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Charlotte Bæk Risbjerg suliffeqarfinni atugarissaarnermik
nalilersuisarnermillu 2010-miilli suliaqalerpoq.
Qinngasaarinerup Skandinaviamisulli ajornartorsiutaaleriartornera tamatumani maluginiarsimavaa.

Qinngasaarineq meeqqat
akornanniinnaq pisanngilaq
Skandinaviami – Kalaallit Nunaannilu - suliffeqarfinni qinngasaarisarneq ajornartorsiutaaleriartorpoq.
Taama Charlotte Bæk Risbjerg suliffeqarfinni atugarissaarnermut tunngasunik suliaqartoq oqarpoq
Paornánguaq Kleist
muku@ag.gl

Perujuinerit sakkortuumillu appiussisarnerit suliffeqarfippassuarni a
tug assarititaapput. Qaqugukkut
qinngasaarinerusarpa, qaqugukkullu qinngasaarinerusanngila?
Siunnersortitut suliffeqarfimmik
plan2movemik piginnittoq Charlotte Bæk Risbjerg inuiaat assig iin
ngitsut akornanni aqutsinermik at
taveqatigiinnermillu ineriartortit
sinermik ukiuni 20-ni suliaqarsimavoq, Kalaallit Nunaannilu suliffe
qarfinni atugarissaarnermut tun
ngasunik 2010-miilli suliaqalersimalluni. Suliffeqarfinni qinngasaa
risarnerup qanoq ajornartorsiutaatiginera kisitsisaatigineqanngilaq.
Kisianni suliffeqarfinni qinngasaarisarnerup nunani Skandinaviamiittutulli ajornartorsiutaaleriartornera
Charlotte Bæk Risbjergip misigisarpaa.
- Inuiaqatigiinni oqaatsit sakkortunerulersimagunarput. Assersuutigalugu politikkikkut oqaatsit politikkimut tunngajuaannanngillat.
Allanik nakkarsaanissaq annerusu
mik pineqarsorinarsinnaavoq. Kikkut inuiaqatigiinnut sullissilluar
nerunerat pineqartarpoq, inuiaqatigiinnik qanoq ililluni atatsimoorluni pitsanngorsaasinnaanerup o
qall isigineqarnissaanut taarsiullugu.
- Nipi sakkortooq atorneqartillugu immitsinnut takornartartut isigi
lersittarpaatigut, Charlotte Bæk Risbjerg oqarpoq.
Charlotte Bæk Risbjerg malillugu
qinngasaarinerup suuneranik suun
nginneranillu takorluukkat assi
giinngiiaartorujussuupput. Namminerli Sullivinnik Nakkutilliisoqar
fiup oqaasertaliussimasai tunngavigisarpai, tassaasut: »Inuup ataatsip
arlallilluunniit aalajangersimasu
mik sivisuumillu – arlaleriarluni sak
kortuumik – inuk ataaseq arlallilluunniit nakkarsaasumik iliuuse
qarfigippagit, pineqartumit ajuallannartutut nakkarsarnartumillu

misigilersitsisoqarpat qinngasaarineruvoq«.
Kikkulluunniit tunngaviatigut
qinngasaarneqarnermik nalaanneqarsinnaapput, kikkullu tamarmik
qinngasaarisunngorsinnaallutik, su
leqatigiit akornanni, kisianni aamma sulisup aqutsisullu akornanni i
maluunniit aqutsitsup sulisullu a
kornanni.
- Aqutsisoq sulisuminut oqarpat
pisinnaasaqanngitsoq – allat tusaasut, tamanna aqutsisup qinngasarinerannik assersuutaasinnaavoq.
- Suliffeqarfimmi qaniq pissusi
lersortoqarsinnaanera tupigusuuti
gineqarsinnaavoq. Taamaakkaluartoq qinngasaarineq atuarfimmiinnaq pisartutut isigisarparput. Inersi
masut akornanni qinngasaarunneq
paqumigineqartorujussuuvoq. Qinngasaarneqartut eqqarsartarput: sunaana ajoqutigigiga. Suliffeqarfimmi qinngasaarineq malugineqarpat
ingerlaannaq iliuuseqartoqassaaq,
Charlotte Bæk Risbjerg oqarpoq.
Qularnanngitsorlu aana: Qinnga
saarineq suliffeqarfimmi toqqissisimannginnermik, pasipiluinermik
eqqissiviilliornermillu pilersitsisarpoq. Paatsuuinerit aaqqiagiinngis
sutinngortarput. Aaqqiagiinnginne
rit iligiiaanik pileritsisarput. Ingutsi
neq qinngasaarininnguuss inn aa
voq.

Aqutsisut sinaakkutissallu
Suliffeqarfimmi qinngasaarineq pinaveersaartinniarlugu pingaaruteqarpoq qinngasaarisarnerup pisinnaanerata nassuerutiginissaa paqu
minarunnaarsinnissaalu ammasumik oqaluuserineratigut. Kingorna
upalungaarsimasussat inissamin
niinnissaat aqutsisullu upalungarsimasoqarnissaata pingaaruteqarneranik eqqummaarittariaqarput qinngasaarisarnerup pinngitsoortin
nissaa anguniarlugu. Suut ajunnginnerannik suullu ajornerannik paa
sinneqatigiittoqartariaqarpoq.
- Suliffeqarfimmi piorsarsimassu
seq naleqartitallu qanoq ittut atuutsikkusuppagut qanorlu ittut atuut
sikkusunngilavut. Naleqartitat pior-

sarsimassuserlu erseqqissuussapput,
aqutsisullu atuutsitsinermi siuttuussapput. Kusanaatsumimmi imminut
oqaluffigisarneq aatsaat akuerine
qalerpat tamanna suliffeqarfimmi
piorsarsimassutsimut sukkasuumik
ilaalissaaq.
- Inuttut qinngasaarinertut isuma
qarf igisap allanit qinngasaarinerun
ngitsutut immaqa isigineqarnera
ajornartorsiutaasarpoq. Qinngasaarinermi pisunut qanoq paasinninnerput misiginerpullu aallaavigalugu nalilertarparput. Taamaattumik
piorsarsimassutsip naleqartitallu
inissisimanissaat, upalungaarsimasussanillu suliffeqarfimmut tamar
mut nalunaarutigineqarsimasunik
piareersimasoqarnissaa pingaaruteqarpoq.
Charlotte Bæk Risbjerg nassuiaalluni oqarpoq, upalungaarsimasoqar
neq pinaveersaartitsiniutitut aamma
sunniuteqartartoq, qinngasaarisoqarnera misigineqarpat sumut saaffiginninnissaq upalungaarsimaner
mut najoqqutassani aamma allassimasarmat. Taannali erseqqissaassu
teqarluni oqarpoq, kattuffik DJØF,
Kalaallit Nunaanni aamma ilaasortaqartoq, misissuisitsinermi ilaasortat qinngasaarneqarnermik nalaat a
qarsimasut takunnissimasulluunniit
80 procentii suliffeqarfimmi upalu
ngaarsimanerup amigarneranik isu
maqarsimanerannik maluginiag a
qarsimasoq. Taamaattumik taanna
isumaqarpoq, pineqartup eqqumaffigineqarnissaa nalinginnaasumik
pisariaqartinneqartoq.
- Suliffeqarfinnit suliffinnik nali
lersuinerit inerneri aallaavigalugit
suliffeqarfimmi piorsarsimassuseq
pillugu oqaloqatigiissitsinernut a
torneqartarpugut. Tamakkunani i
laat igut misigisarparput qinngasaarisarneq pillugu »naluara«-mik aki
sartunik. Tamakkua eqqumaffigine
qartussaapput, misigisat qinngasaarinertut oqaatigineqarsinnaanerannik nalorninermikkut ataatsimut oqaasertaliisariaqarnermut ersiutaa
sinnaammat. Imaasinnaavoq aamma qinngasaarisoqartartoq.
- Suliffeqarfimmi naammagin-

ninnginneq, aqutsineq ersernerluttoq sinaakkutissallu aalajangersimasut amigaataagaangata qinngasaarisoqarnissaanut aarlerinarsisarpoq.
Qinngasaarineq pinngitsoortinniarlugu unitsinniarluguluunniit sassarternissaq aqutsisup akisussaaffigaa.
Suliffeqarfimmi aaqqissuussaanermi akerliliiumannginneq atuunne
rutillugu qinngasaarisoqarnissaanut aarlerinaat annerulersarpoq.
- Qujanartumik suliffeqarfippas-

suaqarpoq sulisut akornanni qiima
nermik nuannaarnermillu pilersitsiniarlutik eqeersimaarlutik iliuuseqartartunik. Suliffeqarfimmilu pior
sarsimassuseq ammasoq peqataatitsisorlu atuussimatillugit qinngasaarineq pinngitsoortissinnaavaa unit
sinnissaalluguluunniit, Charlotte
Bæk Risbjerg oqarpoq.

Paasissutissat:
Qinngasaarisarneq sunaava?
Qinngasaarineq nassuiarneqarsinnaavoq sulisut (imaluunniit arlallit) pif
fissap sivisuup ingerlanerani arlaleriarluni nuanniitsumik, nakkarsarne
qarnermik imaluunniit ajuallassutaasinnaasumik inummit ataatsimit inun
nilluunniit arlalinnit misigitinneqartarsimasoq imminut illersornissamik
ajornartorsiortitaalluni. Taamaattoq inuit marluk arlallilluunniit »nukittoqa
tigiit« assortuunnerat qinngasaarinertut taaneqarsinnaanngillat ataasi
aannarluni taamannak pisoqarsimappat (Einarsen og Gemzøe Mikkel
sen, 2000). Qinngasaarineq iliuutsitigut assigiinngitsunik saqqummersin
naavoq imaluunniit pisuni aalajangersimasuni iliuuseqannginnertut. Qin
ngasaarineq tassaanngilaq timikkut attuineq imaluunniit taamaasiornis
samut qunusaarutit. Siammasinnerujussuarmik ersiuttarpoq toqqaan
nartumik toqqaannanngikkaluamik pisarluni. Suleqatigisamik atoqatigin
ninniartarnerit qinngasaarutitut taaneqarsinnaapput.
Kikkut qinngasaarneqalersarpat?
Suliffeqarfinni tamaginni sulisut kikkulluunniit akornanni qinngasaarineq
atuuppoq. Imaassinnaavoq sulisut arlallit suleqat ataaseq pisortarluunniit
qinngasaaraat.
Nalinginnaanerpaarli tassa inuit arlallit inummik ataatsimik qinngasaar
takkaminnik tutsitsisarnerat. Institut for Samfundspsykologi, Bergen Uni
versitet, misissuinikkut uppernarsarpaa inersimasut qinngasaarneqartar
tut aalajangersimasunik ilisarnaateqanngitsut.
Kikkut qinngasaarisunngortarpat?
Kikkut allanik qinngasaarisartunngortarnersut erseqqissumik ilisimane
qanngillat.
Misissuinerit ilaannit tikkuarneqarpoq angutit arnanit akulikinnerusu
mik qinngasaarisartut. Angutit anguteqatiminnit qinngasaarneqakkajun
nerusarput arnalli angutinit arnanillu allanit qinngasaarneqartarlutik.
Misissuinerni allani pasitsaassimaneqarpoq qulliunerullutik atorfillit su
leqatiminnut appasinnerusunik atorfilinnik qinngasaarisartut. Misissuiner
nili ataatsimoorunneqarpoq appasinnerusunik atorfillit qaffasinnerusunik
atorfilinnik qinngasaarisarnerat akulikinnerusoq.
Qinngasaarisartut tamatigut ajortumik isumaqartuaannanngillat. Qin
ngasaarineq tassaasinnaavoq imminut ersersinniarneq imaluunniit as
sortuutereernerup kingorna ajugaaniarneq.

Aallerfik: stopmobning.dk

Paornánguaq Kleist

Charlotte Bæk Risbjerg har siden 2010 arbejdet med
blandt andet trivsel og positiv kultur i Grønland. Her har
hun konstateret, at mobning på arbejdspladsen opleves
som et stigende problem, ligesom i Skandinavien.

Grønlandsposten
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Inersimasut qinngasaaruttarnerat:

Paqumigisaasoq
Paornánguaq Kleist
muku@ag.gl

Inersimasut akornanni qinngasaaruttarneq imminut assortuuttumik
nipeqarpoq. Qinngasaaruttarneq
meeqqat atuartut akornanni pisartutut eqqarsaatigineqaqqajaasarmat. Kisianni inersimasut akornanni qinngasaaruttarneq ajornartorsi
u
t aavoq alliartortoq - aamma Kalaallit Nunaanni.
Magrethe Lundblad Hansenip u
ngasissorsuunngitsukkut Kommune
Kujallermi SIK naapertorlugit atorfillit akornanni sulisut sinniisuattut
atuunnini taamaatippaa. Taassuma
suliffeqarfimmi sulisut akornanni
qinngasaaruttarneq ilisimasaqar
figaa.
- Misilittagaqarfigaarput. Taa
maatt oqartillugulu illuatungeriit
oqaloqatigisarpavut ataatsimoortillugit aamma ataasiakkaarlugit. Taamaaliortarpugut pissutigalugu aporaannerit taamaattut suliffeqarfimmut sunniuteqartarmata, Magrethe Lundblad Hansen oqarpoq
taanna aamma oqaluttuarpoq kommunip pinaveersaartitsinermik im-

mikkoortuanit mailikkut qinngasaarisarneq ilisimatitsissutigineqarsimasoq.
Inersimasut qinngasaaruttar-ner
mut annermik isummerneq ajorput
taamaaliortarneq atuarfinnut attuumassuteqarsorigamikku. Imaanngilaq taamaattoqarneq ajortoq kikkulli tamarmik taanna oqaloluuserina
veersaartarpaat. Ajornartorsiut annerusumik oqaluuserisuugutsigu
saqquminerulersinneqarsinnaavoq,
Magrethe Lundblad Hansen oqarpoq.
Ilinniartitsisut tassaapput atuarfiup inersimasortai. Taakkua atuartut
akornanni qinngasaaruttarnerup
atuunneranik malussarniartussaapput. Kisianni nunatsinni atuarfippassuarni ilinniartitsisoqatigiit qinngasaaruttarnerat annerusumik ilinn iartitsisut kattuffiannit IMAK
isig inianeqanngilaq. Siulittaasup
Sivso Dorphip persuttaasarneq ajor
nartorsiornermilu ikiueqqaarnerlu
pillugu mappersagaq innersuullugu.
- Ukiut arlalialuit matuma siorna
maluginiarsimavarput Kanukoka
peqatigalugu persuttaasarneq aamma ajornartorsiornermi ikiueqqaar

neq pillugu mappersagaliorluta.
Tassani persuttaasarneq nassuiarne
qarpoq. Persuttaaneq timikkut taamaallaat pineq ajorpoq aammali
tarnikkut pisarluni.
- Qinngasaarineq pillugu qaqutiguinnaq saaffiginnittoqartarpoq.
Qinngasaarinerup qanoq ittuunera
aallaavigalugu qisuariaateqartarpugut. Imaassinnaavoq suliffeqarfik
peqatigalugu ajornartorsiut ani
gorneqarsinnaasoq, Sivso Dorph
oqarpoq. Taassuma ilanngullugu
nassuiarpaa ajornartorsiortoqartillugu saaffiginniffissani saaffissap
aqqa allassimasoq pissutigalugu suliffeqarfimmi toqqissisimanissaq
pingaaruteqartorujussuummat.
Inersimasut akornanni qaqugukkut qinngasaarisoqartarnersoq o
qaatigiuminaappoq. Nalunanngilarli suliffeqarfiup iluani tatisaasima
nermik nuanninngitsumillu misil
lersimaartoqartillugu taamannak
pisoqakkajuppoq.
Radioaviisimi sulisut sinnissaata
Apollo Jeremiassenip tamanna assortorsinnaanngilaa.
- Ukiualuit matuma siorna KNRimi aningaasatigut ajornartorsior
nerup nalaani soraarsitsinernik i

leiff josefsen

Suliffeqarfiit ilaat sillimanissamut sakkussaqanngillat allu
aqussinnaalluarlugu. AG-mit oqaloqatigineqarput SIK-mi sulisoq,
KNR-imi sulisut sinniisuat aamma IMAK-ip siulittaasua

Sulisut akornanni qinngasaarisoqannginnissaa siunertaralugu,
KNR-Radioaviisimi sulisut sinniisaata Apollo Jeremiassenip
akerliissutaasinnaasut nakkutigeqqissaarpai.
Tillidsrepræsentant på KNR-Radioavisen, Apollo Jeremiassen,
holder godt øje med mulige konflikter, for at undgå mobning blandt
medarbejderne.

ngerlatsisoqarmat kalaallit qallunaallu akornanni aaqqiagiinnginnernik pisoqarpoq ammip qalipaa
taanut tunngassutilinnik. Iliuuse
qarpugut immikkoortortamilu oqaloqatigiissutigalugit. Ullumikkut
taam aattunik tusagaqarsimagaa
ngatta sukkasuumik iliuuseqartarpugut.

Juulli nukissiuupparput...!
Vi gi´r julen energi...!
Juullimi ukiortaassamilu pilluarit

- KNR-imi sulisut tamaasa ilisimatinnikuuagut qinngasaarinernik allatulluunniit assortuunnernik misigisaqarsimatillutik kikkunnut saaffiginnissanersut. Tamanna pillugu
malussarniartuuvugut. Pingaartumik Radioaviisimi piffissamik nuanniitsumik misillerfigisaqarnikuugatta, Apollo Jeremiassen oqarpoq.

12 onsdag 18. december 2013

atuagagdliutit

inooriaaseq livsstil

Mobning sker
ikke kun
blandt børn

- Suliffimmi suligitsi sulinngiffimmi suliffimmilu
pisut avissaarsimatillugit. Inuiaqatigiinnguaniippugut taamalu suliffiup avataani ilisarisimasinnaalluta. Attaveqatigiinnerit aamma suliffimmi atuuttarput – pisuni ajunnigtsuni ajunnginnerusunilu.
Tamanna suliffeqarfimmut sunniuteqartarpoq,
Charlotte Bæk Risbjerg oqarpoq.
- Vær professionelle på en arbejdsplads og vær
bevidst om at adskille arbejdsliv og privatliv. Vi er
et lille samfund hvor vi ofte kender hinanden fra
private sammenhænge. Disse relationer bliver
båret videre på arbejdspladsen – på godt og ondt.
Stemninger smitter og det påvirker
arbejdspladsen, siger Charlotte Bæk Risbjerg.

Paornánguaq Kleist

Mobning på arbejdspladser opleves i stigende
grad i Skandinavien – og Grønland. Det fastslår
Charlotte Bæk Risbjerg, som arbejder med
relationsudvikling og positiv kultur på
arbejdspladser

Paornánguaq Kleist
muku@ag.gl

Drillerier og skarpe bemærkninger
er hverdagskost på mange arbejdspladser. Men hvornår er det mobning, og hvornår er det ikke? Charlotte Bæk Risbjerg, indehaver af
konsulentfirmaet plan2move, har i
20 år arbejdet med tværkulturel ledelse og relationsudvikling, og har
siden 2010 arbejdet med blandt andet trivsel og konfliktledelse på arbejdspladser i Grønland. Der findes
ingen tal for graden af mobning på
arbejdspladser i Grønland. Charlotte Bæk Risbjerg oplever dog, at tendensen passer meget godt sammen
med tal fra danske og skandinaviske undersøgelser, hvor mobning på
arbejdspladser opleves og påvises i
stigende grad.
- Tonen i samfundet er måske blevet hårdere. Eksempelvis handler
politisk tone ikke nødvendigvis om
politik, istedet kan man få indtrykket af at det handler om at nedgøre
hinanden i den politiske debat. Det
kommer til at handle om hvem der
er bedst til at gøre noget for samfundet, i stedet for at tale om hvordan man sammen kan forbedre
samfundet.
- Den hårde tone er med til at
fremmedgøre os overfor hinanden,
siger Charlotte Bæk Risbjerg. Der er
ifølge Charlotte Bæk Risbjerg et diffust billede af hvad mobning er og
ikke er. Selv tager hun afsæt I Arbejdstilsynets definition af mobning: »Der er tale om mobning, når
én eller flere personer regelmæssigt
og over længere tid – eller gentagne
gange på grov vis – udsætter en eller
flere andre personer for krænkende
handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende«.
I princippet kan alle udsættes for

mobning, og alle kan blive mobbere, både blandt kolleger, men også
medarbejdere mod en leder eller
leder mod medarbejder.
- Når en leder overfor en medarbejder udtaler at vedkommende
ikke duer til noget – og det I andres
påhør, så er det er et eksempel på en
leders mobning.
- Man kan undre sig over hvad der
kan finde sted på en arbejdsplads.
Bagtaleri, at »overse« eller udelukke
kollegaer fra fællesskabet, nedgøre
eller systematisk kritisere en kollegas arbejdsindsats, bevidst at give
hinanden forkert – eller ingen information og så videre.
- Vi kan opføre os som i en børnehave på en arbejdsplads. Alligevel
betragter vi helst mobning for at
være noget der sker i en skole. Mobning blandt voksne er ofte tabubelagt blandt medarbejderne, og de
der udsættes for mobning vender
ofte blikket mod sig selv og tænker
hvad der er i vejen med mig. Derfor
skal der handles med det samme,
når man observerer eller har mistanke om mobning på arbejdspladsen, forklarer Charlotte Bæk Risbjerg.
En ting er sikker. Mobning skaber
utryghed, mistillid og uro på arbejdspladsen. Misforståelser bliver
til konflikter. Konflikter skaber alliancer. Bagtaleri kan gå over i til
mobning. Det skaber en negativ spiral.

Ledelse og faste rammer
For at forebygge og stoppe mobning
på arbejdspladsen er det I første omgang vigtigt at erkende, mobning
kan finde sted, og dernæst at aftabuisere og istedet tale åbent derom.
Det er dernæst vigtigt at få et beredskab på plads, og at ledelsen er
opmærksom på vigtigheden af at
have et beredskab til at håndtere og
imødegå mobning. Der er behov for

en fælles forståelsesramme for hvad
der er i orden og hvad der ikke er.
- Hvilken kultur ønsker vi i organisationen, hvilken adfærd ønsker
vi hvad ønsker vi ikke. Værdier og
rammer skal være tydelige, og ledelsen må her gå forrest. For når først
det er accepteret at tale grimt til
hinanden, bliver det hurtigt en del
af arbejdspladsens kultur.
- Udfordringen er, at hvad man
selv opfatter som mobning måske
ikke betragtes som mobning af andre. For mobning handler om hvordan vi hver især opfatter og oplever
situationen samt hvilke følelser det
sætter i gang hos den enkelte. Derfor er det vigtigt, at have kulturen
og værdierne på plads, samt at have
et klart beredskab, som er kommunikeret ud til hele arbejdspladsen.
Charlotte Bæk Risbjerg forklarer, at
et beredskab har en forebyggende
effekt, også fordi der i beredskabet
står hvor man retter henvendelse til
hvis man oplever mobning. Hun
gør dog opmærksom på at fagorganisationen DJØF, som også har
medlemmer i Grønland, i en undersøgelse har konstateret, at over 80
procent af medlemmerne, som havde været vidne til eller selv været udsat for mobning mente, at beredskabet på arbejdspladsen var utilstrækkeligt. Derfor mener hun, at der
generelt er behov for opmærksom
på området.
- Arbejdspladser bruger os blandt
andet til at have dialog om arbejdskultur som opfølgning på resultaterne af Trivsel – og Arbejdspladsvurderinger. Her oplever vi nogen
gange en »gråzone« af »jeg ved
ikke« til spørgsmål om mobning på
arbejdspladsen. Det er dem man
skal være opmærksom på, da dette
kan være et udtryk for man ikke ved
om det man oplever er mobning –
altså at der mangler en fælles definition. Det kan også indikere at der

finder mobning sted uden det italesættes.
- Der er øget risiko for mobning
på en arbejdsplads hvor der er utilfredshed med ledelsen, uklar organisering af arbejdet og uklare roller
og værdier . Det er lederens ansvar
at komme på banen for at forhindre
eller stoppe mobning. Jo mere konfliktsky organisationskultur en ar-

bejdsplads har, jo større risiko er
der for mobning.
- Heldigvis er der mange arbejdspladser, som gør en aktiv indsats for
at skabe en god stemning og positivitet blandt medarbejderne. Og har
man en åben og inkluderende kultur på arbejdspladsen, er det med til
at forhindre eller stoppe mobning,
siger Charlotte Bæk Risbjerg.

Fakta:
Hvad er mobning?
Mobning kan defineres som en situation, hvor en medarbejder (eventuelt
flere) gentagne gange over en længere tidsperiode udsættes for en ube
hagelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere perso
ner sådan at personen føler, at det er svært at forvare sig. Det er deri
mod ikke mobning, hvis to omtrent lige »stærke« personer har en kon
flikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode (Einarsen
og Gemzøe Mikkelsen, 2000).
Mobning kommer til udtryk gennem aktive handlinger – eller ved at
undlade at handle i bestemte situationer. Mobning er ikke fysiske over
greb eller trusler herom. Det er langt bredere og kan ofte foregå mere
indirekte og skjult. Seksuel chikane er således også en form for mob
ning.
Hvem bliver mobbet?
Mobning finder sted på alle slags arbejdspladser og på alle niveauer. Der
kan være flere medarbejdere, der mobber en kollega. Det kan være en
leder, der mobber en medarbejder, eller det kan være medarbejdere, der
mobber lederen.
Det mest almindelige er, at der er mere end en person om at mobbe
den, det går ud over.
Institut for Samfundspsykologi, Bergen Universitet, har i en undersø
gelse påvist, at der ikke findes nogen egentlig profil for voksne mob
beofre.
Hvem mobber?
Der er ikke noget klart billede af, hvem der mobber andre.
En del undersøgelser peger på, at mænd oftere mobber end kvinder.
Mænd bliver tilsyneladende oftest mobbet af mænd, mens kvinder mob
bes af både mænd og kvinder.
Nogle undersøgelser konstaterer, at det som regel er overordnede,
som mobber, andre at det oftest er kolleger. Undersøgelserne er dog
enige om, at det sjældent er underordnede, der mobber.
Mobberen har ikke nødvendigvis bevidst onde hensigter. At mobbe
andre kan være en måde at markere sig eller vinde en konflikt på.

Kilde: stopmobning.dk
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Det er tabubelagt
Paornánguaq Kleist
muku@ag.gl

Mobning blandt voksne lyder paradoksalt. Mobning er noget man normalt forbinder med skolebørn. Men
realiteten er at mobning blandt
voksne er et stigende problem –
også i Grønland.
Magrethe Lundblad Hansen har
for ikke så længe siden forladt sin
post som tillidsrepræsentant for ansatte med SIK-overenskomst i Kommune Kujalleq. Hun er ikke ubekendt med mobning blandt kolleger
i arbejdspladsen.
- Vi har oplevet det. Og når det
skete har vi talt med parterne både
sammen og hver for sig. Vi gør det,
for konflikter af den art har indvirkning på arbejdspladsen, siger Magrethe Lundblad Hansen, som fortæller, at der har været informationer om mobning fra kommunens
forebyggelsesafdelingen pr. mail.
- De voksne forholder sig ikke rigtigt til mobning, fordi vi forbinder
det med skolen. Det er tabubelagt.
Ingen vil tage medansvar, så der ta-

les ikke om mobning. Ikke fordi det
ikke er der, men fordi alle undgår at
komme ind på emnet. Der ville være
større opmærksomhed omkring
problematikken, hvis vi talte mere
om det, mener Magrethe Lundblad
Hansen.
Lærerne er de voksne i skolen. De
skal blandt andet være opmærksomme på mobning blandt eleverne.
Men mobning blandt lærerstaben i
de mange skoler i landet, er der til
gengæld ikke den store fokus på fra
lærernes organisation IMAK. Formand Sivso Dorph henviser til en
pjece om vold og krisehjælp.
- Vi har været opmærksomme på
det for en del år tilbage, hvor vi i
samarbejde med Kanukoka udgav
pjecen om vold og krisehjælp. Her
forklares hvad vold er. For vold er
ikke kun fysisk, men også psykisk.
- Der kan komme nogle henvendelser om mobning en sjælden
gang. Alt efter hvilken form for
mobning det er reagerer vi på henvendelsen. For det kan være, at problemet skal løses i samarbejde med
arbejdspladsen, siger Sivso Dorph.
Han forklarer desuden, at kontakt-

personer mv. skal stå klar i kriseberedskabet, for at der skal være tryghed på arbejdspladsen.
Hvornår der sker mobning blandt
voksne mennesker kan umiddelbart
ikke fastsættes. Men én ting er, at
det kan ske hvis der kommer pres og
dårlig stemning på arbejdspladsen.
Tillidsrepræsentant på Radioavisen,
Apollo Jeremiassen, kan bekræfte
dette.
- Da KNR fik økonomiske problemer for nogle år tilbage, hvor der
var fyringsrunder, opstod der konflikter blandt de danske og grønlandske medarbejdere med racistiske undertoner. Vi handlede, og
talte om det i afdelingen. Vi reagerer også hurtigt i dag, hvis vi hører
noget om det.
- Vi har oplyst til alle i KNR, hvem
der skal kontaktes, hvis man oplever
mobning eller andre konflikter. Vi
er meget opmærksomme på det.
Især på Radioavisen, hvor vi har været igennem en dårlig tid med dårlig stemning, siger Apollo Jeremiassen.

leiff josefsen

Forskellige arbejdspladserne har enten slet ingen beredskaber eller har
fuldstændig styr på det. AG har talt med en SIK-ansat,
en KNR-tillidsmand og formand for IMAK om mobning

Ilinniartitsisut akornanni qinngasaarisoqannginnissaanut malitassaqanngilaq. IMAK-imili siulittaasup Sivso Dorphip nakuuserneq ikiueqqaarnerlu pillugu quppersakkaq innersuussutigaa.
Der er ingen vejledninger at følge, hvis der skulle opstå mobning blandt
lærerne. Foirmand for IMAK, Sivso Dorph henviser i stedet til en pjece
om vold og kriseberedskab.

Juullimi pilluaritsi

Ukioq Kommune Kujallermut pisoqarfiulluartoq siunissamilu
innuttaasut pitsaasumik sullinneqarnissaannik aalajangiiffiusoq
qaangiutilerpoq.
Kommune Kujallermi borgmesteritut innuttaasut, nunarput qimallugu
ilinniagaqartut allallu allanik peqquteqarlutik
nunatsinniissinnaanngitsut aammalu ineriartornissatsinnik
suleqatigilluarsimasavut, suleqatigisimasavullu allat, qutsavigakka,
juullisiorluarnissaannik ukiumilu nutaami ajunnginnissaannik
iluatsitsilluarnissaannillu kissaallugit.

Glædelig Jul

Et begivenhedsrigt år for Kommune Kujalleq, hvor der blev taget
beslutning om en bedre fremadrettet borgerservice, er ved at gå på hæld.
Som borgmester i Kommune Kujalleq ønsker jeg at udtrykke min tak
over for borgerne, de studerende, der må studere i udlandet og andre,
der af andre årsager ikke kan opholde sig i vort land, samt andre, der
har bidraget i samarbejdet om at udvikle kommunen i det forgangne år,
med ønsket om en god jul og et godt, helse- og lykkebringende nytår.
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Jørgen Wæver Johansen
Borgmester

