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Den 16. maj 2017 
 

 

Kære præster og menighedsråd  
 

En ny undersøgelse viser, at præster væsentligt oftere er vidne til og bliver udsat for mobning end det er 

almindeligt på det danske arbejdsmarked. Hver fjerde præst angiver således at have været udsat for 

mobning indenfor det sidste år.  

På det er der kun ét svar: Mobning er uacceptabelt. Det skal stoppes og forebygges! Og hvad der er ligeså 

vigtigt at sige: Vi kan gøre noget ved det.   

Undersøgelsen er sat i værk af arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø under Kirkeministeriet på 

baggrund af en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken fra 2013. Der har været sendt 

spørgeskemaer ud til alle præster, og mere end halvdelen af præsterne har svaret. Tak for det. 

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i dag på Kirkeministeriets hjemmeside, men jeg synes, I skal høre 

det fra mig, før I kan læse om det i pressen. Når undersøgelsen er offentliggjort, kan I også læse om den på 

Fyens Stifts hjemmeside.  

At forebygge og bekæmpe mobning er en fælles opgave for os alle på folkekirkens arbejdspladser. Mobning 

er uværdigt og nedbrydende, og det skal ingen udsættes for. Vi skal have en kultur, hvor vi kan tale om 

mobning, og hvor vi reagerer på det, hvis vi ser nogen blive mobbet, eller selv udsættes for det.    

Helt konkret mødes jeg i denne uge med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og provster til 

en temadag om arbejdsmiljø og trivsel. Her vil vi drøfte undersøgelsen om mobning og i fællesskab lægge 

en plan for at forebygge og bekæmpe mobning.  

Og så vil jeg indtrængende opfordre alle præster, som oplever mobning, til at fortælle det til deres 

arbejdsmiljørepræsentant og/eller til deres provst.  

I er selvfølgelig også altid velkomne til at få en samtale med mig.  

Vi skal tale om mobning og have det frem i lyset, så vi kan vi gøre noget ved det. Mobning kan stoppes og 

mobning skal stoppes.  

 

Mange venlige hilsener 

 
Tine Lindhardt   

 

 


