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Nyhedsbrev               Februar 2012 
 
Kære læsere af foreningens nyhedsbrev 
 
Vi er kommet godt i gang med det nye år, med de mange forskellige opgaver og indsats områder vi har. 
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om vores møde med beskæftigelsesminister Mette 
Frederiksen. 
 

Og om vores ordinære generalforsamling søndag d. 22 april kl. 11 til 16 
 

Møde i beskæftigelsesministeriet d.31 januar 
 
Det var et godt og givende møde vi havde med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Og det gode 
samarbejde med beskæftigelsesministeriet fortsætter. 
 
Formålet med mødet var at orientere ministeren om vores arbejde og indsats områder. Og hvilket 
udbytte hun som beskæftigelsesminister kan have af at samarbejde med os. 
Forud for mødet fremsendte vi et dokument med denne orientering. 
Dokumentet er med her til slut i nyhedsbrevet. 
 
På mødet opfordrede vi Mette Frederiksen til at være synlig og give udmeldinger om lov og regelsæt på 
området voksenmobning. Dette fordi vi kan se, at det har haft en god effekt i debatten og har givet 
meget bevågenhed på området da tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg lancerede forskellige 
tiltag. Blandt andet Arbejdstilsynets hotline er en stor succes. 
 
Mette Frederiksen havde ikke planer om konkrete tiltag, men henholder til 2020 planen, og de tiltag der 
er for arbejdsmiljøet samlet set. 
 
Vi kom kort ind på vores opfordring til at Arbejdstilsynet får mulighed for at anvende 
samtykkeerklæringer i forbindelse med mobbesager – På grund af tidsrammen, bad vi om at få vores 
fremsendte forslag besvaret skriftligt. Og dette vil blive sendt til os. 
 
I forlængelse heraf kom vi ind omkring andre funktioner og arbejdsgange hos Arbejdstilsynet, som vi 
mener der bør kigges på. Og på mødet aftalte vi med Jens Jensen, Arbejdstilsynets direktør, at han 
kommer til Århus og mødes med os på vores kontor (Kontoret er i Malling) 
Det er nu aftalt, at dette møde bliver en gang i april. 
 
Vi orienterede kort om systemmobning – Når de systemer der er sat til at hjælpe, gør det modsatte, er 
de mobberamte ikke Palle alene i verden, de er Palle alene i verden x 4! 
 
Vi kan konstatere, at der er rigtig mange mobberamte, der oplever sig krænket i hjælpesystemerne: 
Ledelse, topledelse, tillidsfolk, fagforening, forvaltning og kommuner.  Og vi vil fremad rette overveje 
at politianmelde de arbejdspladser, der overtræder Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse § 9a. 
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Vi forhørte om der var nogle puljer i beskæftigelsesministeriet vi kunne søge, hvilket der umiddelbart 
ikke er. Jeg afventer dog nu et svar, om der på en eller anden måde kunne være nogle midler vi kan 
søge til driften af vores arbejde og indsats. 
 
Beskæftigelsesministeren gav udtryk for, at vi gør en stor indsats og samarbejdet med ministeriet 
fortsætter på samme gode vis som hidtil. Hvilket vi er meget glade for. 
 
Ordinær generalforsamling 
Vi har ordinær generalforsamling søndag d. 22 april fra 11 til 16, og vi håber at se rigtig mange af jer. 
Der er sket rigtig meget det sidste år, og mange nye og gode opgaver og indsats områder er blevet søsat. 
Her blandt andet tre netværks grupper, og en ny bestyrelse, der komplimenterer hinanden med gode 
personlige og faglige kompetencer. 
 
Vi booker lokaler på Fyn og i hører nærmere om det praktiske og dagsorden. Ligeledes vil vi arrangere 
samkørsel. 
 
Vel mødt ;-) 
 
Konferencer ”Sund i et godt arbejdsliv” 
Arbejdsmiljørådet har sammen med branchearbejdsmiljørådene BAR FOKA, BAR SOSU, og BAR 
BYGGE og ANLÆG planlagt 5 regionale konferencer med præsentation af Inspirationskataloget 
”Sund i et godt arbejdsliv” om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø. På konferencerne vil du 
også kunne møde virksomheder, der er lykkes med gode initiativer, samt nyeste forskningsresultater og 
nogle værktøjer. 
 
Formand Gitte Strandgaard deltager på konferencen i Århus d. 29 marts. 
Det koster 500 kr. at deltage. Flere oplysninger og tilmelding kan ses på følgende link: www.amr.dk/isa  
 
 
Pressen om voksenmobning 
Siden sidst har vi deltaget i Ekstra Bladet og Avisen.dk – Her om debatkulturen på Christiansborg. 
Formand Gitte Strandgaard har i den forbindelse talt med Folketingets formand Mogens Lykketoft, og 
der er sendt en del materiale til ham. Dels med forslag til viden og dialog, dels med forslag til oplæg og 
debatmøder. 
 
 
Formidling af din historie og oplevelser af voksenmobning 
Vi får stadig rigtig mange henvendelser, fra pressen og studerende fra forskellige studieretninger. Der 
efterspørges konkrete case. Hvis du har lyst og overskud til at deltage med dine oplevelser og erfaringer 
med voksenmobning, må du meget gerne kontakte Gitte Strandgaard, der kan oplyse dig om de 
forskellige muligheder. Du kan deltage anonymt.  gs@voksenmobningnejtak.dk  
 
Netværksgrupper 
Vi har to netværksgrupper, en i Århus og en på Sjælland. Der er nu også ved at blive etableret en 
gruppe på Fyn. 
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Du kan se flere oplysninger på vores hjemmeside www.voksenmobningnejtak.dk  
 
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.  
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:  
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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. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Bedste hilsner 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 
gs@voksenmobningnejtak.dk / 2851 2108 
 
Dette var landsforeningens første nyhedsbrev 2012 
I ønskes alle et rigtig godt nytår. 
 
Bestyrelsen ser frem til mange gode tiltag i årets løb. Både hvad angår forebyggelse og håndtering af 
voksenmobning, og til at mødes med jer: medlemmer, samarbejds- og sparringspartnere og forskellige 
organisationer og foreninger. 
 
På bestyrelsens vegne 
Bedste hilsner 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 
 
 
 


