Introduktion til RASK

Mennesker er generelt et bolværk mod trusler, men er også samtidig
det svageste led i organisationens sikkerhed? Den menneskelige side af
sikkerhed er et aspekt af modstandskraft som er centralt, men måske mere
komplekst eller kontroversielt at tale om? Truslen fra spioner og insidere er
for mange velkendte, men hvordan håndterer vi disse menneskelige trusler.
Hvordan forebygger og håndterer man de situationer, hvor medarbejdere
utilsigtet begår fejl, der kan have store konsekvenser for virksomheden eller
organisationen.

Formål

Formålet med kurset er at sætte fokus på hvorledes man kan identificere
og definere, hvor og hvordan man i organisationen kan arbejde med
menneskers rolle i og omkring sikkerhed. Deltagerne sættes i stand til
internt at komme med idéer til at inddrage og skabe ejerskab til sikkerhed
hos både ledelse og medarbejdere.

Målgruppe for kurset

Målgruppen er primært personer, der arbejder med sikkerhed. Særligt
ledelse, HR og medarbejdere, der har eller kan tænkes at have en rolle
i organisationens sikkerhed. Kurset henvender sig til virksomheder,
myndigheder og forskningsinstitutioner.

Kursusindhold

Kurset præsenterer et scenarie i tre dele (tre kortfilm), som skal fungere
som oplæg til diskussion og ført dialog. Først bliver man konfronteret med
en (fiktiv) nyhedsudsendelse, hvor breaking news er en lækagehistorie i et
offentligt-privat samarbejde. Dernæst giver casen anledning til diskussioner
om at dele viden, om viden i samarbejder og om truslen fra spionage.
Forløbet munder ud i diskussioner om menneskelige fejl, organisations- og
sikkerhedskultur og ikke mindst om, hvordan man får ledelse og medarbejdere
ombord i udviklingen af modstandskraft. Deltagerne bliver til sidst bedt om
både mundtligt og skriftligt at kommentere deres udbytte af dagen.

Forventninger til dig som kursist

Kurset kræver ingen særlig forberedelse eller særlige forudsætninger, men
aktiv deltagelse under kurset forventes.

Praktiske informationer
•
•
•
•
•
•

Kurset varer (max.) fire timer. Der forudsættes et deltagerantal på 20-35
personer.
Der er mulighed for flere kurser. Kurset gennemføres af en erfaren
underviser fra PET, ledsaget af film, øvelser/diskussioner og hand-outs.
Deltagerne inddeles fra kursets start i grupper, som de bliver i hos resten
af dagen.
Præsentationen udleveres ikke.
Det forventes, at rekvirenten stiller et lokale med præsentationsudstyr til
rådighed, herunder muligheden for at tilslutte en laptop og afspille film
med lyd. Der skal være mulighed for at opstille borde til fire grupper.
Projekt RASK rekvireres via e-mail til raadgivning@pet.dk eller ved
telefonisk henvendelse til Forebyggende afdeling, Rådgivningscentret.
Kurset er gratis.

