Referat af Årsmøde i Politiets blå Baretter
Torsdag den 27. april 2017

22 af vores medlemmer var mødt op til Årsmødet på Fangel kro, og der blev indtaget æggekage med stegt
bacon og purløg ved frokosten, som indledte dette års arrangement.
Efter frokosten mødtes alle i ”Foredragssalen”, hvor årets inviterede, Bjarne Berner, fra veterancentrets
socialudvalg var mødt frem for at fortælle om deres arbejde med veteranerne, ligesom Flemming Bech var
mødt op som repræsentant fra Rigspolitiet for at give status på udsendelser samt seneste nyt i
”Medaljesagen”.s
Politikommissær Flemming Bech gennemgik strukturen på International afsnit og orienterede om status
på missioner, som danske politifolk var udsendt til. Der var p.t. ikke mange udsendt – FN havde nu i lighed
med EU indført interview i forbindelse med ansøgning til job i missionerne.
Flemming gav endvidere en status på Politiets Medalje til udsendte polititjenestemænd i Internationale
missioner.
Medaljen var godkendt i Rigsarkivet, og Ordenskapitlet. Design udarbejdet, patenter godkendt, og der var
lavet udkast til cirkulære/retningslinjer. Medaljen forventes godkendt af Rigspolitichefen, hvorefter indkøb
og produktion sættes i gang. Da indkøb af medaljer formentlig skal i udbud, forventede man ikke at
medaljen ville være klar til Flagdagen i år, men måske til næstkommende nytårsparoler. Hvis ikke senest
klar til Flagdag 2018.
Der uddeles 1 medalje pr. mission, herefter tal.
Bjarne Berner, der er leder af veterancentrets socialrådgivere, fortalte at Socialudvalget telefonlinje er
åben 24 timer i døgnet, og at der var mange henvendelser, og det var både fra soldater og politifolk, som
havde brug for råd og vejledning men også med hjælp til jobansøgninger m.m.
Udgangspunktet var naturligvis, at man havde været udsendt i International tjeneste i militær eller i civil
tjeneste.
Man kan finde dem på alle kaserner, flådestationer, flyvestationer og i Beredskabscentrene landet over,
hvor de står klar til at hjælp med støtte, råd og vejledning.
Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet anonymt og kun ved samtykke indhentes der oplysninger om
personlige forhold.
Deres døgntelefon er: 7216 3400.
Såfremt man har behov for yderligere støttetiltag, som centeret ikke yder, vil der blive skaffet kontakt til
rette personer eller myndigheder.
De arbejder inden for et budget på kr. 2,5 mio. pr. år
Veteranhjemmene er placeret i Århus, Ålborg, Fredericia samt i København, og efterhånden er der rigtigt
godt styr på hjemmene. Man arbejder lige nu på at oprette et veteranhjem i Odense.

Vi fik et rigtigt godt indblik i hvad der skete lige i og omkring veterancentret og i Veteranstøtten, og der
blev stillet en del spørgsmål til foredragsholderen. Et af dem var blandt mange andre, om han mødte de
”eneboere” som blev omtalt i medierne af og til.
Hertil svarede han, at han indtil nu ALDRIG havde mødt en sådan, men at han selvfølgelig havde mødt
nogle, som havde et behov for af og til at sove i Guds frie natur under et shelter eller et medbragt telt, men
at der i hvert fald indtil nu ikke havde været tale om tidligere udsendte, som havde meldt sig ud af
samfundet på den måde.
Spørgsmålet om, hvorvidt tidligere udsendte politifolk kunne deltage i turene til Kroatien eller Bosnien blev
besvaret med, at man blot skulle sende en ansøgning, og at det naturligvis var et krav om, at man havde
været udsendt i området, hvortil man søgte. Han forsikrede, at alle ville blive behandlet ens og at politifolk
med behov for at deltage ville blive behandlet på samme måde som de soldater, der ansøgte.

For referatet.
Kurt Bannerhoff

