Filmer

Filmer om polisens arbete
Här finns fem filmer. Se filmerna tillsammans i
klassen och gör de övningar som finns till filmerna.
Filmerna finns på www.polisen.se/sfi

Film 1-3
En dag med polisen
Tre filmer där polisen svarar på frågor om sitt arbete och
om brott. Varje film tar upp en fråga som klassen kan
diskutera. När texten ”Pausa filmen” visas, stoppa filmen
och låt dina elever diskutera i grupp eller i par.
Filmer
1. Vad gör polisen?
2. Kontakta polisen
3. Brott i nära relationer
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Film 4
En jobbig jävel
Rissa arbetar som polis. Hon berättar om en ung kille som
hamnat i kriminalitet, som hon kom i kontakt med i sitt
jobb. Idag tackar han henne för att hon uppmanade honom
att välja en annan väg i livet.
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ORDLISTA

A

Aggressiv Person som är arg och
kanske använder våld.
Aina Slangord för polis.
Kriminell Person som gjort något
brottsligt som man kan få straff för.
Knark Kort ord för narkotika. Något
som är förbjudet och farligt för
kroppen, som khat och marijuana.

Se filmen och följ med i texten. Svara på frågorna.
En jobbig jävel
Jag hade jobbat som polis då i två år. Jag åkte till Husby
för första gången i mitt liv och träffade ett gäng ungdomar, där en av dem utmärkte sig väldigt speciellt för
att han var väldigt aggressiv och hatade polisen allmänt.
Jag sa:
– Hej!
Och han svarade:
– Vad vill du?
– Jag vill inget, jag vill bara prata.
– Äh jag pratar inte med aina, svarade han.
Jag har fått höra från kollegor att han är kriminell, och att
han säljer knark helt enkelt. Så jag bestämde mig att någon
dag vill jag fika med den här killen.
Jag ringde honom och så sa han:
– Vem är du?
– Minns du den där svarta polisen.
– Ja, vad är det? Du är så jävla jobbig.
Han trodde inte att jag skulle komma till platsen. Men jag
dök upp där och började prata med honom. Jag sa:
– Varför vill du syssla med det här? Är det här alternativet?
Han svarade:
– Inte just nu, jag är inte intresserad, för just nu är det
mycket cash. Du vet jag kan köpa den här, det är Armani,
jag kan köpa Hugo Boss.
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Men då sa jag så här:
– Tro mig, det kan du få om du sommarjobbar.
– Är du säker, sa han?
– Jo, jo, jo.
– Aha då kanske jag ska fundera på det.
En dag var det så att han hade tagit hem ett stort parti
med knark och massa pengar. När mamman hittade de här
drogerna och pengarna i lägenheten så kontaktade hon
polisen och polisen kom till platsen och beslagtog allting.
Efter det här blev han väldigt orolig för han var hotad.
Han blev väldigt rädd och han ville sluta med det här.
Då börjande han samarbeta med oss.

A

ORDLISTA
Cash Engelska ordet för kontanter
i mynt och sedlar.
Drog Något som är förbjudet och
farligt för kroppen, som khat och
marijuana.
Beslagta När polisen tar hand om
saker, som till exempel någon har
tagit från någon annan. Kan vara
något olagligt till exempel narkotika.
Hota Säga eller göra något för att
en person ska bli rädd.

Och idag, tackar han mig så mycket för han pluggar på
universitetet och läser juridik. Han är 22 år gammal och
det går jättebra för honom. Så det lönar sig att vara en
jobbig jävel, tro mig.

FRÅGOR TILL FILMEN
1. Hur länge har Rissa jobbat som polis?
2. Rissa träffade en ung kille. Varför sålde han knark?
3. Vad gjorde killens mamma?
4. Vad hände med killen?
5. Varför tackade killen polisen?

DISKUTERA FILMEN
1. Varför tror du att killen var hotad?
2. Vad tror du att killen gör om fem år?
3. Tycker du att Rissa är en bra polis? Varför? Varför inte?
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Film 5
Min vardag - Chalid, områdespolis i Malmö
Chalid är områdespolis i Malmö. Han berättar om hur han
arbetar för att boende i området ska känna sig trygga och
ha en bra relation till polisen.

5
Se filmen och följ med i manus. Diskutera.
Min vardag – Chalid, områdespolis i Malmö
Jag heter Chalid Raja och jag jobbar som polis i Malmö.
Som polis är jag ute bland folk och det är nog det bästa.
Jag kan arabiska. Jag finns bland människor och kan
hjälpa dem. Jag hoppas att jag är en förebild för andra.
När vi kommer ut, så känner vi till exempel till en del
människor som säljer narkotika. Vi går ofta fram och
pratar med dem. Vi har fått kontakt.
Då brukar jag prata om vad de vill göra i sitt liv. Och vad
de kan göra istället för att gömma droger. Här måste man
ha tålamod, särskilt när man jobbar med ungdomar. Jag
tror att man kan få dem att förstå till slut.
Jag hoppas att jag hjälper människor att vara trygga i samhället, att jag kan förebygga brott och stoppa brott när jag
har på mig min uniform. Så att det inte är tvärtom, att folk
tycker att jag är ett hot.
Människor ska kunna känna förtroende för polisen.
Och ingen behöver vara rädd för oss. Vi vill prata med
människor och lyssna på människor. Vi finns till för alla.
För att det ska vara tryggt i samhället.
Ofta får jag frågan när jag kommer till ett ställe: Vad är
det som har hänt? Det behöver inte hända så mycket,
brukar jag svara. Vi är här för att ni ska känna er trygga
och prata med er.
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Det sämsta, det är när jag ska meddela en anhörig att
någon har dött. Det är en jobbig del i arbetet som polis.
Ibland vill man höra från någon annan att man har gjort
ett bra jobb. Men som polis behöver man inte det. Har jag
gjort ett bra arbete ute så känner jag att: Jag gjorde något
bra nu. Jag tog narkotika från någon, jag pratade med
någon som kanske börjar tänka på ett annat sätt, sådana
små grejer. Då känner jag att jag gjorde något bra.

DISKUTERA FILMEN
1. Vad skulle du säga till en person som säljer narkotika?
2. Vad skulle du tycka var det svåraste med jobbet om du vore
polis.
3. Känner du dig trygg när du ser en polis? Varför? Varför inte?
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ORDLISTA
Filmer
Aggressiv Person som är arg och
kanske använder våld.
Aina Slangord för polis.
Beslagta När polisen tar hand om
saker, som till exempel någon har
tagit från någon annan. Kan vara
något olagligt till exempel narkotika.
Cash Engelska ordet för kontanter
i mynt och sedlar.
Drog Något som är förbjudet och
farligt för kroppen, som khat och
marijuana.
Hota Säga eller göra något för att en
person ska bli rädd.
Knark Kort ord för narkotika. Något
som är förbjudet och farligt för
kroppen, som khat och marijuana.
Kriminell Person som gjort något
brottsligt som man kan få straff för.
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