
 
 

Hvad kan rederiet gøre? 

 

Hav en politik angående chikane og mobning. Denne politik bør: 

• Indeholde en besked fra den øverste leder i rederiet om holdningen til 

chikane og mobning. 

• Fremstille rederiets forpligtelse til at modvirke chikane og mobning ombord 

på skibene og det mål at have et arbejdsmiljø hvori der findes respekt for alle 

søfarendes værdighed og helbred. 

• Udpege et medlem af rederiets ledelse som har det overordnede ansvar for 

politikken. 

• Indeholde eksempler på de typer af adfærd der kan blive klassificeret som 

chikane og mobning. 

• Indeholde kontaktinformation hvortil søfarende kan rapportere hændelser. 

• Rederiet vil måske ønske at diskutere politikken med repræsentanter for de 

ansatte og/eller de søfarendes organisationer for at modtage disses støtte og 

forpligtelse. 

• Når enighed er opnået, bør rederiet forsikre sig at alle søfarende og relevant 

landbaseret personale, bliver gjort opmærksomme på, og forstår politikken. 

• De bør blive udstyret med kopier af dokumenter som indeholder politikken, 

og et lignende dokument bør blive fremvist på opslagstavler ombord på 

skibene, og i kontorerne på land. 

 

Hav klageprocedurer. Rederiet bør have procedurer for hurtig håndtering af klager 

fra søfarende. Klager vedrørende chikane og mobning kan ofte håndteres ved at 

bruge klare klage- og disciplinærprocedurer. Sådanne procedurer bør: 

• Etablerer fortrolighed 

• Beskytte klageren mod repressalier 

• Beskytte både den som frembringer klagen og den anklagede, som kan 

medbringe en kollega eller repræsentant efter eget valg, og 

• Forsikre at begge partier bliver behandlet ligeværdigt og retfærdigt. 



 
 

• Det er vigtigt at de søfarende er bevidste om at klager over chikane og 

mobning, eller information fra ansatte relateret til sådanne klager, bliver 

håndteret retfærdigt, fortroligt, følsomt og hurtigt.  

Søfarende kan være tilbageholdende med at frembringe klager, hvis de føler at 

de: 

• Bliver behandlet usympatisk, eller har stor sandsynlighed for at blive 

konfronteret af den som de klager over. 

 

Chikane og mobning klageprocedurer. 

• Rederiet bør have en eller flere personer der agerer som første 

referencepunkt for den søfarerende der indgiver en klage. Denne person kan 

være en del af skibets besætning, ansat i en af rederiets landbaserede 

kontorer, eller en person der på anden på kan agere på rederiets vegne. 

• Hvis denne person er ansat i rederiet, bør denne have autoritet til at kunne 

håndtere klagen, eller vælge at viderestille den til et højere lag inde i rederiet. 

• Udover de formelle procedurer, bør rederiet give personen der oplever 

chikane eller mobning, muligheden for, efter eget valg, at indgive sin klage 

uformelt. Dette kan være at vedkommende forklarer effekten den anklagede 

har på dem, til en anden ansat af rederiet som er uddannet i konfliktløsning. 

Den anklagede kan dermed få mulighed for at undskylde for sine handlinger 

og sørge for at de ikke gentager sig. En person der har oplevet chikane og 

mobning bør aldrig tvinges til at konfrontere den anklagede, hvis de ikke 

ønsker det. 

• Overvej at gøre brug af en uafhængig tredjepart på land, hvortil de der bliver 

chikaneret og mobbet, kan rette deres klager; eller Oplys de søfarende om 

fortrolige hjælpetelefoner suppleret af deres organisationer. 

• Et system hvorved klager bliver hørt af andre ombord, kan være effektivt på 

skibe med store besætninger. 

• Til skibe med mindre besætninger, vil det være tilrådeligt at have et 

kontaktpunkt på land, tilgængeligt for besætningsmedlemmer der ønsker at 

rapporterer om hændelser. 

 



 
 

At reagere på en klage om mobning og/eller chikanering 

Beslutning af sag/handling 

• Hvis en klage opretholdes, bør rederiet og organisationen sikre sig at 

passende foranstaltninger træffes, med hensyn til at der tages hånd om 

personen der anses for at være mobberen og der gives den nødvendige støtte 

til offeret. 

• Det er en upassende reaktion, hvis klager løses ved at flytte offeret til en 

anden position eller et andet skib. 

 

Opmærksomhedsskabende aktiviteter. Rederier og organisationer kan vælge at: 

• Give søfarende mulighed for at deltage i undervisningsprogrammer der 

forklarer de uønskede konsekvenser af chikane og mobning, samt fremstilling 

af rederiets politik. 

• Bruge lignende programmer til at fremstille mekanismerne i rederiets 

procedurer for indrapportering af hændelser. 

• Overveje fremskaffelse af litteratur, plakater og videoer til at understrege og 

forstærke rederiets politikker. 

• Opslag på ansattes opslagstavler 

• Et kapitel i personalehåndbogen 

• Ledelsesvejledninger 

• Søfartsvejledninger 

• Artikler i personale/fagforenings blade  

 

Eksempel på en Chikane - og mobningspolitik. 

• Rederiet X vil behandle alle klager angående chikane og mobning alvorligt og 

strengt fortroligt. 

• Din senior officer ombord og personalechef i land er uddannet i håndtering af 

klager angående chikane og mobning. Du kan tage kontakt til én eller begge 

for at indgive en klage i forhold til hændelser du er blevet udsat for. 

• Rederiet anser enhver klage angående cyber mobning som et alvorligt 

problem. 



 
 

• Hvis du ikke er komfortabel ved at indgive en klage selv, kan du bede en ven 

eller kollega om at indgive den på dine vegne. Du vil ikke blive straffet af 

rederiet for at indgive en klage, så vidt klagen er indgivet i god tro, og ikke for 

at gøre skade. 

• Husk at det er ofrets syn på hvilken som helst handling der tæller. Hvis DU 

føler at du er blevet ramt af chikane eller mobning, så vil rederiet undersøge 

hændelsen. 

• Rederiets navn: Kontakt: 

 

Forslag til tekst i folder til søfarende: 

 

Forpligtelser og ansvar hos søfarende 

• Ingen søfarende må blive chikaneret eller mobbet ombord på skibe. Alle 

søfarende har et ansvar for at sikre at deres skib er uden chikane og mobning. 

Rederiet tager chikane og mobning meget alvorligt. 

 

Chikanere eller mobber du andre søfarende? 

• Chikane inkluderer en hvilken som helst handling der skaber en følelse af 

usikkerhed, nedværdigelse, forlegenhed, skræk og ubehag hos modtageren. 

• Mobning kan inkludere enhver negativ eller fjendtlig adfærd der kan få 

modtageren til at føle sig intimideret. Du er måske ubevidst om effekten af 

dine handlinger på andre søfarende og er måske nødt til at ændre din tilgang. 

Mulige eksempler: 

o Overvejer du om hvorvidt din måde at arbejde på altid er den rigtige? 

o Hæver du din stemme mod andre? 

o Er du sarkastisk og nedladende overfor andre? 

o Kritiserer du folk foran andre? 

o Kritiserer du småfejl som ikke er relateret til sikkerhed, uden at give ros 

for godt arbejde? 

o Skyer du andre, eller spreder du rygter og ondsindet sladder? 

o Er du bekymret over dele af din adfærd som kan blive anset for at være 

chikane eller mobning, så kan rederiet hjælpe dig med at arbejde med 



 
 

denne del. Du bør dog tage kontakt til en leder og spørge om hjælp – 

lad være med at vente indtil en klage bliver indgivet imod dig! 


