
Kære

Ja, kald mig bare uheldig. I morges fik jeg en 
[ ] bøde,
[ ] irettesættelse,
[ ] lektion,

da jeg 
[ ] kørte for stærkt.
[ ] gik over for rødt.
[ ] spændte ben for en gammel dame.

Det 
[ ] tog jeg med et smil 
[ ] blev jeg mega sur over 
[ ] var der jo ikke noget at gøre ved

så derfor 

[ ] fandt jeg de værste gloser frem i ordforrådet.
[ ] fik jeg en hyggelig snak med ordensmagten.
[ ] slog jeg fra mig.

Hvordan ville du have reageret?

Kærlig hilsen

Se mennesket bag uniformen
Hvordan reagerer du, når du får en irettesættelse eller bøde? Alt for mange glemmer deres
gode manerer, og at de måske selv engang drømte om et job i uniform. De lader vreden gå
ud over dem, der er sat til at håndhæve love og regler, og ofte risikerer de ansatte hos poli-
tiet og militærpolitiet at blive både overfuset og overfaldet - blot fordi de gør deres arbejde.
Men husk, der er et menneske bag uniformen, som de verbale og fysiske overfald påvirker
længe efter. Og det er jo tilladt at være høflig!
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