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Hver episode er en for mange. Og i dag glemmer alt for mange de gode

manerer. En bøde, irettesættelse eller afgift får sindet i kog og ender i uhel-

dige episoder, for det er de færreste, der kan lide at blive mindet om at

have gjort noget forkert. Og det gælder både børn, unge piger og drenge

samt voksne mænd og kvinder.

Muligvis drømte du selv om et job i uniform, da du var yngre?! Men

hvad der er  drømmejobbet for mange børn, er det langt fra for de

voksne. Hvorfor? Fordi virkeligheden rummer barske oplevelser og

fordomme. Men uniformen ændrer ikke på, at betjenten og

MP'eren er mennesker af kød og blod, som de verbale og fysiske

overfald påvirker længe efter… Og det er jo tilladt at være høflig!

Hvad mener du om problemet? Har du oplevelser, du vil dele

med andre? Og vil du vide mere om voldens omfang? Så klik

ind på www.semennesketbaguniformen.dk! 

Der kan du både give din mening til kende og læse mere om

kampagnen "Se mennesket bag uniformen".

Ja, politiet og militærpolitiet ser mange forskellige reaktioner, når de gør
deres arbejde. Og desværre bliver der flere og flere danskere, der lader
irritationen og frustrationerne gå ud over de betjente og MP'ere, der er
sat til at håndhæve love og regler. Resultatet er, at vold mod ansatte i uni-
form ikke længere er et særsyn: I 2001 var 1761 offentligt ansatte udsat
for vold. Det er 154% flere end i 1990!

Og det er ikke kun antallet af overfald, der gør det til et stort problem!
For den enkelte betjent og MP'er har de ubehagelige oplevelser nemlig
vidtrækkende konsekvenser. Konsekvenser, som påvirker den enkeltes
dagligdag og arbejde længe efter episoden. Det tager tid at komme sig
over et fysisk overfald, og et verbalt overfald er hverken rart at høre på
eller nemt at komme over for den privatperson, der er bag uniformen. 

Vrede?! Et skuldertræk?! Forståelse?! Vold?! 


