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Til Fagforeninger i Danmark 
 
Mobning på de danske arbejdspladser er et stort problem. Og lige som vi i Landsforeningen 
Voksenmobning Nej Tak! har mange henvendelser og forsøger at gøre noget, så ved vi, at mange 
fagforeninger har bred erfaring på området, og gør et stort stykke arbejde både for den enkelte og 
mere bredt. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! vil meget gerne mødes med nogle 
arbejdsmiljøansvarlige, i fagforeninger landet over. 
 
Vi vil gerne viden dele generelt: 
Hvad gør vi, når vi bliver kontaktet af en der oplever sig mobbet på arbejdspladsen? 
Hvad gør I? 
Hvad kan vi gøre, for at få en større forståelse for hinanden arbejde og indsats? 
Hvad kan vi eventuelt gøre sammen, i forhold til at påvirke holdninger og adfærd på 
arbejdsmiljøområdet? Både i forhold til de konkrete henvendelser, men også i et større 
perspektiv. 
 
Vi har været aktive i Landsforeningen siden d. 3. april 2008 og i perioden 1.januar 2013 til 31. 
december 2015 er vi bevilget satspuljemidler. Der er flere nyhedsbreve på vores hjemmeside, hvor i 
vores arbejde og indsats er beskrevet. Ligeledes flere dokumenter omkring vores arbejde til 
download. 
AFRUNDING 
Vi har mange gode ønsker om og forhåbninger i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! om at vi 
kan påvirke holdninger og ændre adfærd – Således at voksenmobning bliver mere italesat og 
håndteret bedre, rundt om på de danske arbejdspladser. 
 
DETTE er en kæmpe opgave, og vi mener at det vil være en god ide, på den lange bane – At vi 
kunne samles; Fagforeninger og Landsforeningen, og se på hvilke konkrete tiltag vi kunne blive 
enige om at GÅ FÆLLES videre med. 
 
For eksempel: At indføre delt bevisbyrde, at man som mobberamt kan anvende en 
samtykkeerklæring i forbindelse med en klage til AT, at arbejdsgiveren politianmeldes, hvis vi har 
håndfaste beviser på at Arbejdsmiljøloven er overtrådt og de IKKE vil gå i dialog med 
forbedringer......Med videre. 
Vi håber at høre fra jer, og kan aftale nærmere om et møde. 
Vi kommer gerne til jer, eller I skal være velkomne her på vores kontor i Malling. 
 
På bestyrelsens vegne 
Venlig hilsen 
Gitte Strandgaard 
Formand www.voksenmobningnejtak.dk  
Projektleder og kvalitetsansvarlig i satspuljeprojektet 
2851 2108 & gs@voksenmobningnejtak.dk  
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