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28. april: International Arbejdsmiljødag.  
  
Under Corona: Hold afstand, ja, men med respekt og sig nej til mobning. 
  
Covid 19 har lagt beslag på vores tanker og tid, og det stjæler dagligt opmærksomheden fra alt det 
andet der jo også er en del af vores liv og dagligdag.  
 
Men der er også andet at bekymre sig om, og for nogle danskere handler det om forhold, der er 
langt mere nærværende end truslen om en virusinfektion. 
Mange har været sendt hjem fra job, nogle for at arbejde hjemmefra, andre fordi deres indsats ikke 
fandtes nødvendig under de nuværende forhold.  
For nogle har det uanset årsagen til hjemsendelsen, måske været en befrielse at opholde sig 
hjemme. 
 
Det kan handle om et stresset arbejdsmiljø, høje produktionskrav samt i nogle tilfælde helt sikkert 
om friheden fra mobning på arbejdspladsen. 
Det er nærliggende at tænke at nogle af de der nu så småt skal forberede sig på at vende tilbage til 
jobbet, har bange anelser.  
 
Hvem ved hvad der venter? Er det en tilbagevenden til en dagligdag fyldt med ængstelse og 
frustration over mobningen, er det til en ny dagligdag med anderledes opgaver, og er der i det hele 
taget et job at vende tilbage til? 
 
Det bliver ikke let for de fleste, uanset hvilke bange anelser de har.  
Så hvorfor ikke gøre statsministeren og regeringens slogan til et mantra for de tilbagevendte?  
Hold afstand, pas på hinanden, og husk tillige at behandle hinanden med respekt!  
Dermed kommer i tæt på hinanden, på afstand. Det er det din hensigt der tæller. 
  
Læs mere om arbejdsmiljødagen på http://28april.org/ og www.fho.dk 
 
“Er du mobberamte kan du få hjælp og støtte hos Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 
http://www.voksenmobningnejtak.dk/hotline/ 
 
 
 
Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne 
 
Gitte Strandgaard 
Formand 
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