POLITIETS BLÅ BARETTER
Årsmøde 2018 på Fangel kro den 19. april 2018.
Formanden bød velkommen til gæsterne fra Rigspolitiet, Politiforbundet, Foredragsholdere men
ikke mindst til de mange fremmødte medlemmer. Antallet af tilmeldte var i år meget tæt på 40
medlemmer, så han forventede en hyggelig men også saglig debat om de ting, som ville dukke op i
dagens løb. Han håbede, at de mange tilmeldte ville fortsætte med at møde op og måske eller
forhåbentligt lokke flere til.
Han gav herefter ordet til Flemming Bech, fra Rigspolitichefens afdeling, som nu hedder: Sektion
for International Kapacitetsopbygning.
Flemming Bech indledte med at konstatere, at sektionen på trods af det lidet mundrette navn, havde
meget travlt, hvilket jo kun var glædeligt. Han oplyste bl.a., at Rigspolitiet i øjeblikket var i færd
med at udforme en ny strategi for dansk politis deltagelse i det internationale politiarbejde. Dette
var især spændende fordi EU med den nye globale strategi fra 2016 nu lagde op til at skellet mellem
den indre og ydre grænse blev mere flydende, således at truslerne mod EU’s indre sikkerhed også
skulle bekæmpes uden for de indre grænser. Denne nye integrerede tilgang af EU’s fælles udenrigsog sikkerhedspolitik vil betyde, at flere af EU’s organisationer herunder Frontex og Europol vil få
nye opgaver.
Flemming orienterede herefter omkring de enkelte missioner:
Irak: Dansk politi understøtter dels UNDP og EUAM i Irak med personale i forbindelse med SSR
arbejdet på politidelen i det irakiske indenrigsministerium. Dansk politi har i den forbindelse været
dybt involveret i dette arbejde og har fået sat nogle ret markante aftryk på de overordnede
reformstrategier, som vel at mærke også er accepteret af irakerne. Dansk politi har i øjeblikket
udsendt en strategisk rådgiver til UNDP og to strategiske rådgivere til EUAM i Irak. Derudover
forventes det, at dansk politi medio/ultimo 2018 også igangsætter et undervisningsprogram for
irakiske politimellemledere hovedsageligt fra de nyligt befriede områder
Ukraine: Her er der lige nu 6 udsendte politifolk og 6 personer fra UM til EUAM, hvor der
arbejdes med SSR i forbindelse med udviklingen af det ukrainske politi. Der pågår stadig
kamphandlinger mellem de ukrainske regeringsstyrker og de pro-russiske separatister støttet af
regulære russiske enheder i den østlige del af Ukraine. Her har OSCE en moniteringsmission, hvor
dansk politi i øjeblikket har afgivet 2 danske polititjenestemænd.
Afrika: Dansk politi har i øjeblikket en enkelt dansk polititjenestemand udstationeret til EUCAP
Somalia, men forventer at udsende mindst en mere.
Mali: I øjeblikket har dansk politi ikke udsendt nogen til MINUSMA i Mali, hvilket antageligt
skyldes, at ingen danske polititjenestemænd taler fransk. I FN Hovedkvarteret i New York ligger
der i øjeblikket 7 ansøgninger fra danske polititjenestemænd, men ingen af dem er af FN endnu
udvalgt til interview. I stedet søges der i samarbejde med Udenrigsministeriet efter muligheder for
at yde en bilateral indsats i landene omkring Mali.
Ansøgninger: Hver enkelt ledig stilling i en mission opslås på et fælles opslag i alle medlemslande,
således at alle gennem deres nationale myndighed kan søge de enkelte stillinger. Ansøgningerne
sendes direkte til EU, OSCE eller øvrige organisationer, som er ansvarlig for opslagene, og de
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afgøres efter høring i missionerne oftest gennem et personligt interview med ansøgeren. Som
missionerne udvikler sig, efterspørges der i højere og højere grad ansøgere med strategisk viden og
ledelseserfaring. For at styrke danske ansøgeres mulighed for at besætte en stilling i en af
missionerne har Rigspolitiet udviklet et nyt 11 ugers uddannelsesforløb, hvor den enkelte
gennemgår 3 diplomforløb (Personligt lederskab, Didaktik og læreprocesser og Systemisk
projektledelse) med i alt 20 ECTS point for at klæde ansøgerne bedre på i forhold til at kunne
beklæde en stilling i en af missionerne.
Goalkeepersystem: EU har indført system, hvor man som ansøger skal oprette sig med en
ansøgningsprofil. Når de enkelte jobopslag bliver offentliggjort frigives opslaget til ansøgerne, som
så elektronisk skal udfylde ansøgningsskemaet. Systemet skulle gøre sagsbehandlingstiden kortere,
idet administrationen af ansøgningerne nu forgik elektronisk.
Politimedaljen: Flemming gav status på medaljen, men har var ret sikker på, at den IKKE nåede at
blive klar til udlevering til Flagdagen den 5. september. Et af problemerne var, at man ikke havde et
centralt system, hvorfra man kan trække oplysninger om tidligere udsendte. Desuden var der
problemer med at få identificeret kollegaer, som havde været udsendt på Cypern og endeligt var der
spørgsmålet om, hvorvidt der skal skrives antallet af missioner på medaljen.
HVIS man ligger inde med lister over udsendte - ikke blot på Cypern, men også på andre
missioner, så må man meget gerne sende en kopi til Politiets Blå Baretter/v formand Gert
Remme: remme@privat.dk – tlf. 2122 1913, som så samler oplysningerne og koordinerer med
Rigspolitiet i forhold til fremsendelse.
Efter Flemming Bechs indlæg, var der naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål. Spørgsmål og
svar fik alle deltagerne at høre. Så, hvis DU også gerne vil høre spørgsmål og svarene på dem, så
meld dig til næste år.

Claus Redder Madsen fra Politiforbundet var mødt frem som repræsentant derfra.
Han indledte med at komme med en hilsen fra Formanden og Næstformanden, som begge desværre
ikke kunne møde frem til vores møde på grund af det igangværende hovedbestyrelsesmøde, hvor
særligt overenskomstforhandlinger OK18 blev drøftet. Han kunne også fortælle, at der nu var flere
overenskomstansatte i politiet end nogensinde før. Det var bl.a. ATK-måleoperatører, civile
køreprøvesagkyndige, daktyloskopiteknikere og politikadetter, som alle var udtaget til konflikt i
forbindelse med OK18.
I øjeblikket arbejdes der som opfølgning på MSI-medlemsundersøgelsen i 2017 med et koncept og
en køreplan for Politiforbundets fælles indsats som opfølgning på resultatet af
medlemsundersøgelsen for at øge medlemstilfredsheden. Et af elementerne heri er overvejelser om
at indføre et ”Startkarriere-kursus” på linje med det eksisterende ”Senkarriere-kursus”, så man var
klar på, hvad der ventede forude. Med udgangen af 2020 forventer man, at der er ansat 11.100
politibetjente i Danmark og som del af løsningen med ”indskolingsproblematikken” skal man bruge
den særlige midlertidige politiskole på Rys Kaserne ved Fredericia, indtil den nye politiskole står
færdig.
Politikadetterne vil fremover blive tilbudt at læse videre på nogle moduler, således at de dermed
kvalificerer sig til at blive ”rigtig” politimand. Han kunne oplyse, at kravene til optagelse i politiet
IKKE var slækket på trods af rygter herom. Et par af tilhørerne mente at kunne fremlægge
eksempler på det modsatte. Claus Redder Madsen oplyste, at spørgsmålet netop af forbundet var
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blevet bragt op overfor Rigspolitichefen, hvor forlydenderne skal drøftes og om der var hold i
rygterne, men det ville overraske ham meget, hvis der var det.
Internationale udsendelser: Han oplyste, at der var færre udsendelser i år end de sidste par år. Dette
skyldes bl.a. at politiets budget til dette blev reduceret med 12 mio. kr. sidste år, idet disse penge
bl.a. skulle anvendes til bekæmpelse af Bandekriminalitet.
Claus berørte kort problemerne i Mali med skyderiet for kort tid siden, som kostede UN-personale
livet.
Forbundet forsøger at være til stede ved samtlige kontingentsamlinger/medaljeparader, selv om det
ikke er blevet nemmere nu. Det var noget mere overskueligt da man sendte mange af sted i samme
mission.
Budgetterne var svære at arbejde med og derfor forsøger Politiforbundet at få en Rammeaftale for
og til kortvarige udsendelser indført, som også bør omfatte ”trænerpuljen”, så man ved, hvad man
kan planlægge med.
Afslutningsvis oplyste han, at Politiforbundet planlægger for et tema i fagbladet DANSK POLITI
om Internationale udsendelser for at øge interessen til at søge ud i missionerne hos kollegaerne.
Der kunne naturligvis stilles spørgsmål til Claus Redder Madsen og det blev der. HVIS du havde
været til stede, ville du have hørt både spørgsmål og svar. Så mød op næste år med dine spørgsmål.

Foredrag: Som tidligere annonceret blev der holdt foredrag om en mission på Balkan af vores
tidligere kollega, nu pensionerede politimand Arne Jensen, der er særdeles godt kendt i
håndboldkredse og dennes gode ven Peder Gammel, pensioneret ingeniør, med speciale i bl.a.
Nyborgs gamle huse. Man kan læse meget om Peders interesse på Google og herunder, at han har
tilbragt 5000 timer på Lokalhistorisk Arkiv i Nyborg, for at høste viden om husene i Nyborg.
Imponerende er vel et dækkende ord.
De havde bygget deres foredrag således op, at Peder gav et historisk tilbageblik på og om Balkan,
men med fokus på især Jugoslaviens tilblivelse og sammenbrud.
Et spændende indlæg, hvorunder han erkendte, at der sikkert var enkelte af de tilstedeværende, som
havde mere viden om de specielle områder end han havde, men interessant det var det.
Arne fortalte om sin eneste mission, som startede i Zvornik den 10. april 1996, altså EFTER
massakren i Srbrenica. Det var en mission med spændende og til tider mindre spændende
oplevelser, men Arne fortale med stor begejstring om sin mission. Et af de opløftende oplevelser
var, da han havde tigget sig til fodboldtøj i de fynske klubber til drenge og mænd i området, så de
bare nogenlunde lignede et fodboldhold. Han rettede i den forbindelse henvendeles til tidligere
minister Bent Bendsten, som havde assisteret med forsendelsen af tøjet. En af de mindre spændende
oplevelser var et skyderi i området syd for Zvornik den 29. august 1996, hvor 40 serbere var blevet
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anholdt med våben, hvilket var en overtrædelse af aftalen med FN. Efter laaange forhandlinger og
med hjælp fra FN Commissioner Peter Fitzgerald lykkedes opgaven med afvæbning af serberne,
selv om kun ganske få våben blev fundet.
Arne anbefalede slutteligt, at man læste bogen: ”Mine bosniske brødre” skrevet af forfatteren Bjørn
Hartvig.
For ligesom at få tankerne tilbage til tiden på Balkan havde Arne medbragt et par flasker Sliivovic
af god kvalitet, som vi skulle smage. Tvivler på at ALLE smagte, men alligevel ………..
Meget spændende foredrag som man jo desværre også gik glip af ved ikke at være til stede.
For referatet.
Kurt Bannerhoff

