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Skydegale politifolk? 
 
Bragt i Politiken den 23-10-2007 under titlen: ”Forstemmende hetz mod politiet”. 
 

 
 
 
Den 21. oktober bragte Politiken en stor og iøjnefaldende tegning af Anne-Marie Steen Petersen. 
Tegningen viste en smilende og skydegal betjent, og teksten var ikke til at tage fejl af: ”Trigger-
happy? Træt af at skyde uhyrer på computeren? Bliv politibetjent og oplev Den Ægte Vare!”. 
Teksten under tegningen lød: ”Siden 2001 er 11 mennesker blevet dræbt af skud fra politifolk”. Det 
hele blev lanceret som en stærkt koloreret ”Annonce”. 
Meningen er ikke til at tage fejl af: Når politiet siden 2001 har skudt 11 mennesker, skyldes det 
skydegale politibetjente. 
Det er forstemmende, at Politiken hermed deltager i den almindelige hetz mod de offentligt ansatte, 
der forsøger at udføre deres arbejde under stadigt mere urimelige arbejdsbetingelser. Volden og 
chikanen mod offentligt ansatte er steget voldsomt i de senere år, og politifolk er en af de grupper, 
der er allermest udsat. De udsættes dagligt for hånende og krænkende tiltale, truende borgere og 
fysisk vold. Tilmed er de tvunget til at sætte liv og lemmer på spil i situationer, hvor der burde være 
fundet en politisk løsning. Vi behøver bare at tænke på Christiania og Ungdomshuset. 
Den stigende vold mærkes af en lang række faggrupper inden for den offentlige sektor lige fra 
pædagoger til plejehjemsansatte. Men der er ingen tvivl om, at politiet hører til de allermest udsatte. 
Deres arbejde kræver, at de ofte skal handle i yderst tilspidsede situationer, hvor de personligt er 
udsat for en betydelig risiko. I sådanne situationer kan der naturligvis ske fejl. Vi må som 
almindelige borgere gå ud fra, at alle de tilfælde, hvor politiet har anvendt skydevåben, bliver 
gransket nøje for at lære af eventuelle fejltagelser.  
Hvis Politiken mener, at politiet i Danmark ikke handler professionelt i forbindelse med deres brug 
af skydevåben, så bør man dokumentere dette journalistisk ved hjælp af ordentlig research. Mig 



bekendt er dette aldrig sket. Det er alt for let at angribe et sagesløst offer i en politisk tegning, da en 
tegner ikke behøver at argumentere for sin holdning. En tegner kan blot appellere til læsernes 
almindelige fordomme. Præcis som Anne-Marie Steen Petersen gør i sin tegning.  
Næste gang Politiken undrer sig over, at det er svært at rekruttere arbejdskraft til den offentlige 
sektor, behøver man ikke at mobilisere den helt store forargelse mod regeringen eller andre af de 
sædvanlige modstandere. Man behøver bare at læse Politiken.  
 
 
Tage Søndergård Kristensen 
Professor i arbejdsmiljø 


