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Pressemeddelelse.                                                                           Malling d. 23. april 2017                                             

Skandalen i Århus Kommune: Giv nu de fyrede oprejsning! 

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak har holdt møde med gruppen af fyrede fra Natur og Vejservice og 
Center for Byens Anvendelse. Vi er dybt rystet over de beretninger, vi har fået. Og det ser jo ud til, at det 
fortsætter. 

Aarhus Kommune har sit eget værdisæt: Troværdighed, respekt og engagement. Gruppen har været loyale 
overfor kommunens værdier, men har fået sparket for at være kritisk overfor chefen, og den måde det kørte 
på. 

Kommunen tror, at problemerne nu forsvinder med chefens afgang, men der har udviklet sig en frygtkultur, 
og hvis man ikke gør op med denne sygdom, så løser man ikke problemerne. 

Når folk ikke bliver lyttet til, når de går til deres leder og påpeger problemer, men bliver mobbet og fyret, så 
har kommunen et kæmpe problem. Og at der er tillidsrepræsentanter og fagforeninger, som heller ikke har 
hjulpet, gør blot svigtet endnu større. 

Teknisk rådmand Kristian Würtz prøver at feje disse fyringssager ind under gulvtæppet, og påstår at der er 
saglige grunde til samtlige afskedigelser – og de faglige organisationer har været inddraget i sagerne. 

Dette er et klokkerent eksempel på, hvad vi kalder for SYSTEMMOBNING:  

”Den mobberamte henvender sig for at få hjælp: På arbejdspladsen, i tillidsmandssystemet, hos ledelse, 
topchefer, forvaltninger og kommuner og fagforeninger og ikke får hjælp. 
Vi ser at systemerne lukker sig om sig selv og hinanden, og den mobberamte bliver isoleret som problemet – 
Herefter sygeliggjort og fyret og “problemet er løst”. 
  
 Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! vil anbefale, at de fyrede får tilbudt genansættelse med fulde 
rettigheder.  Intet mindre kan rette op på de sår, man har tilføjet ansatte som ikke blot hoppede og dansede 
efter chefens pibe. Tak til dem for at kæmpe for arbejdsmiljøet. 

 

Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne 

Gitte Strandgaard 
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