Nyhedsbrev

April 2010

Kære læsere af foreningens nyhedsbrev.
Foreningen har afholdt generalforsamling lørdag d. 17. april, og der er udfærdiget et referat. Dette er
vedhæftet her.
I referatet kan du blandt andet læse formandens beretning, vedtægts ændringer og tilføjelser, ideer for
tiltag og bestyrelsens arbejde fremadrettet.
En væsentlig vedtægtsændring er, at foreningen nu hedder Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!
Dette er besluttet, fordi vi har haft oplevelser af, at mange har troet, at vi var en lokal forening, og det
er vi jo ikke!
Arbejdstilsynets hotline om mobning på jobbet
Arbejdstilsynet har d. 22. april åbnet en hotline 7012 1288, hvor du kan ringe ind, og få råd og
vejledning til håndtering og forebyggelse af mobning på jobbet.
Når du henvender dig til Arbejdstilsynets hotline, foregår det anonymt. De oplysninger, der gives i
telefonen bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at Arbejdstilsynet besøger virksomheden. Et besøg
på virksomheden kræver, at der indgives en klage over mobningen.
Digital klageadgang
Det kan være svært at tale om mobning på arbejdspladsen, men derfor er det stadig vigtigt, at gøre
noget ved problemet. Når du klager digitalt er du anonym overfor den virksomhed, hvor mobningen
foregår, og Arbejdstilsynet har tavshedspligt om klagerens identitet. På baggrund af klagen vurderer
Arbejdstilsynet, om der er behov for at føre tilsyn på virksomheden.
Læs mere om Arbejdstilsynets hotline og digitale klageadgang her:
http://at.dk/AT/AT/NYHEDER/Nyheder-pgpressemeddelelser/Nyheder%202010/Andre%20nyheder%20fra%20forsiden%202010/Nye%20initiati
ver%20om%20mobning.aspx
Det er vigtigt for Arbejdstilsynet at få oplysninger om, at der finder mobning sted på virksomhederne.
For herved at kunne lave tilsyn.
Derfor er det fra bestyrelsens side en opfordring til at kontakte Arbejdstilsynet, dersom problemer med
mobning på virksomheden ikke kan løses via de kommandoveje, der er i virksomheden.
Her tænkes på tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, afdelingsledelse og topledelse.
Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til Arbejdstilsynets nye hotline
og digitale klageadgang. Kan du altid kontakte en fra bestyrelsen, eller ringe på foreningens hotline 6080
6898 onsdag mellem 19 og 21
Bestyrelsens kontakt informationer finder du på hjemmesiden.
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Den internationale arbejdsmiljødag 28. april 2010 – sikkert og sundt arbejde for alle
Med arbejdsmiljødagen sætter den internationale fagbevægelse fokus på arbejdsmiljøets tilstand og
minder om, at alt for mange mennesker stadig bliver ramt af ulykker, sygdomme eller dør, som følge af
deres arbejde. Mobning hører ikke kun til i skolegården.
Et stigende antal voksne oplever at blive chikaneret eller mobbet, mens de er på arbejde.
LO og FTF har derfor i forbindelse med årets arbejdsmiljødag valgt at rette en særlig opmærksomhed
mod mobning.
For oplysninger om hvad der sker på dagen i dit lokalområde, opfordrer vi til at tage kontakt til LO
lokalafdelinger.
Her kan du læse om, hvad der sker i Århus:
http://loaarhus.dk/nyheder%20-%20pressemeddelelser/090410arbejdsmiljoedag.aspx
Bestyrelses medlemmer vil være deltagende, i de aktiviteter LO Århus har arrangeret.
Konkrete ideer og oplysninger til foreningens medlemmer
•

Personlige fortællinger
På foreningens hjemmeside, vil vi samle personlige historier fra medlemmer. Du kan skrive din
historie, om oplevelser af mobningen, de konsekvenser det havde for dig, og hvordan du har det
nu.
Den personlige fortælling er en god måde at formidle foreningens budskaber. Ligeledes kan det for
nogle mobberamte være en god måde at få bearbejdet oplevelser af mobningen og de konsekvenser
det har haft.

•

Statistik over foreningens medlemmer
En statistik der viser alder, køn, fag og funktion. Samt en kort beskrivelse af mobningsforløb.
Det er interessant at få belyst disse forhold, og sammenligne med national og international viden og
forskning. Hvem bliver mobbet, hvor og hvordan. Ligeledes er det interessant at få afdækket,
hvordan det forløber, når der gøres opmærksom på at mobningen foregår.
OBS.
Idet vi i bestyrelsen er bekendt med yderligere krænkelser i henvendelse til det offentlige
administrative system: jobcentre, a-kasser og sagsbehandlere. Vil det være værdifuldt materiale, at få
afdækket forløb hos disse.
Hvad angår disse krænkelser, er der tale om nedgørende udtalelser, mistillid og magtmisbrug. Samt
manglende opbakning og støtte i forhold til ønsker og behov. Manglende anerkendelse og forståelse
for den enkelte borgers samlede livssituation: fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.
Således beskrives disse som systemmobning.
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Vi gør opmærksom på, at alt materiale behandles fortroligt.
•

Etablering af en liste over faglige kompetencer
Således at vi kan hjælpe foreningen, uden at skulle købe eksterne konsulentydelser.

Hvis du er interesseret i noget af ovenstående, kan du kontakte næstformand Niels Kristian Ulsø
Kristensen, som vil indsamle materialet.
Du kan kontakte Niels på mail: nu@voksenmobningnejtak.dk
Pressen og studerende
Vi får mange henvendelser fra pressen, og studerende fra forskellige studieretninger. Der forespørges
personlige fortællinger fra mobberamte. Hvis du får tid, lyst og overskud til at fortælle din historie, kan
du kontakte Gitte: gs@voksenmobningnejtak.dk
Ligeledes kan du få en uddybende beskrivelse af hvordan, og i hvilken form der er mulighed for at
deltage.
Flyer
Bestyrelsen har udarbejdet flyer, med oplysninger om foreningen formål og visioner. Samt oplysninger
om medlemskab og sponsorat. Dette er vedhæftet her, og du er velkommen til at anvende det, og
udbrede kendskabet til foreningen.
Medlemsmøde i efteråret
Der har fra nogle medlemmer været forespørgsel på et medlemsmøde, for socialt samvær. Hvis du er
interesseret i det, bedes du give besked til en fra bestyrelsen, og vi vil planlægge det, hvis der er bred
interesse.
Århus Festuge
Traditionen tro, vil vi igen i år lave en event i Århus Festuge.
Den 28. august vil vi cruise gennem byen, og mødes med byens borgere. Det plejer at være ganske
givende og spændende. Alle medlemmer er velkomne til at følge med på turen. Der kommer flere
oplysninger på hjemmesiden, når vi nærmer os.
På bestyrelsens vegne
Bedste hilsner
Gitte Strandgaard
Formand
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev, kan du kontakte Gitte:
gs@voksenmobningnejtak.dk
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