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Dansk Fængselsforbund: 

Mobning skal nedbringes 
Mobning af kollegaer hører ikke hjemme i Kriminalforsorgen. 

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
en spørgeskemaundersøgelse har påvist, at hver fjerde prøveansatte 
fængselsfunktionær bliver mobbet. 

”En kollega, som bliver mobbet er én for mange. Derfor er 
resultatet af undersøgelsen bekymrende. Jeg synes, at det er alt for 
mange, at hver fjerde har prøvet at blive mobbet én eller flere 
gange,” siger formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye. 

Han peger på, at forbundet arbejder ihærdigt på at give 
fængselsfunktionærerne bedre faglige redskaber. 

”Dansk Fængselsforbund har i årevis forsøgt at få 
forbedret grunduddannelsen, få mere efteruddannelse og få 
praktikvejledere, der kan hjælpe de prøveansatte. Det er den rigtige 
vej at gå, og vi skal videre i den retning,” siger han. 

Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne har den rette 
vejledning for at undgå mobning. Formanden hæfter sig ved, at 
mange prøveansatte i dag oplever, at de mangler retningslinier. 

”Undersøgelsen viser, at 66 procent af de prøveansatte, er 
enten uenige i eller kun delvis enige i, at der er klare retningslinier i 
Kriminalforsorgen for, hvordan man undgå mobning på 
arbejdspladsen. De mener, at der mangler regler. Ledelsen har altså 
noget, der skal kommunikeres bedre ud. Jeg har dog indtryk af, at 
det er noget, som ledelsen i stigende grad er opmærksom på,” siger 
Kim Østerbye. 

Han understreger, at hovedparten af de nye medarbejdere 
ikke oplever problemer. 

”Der er grund til at glæde sig over, at langt de fleste 
prøveansatte ikke har oplevet mobning. Og at ledelsen i 
Kriminalforsorgen vurderer, at der er sket et fald siden 2001. Jeg 
håber, de har ret.” 

Kim Østerbye mener, at der er brug for at sætte ind på en 
bred front for at forbedre det generelle arbejdsklima i 
Kriminalforsorgen. 

”Jeg tror ikke, at der er snuptagsløsninger. Vi har meget 
fokus på alle typer af arbejdsmiljøproblemer. Det her er et af dem. 
Og så opfordrer jeg til, at undersøgelsen bliver gentaget, så vi 
løbende kan følge med i om det lykkes at nedbringe mobning,” siger 
han. 
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