En beskrivelse af landsforeningens arbejde og indsats, og de aktiviteter
som vi mener du/I kan drage nytte af.
”Vi må gøre noget! Vi kan ikke bare se på, mens verden går sin skæve gang”
/ Holm og Hildebrandt – om tro, håb og handling ”Oprør fra hjertet” december 2011.
Og faktisk med samme bevæggrund stiftede vi Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! d. 3 april
2008.
Mobning på de danske arbejdspladser er et dokumenteret stort problem. I den seneste tid har vi
også set problematikken italesat i forhold til det offentlige rum, blandt politikere og pressen.
Voksenmobning har store konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for
samfundsøkonomien. Derfor pågår Landsforeningens arbejde og indsats i alle ovennævnte
områder:
1. Den enkelt
Støtte, råd og vejledning – særligt pædagogisk/psykologisk.
Hotline
Bisidder og skriftlige henvendelser til arbejdsplads, fagforening, jobcenter, Arbejdstilsyn,
Arbejdsskadestyrelsen med videre.
Opfølgning og netværksgrupper.
2. Arbejdspladser og fagforeninger
Italesættelse, kortlægning og mægling. Anvisninger til forebyggelse og håndtering. Tilbud
om opfølgning, dialog, oplæg og temadage
3. Samfundsøkonomisk
Dialog og viden deling med relevante organisationer, virksomheder, politikere og ministre,
studerende fra forskellige studieretninger, skoler og gymnasieklasser.
Deltagelse på konferencer med oplæg og workshops, og som gæst.
God presse kontakt
Bidrage med konkrete forslag til forebyggelse og håndtering af voksenmobning.

Samlet set vil du/I kunne drage nytte af Landsforeningens arbejde og indsats, idet de nævnte
områder griber ind i hinanden og påvirker på tværs på forskellig vis.

Du/I kan drage nytte af den store vidensbank og praksis erfaring som Landsforeningen har:
 Viden og forskning på området
 Konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien
 Hvad virker? Hvad virker ikke?
Overordnet i forhold til hvordan hjælpesystemerne træder til:
Leder, chefer, topledelse, forvaltninger, fagforeninger, Arbejdstilsynet, jobcentre,
sagsbehandlere, læger og politikere
Lavpraktisk i forhold til konkrete case og hændelses forløb
 Forebyggelse og håndtering af voksenmobning – tilbud om oplæg, foredrag, debat og
workshops

Udbyttet for dig/jer vil efter vores bedste overbevisning være, at der bliver mange bedre
arbejdspladser i Danmark og at hjælpesystemerne er klædt på til opgaven. Sidst men ikke mindst:
Færre borgere vil blive sygemeldte og udstødt af arbejdsmarkedet. Og mange flere vil kunne
forblive på arbejdsmarkedet, som politikerne efterlyser.
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