet en del af hverdagen. De små børn sparker ud efter betjentene, og 
børn i 15 års alderen har ingen betænkeligheder ved at slås med granvoksne mænd i 
uniform – og det gælder både politi og militærpoliti. 
 
Som små legede ballademagerne, at de var betjente eller i militærpolitiet, men 
drømmen fra barneårene er siden fortrængt. Det skal kampagnen lave om på. Ved at 
tage udgangspunkt i børnenes verden skal befolkningen mindes om, at 
myndighedspersoner er mennesker – ikke blot lovens håndhævere. 
 
Se mere på; www.semennesketbaguniformen.dk 
 
Vil du høre mere om kampagnen, så kontakt; 
Maria Fischlein hos Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser på telefon 
33 23 80 11 og på e-mail mfbar@mail.dk eller Richardt Andersen, Københavns 
Politiforening telefon 33 93 19 00! 
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