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?Politi! Kom fram!?
To offiserer stormer gjennom en mørk leilighet. Ingen svarer. De hører lyder fra naborommet og
runder et hjørne. Fra mørket dukker det plutselig opp en mannskikkelse. Politiet beordrer mannen
å vise hendene og legge ned våpenet. Lyset blir slått på og en skjerm der den virtuelle væpnet
mannen forsvinner. Simulasjonen er avsluttet.

Espen Bastberget og Morten Kruken er to politistudenter fra Norge som hører til en gruppe
utvekslingsstudenter på trening arrangert av den finske Politihøyskolen i Tampere. Politistudenter
fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark deltar på et felles fireukers treningsopplegg i regi
av samarbeidsprogrammet mellom politiutdanningsinstitusjoner i Norden (NORDCOP).

- Taktisktrening innebærer skyting, nærkontakt, psykologi og kjøreopplæring, ramser studentene
opp. De har litt over en uke med trening bak seg og tre uker igjen med nye utfordringer foran seg.
- Den praktiske og den teoretiske delen av treningen har fungert bra og det har vært moro også,
sier studentene.

Realistisk

NORDCOP studentene trener sammen med de svensktalende finske studentene. På timeplanen
står trening i simulasjonshall hvor alle slags tenkelige situasjoner simuleres. Treningen filmes og
analyseres med den nyeste teknikken.
- Den finske måten å trene på er kjent for å være en realistisk etterligning av politioperasjoner.
Interessen for denne form for trening er derfor stor blant studentene og lærere fra andre
utdanningsinstitusjoner, sier Marko Mäkelä, lærer og ansvarlig for den svenskspråklige delen av
kurset.

Visjon

I tillegg til utvekslingsprogram for studenter har medlemmer i NORDCOP nettverket utviklet et
velfungerende samarbeid også blant lærere. Utdanningsinstitusjonene har dannet en felles
arbeidsgruppe som diskuterer, utvikler og koordinerer undervisningen. Lærerne deltar også i
utvekslingen.
- Den langsiktige ideen er å skape Nordisk politi med samsvarende metoder og trening. En slik
drøm kan selvfølgelig ta generasjoner før den blir realisert, men basisk trening er en begynnelse,
forklarer Mäkelä.
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Nyttig

Espen Bastberget og Morten Kruken mener at nettverket er ekstremt nyttig for studenter.
- Politisamarbeid på tvers av grenser er et økende fenomen og dette er en bra måte å bli kjent
både med kollegaer og de metodene de bruker i våre naboland. Vi er kulturmessig såpass nære
at vi samarbeider lett, men samtidig er vi såpass forskjellige at utvekslingen er nyttig allikevel.
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