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VI TALER OM TERROR

I løbet af den sidste måned har vi på RAMT blandt
andet defineret, hvad vi taler om, når vi taler om
terror. Dette har vi gjort, fordi vi opererer med et
begreb, som de fleste har en holdning til og en egen
definition af. Derfor er det nødvendigt at have et
fælles og letforståeligt begreb, som arbejdet kan
tage udgangspunkt i.

vil blive udarbejdet til intern brug. Vi gennemgår
internationale vejledninger for konkrete såvel som
overordnede sikringsløsninger for at finde ud af,
hvordan de adskiller sig fra hinanden. Denne viden
sammen med viden fra studieture, netværksmøder
og følgegruppen danner grundlag for, hvordan vi vil
definere ‘Best Practice’ i Danmark.

I øjeblikket bliver der blandt andet arbejdet på et
udkast til, hvordan vi forestiller os, at RAMT kommer til at se ud. Dette udkast bliver præsenteret for
følgegruppen på det første følgegruppemøde, som
afholdes løbet af sensommeren.
En af delmålene i projektet er, at der skal foreligge
en konkret prototype af platformen ved udgangen af
2019. I den forbindelse er vi i dialog med en uddannelsesinstitution, hvor vi håber på at kunne inddrage
de studerende i arbejdet og få deres innovative
ideer om design af en brugervenlig og spændende
løsning.

I løbet forsommeren tager projektgruppen på stu–
dieture til hhv. Frankrig og Norge med det hovedformål at opnå bredere forståelse for og kendskab
til konkrete fysiske sikringstiltag. Her ser vi blandt
andet på, hvordan man tester fysiske produkter i udlandet samt på, hvordan sikringsløsninger i byggeri
og byrum kan være udformet.

Frem til sommerferien arbejder vi på afrapportering
af den foreløbige indsats, der som udgangspunkt

Følgegruppen
Vi har efterhånden fået sammensat en solid og
bredt repræsenteret følgegruppe. Vi glæder os
til det første møde, som vi bestræber os på at få
fastlagt dato for i løbet af juni. Alle medlemmer får
indkaldelse til dette via mail.

