PRESSEMEDDELELSE
Kampagne skal sænke antallet af overfald på togpersonale
Personalet i de danske toge bliver dagligt udsat for fysiske og verbale overgreb. Disse overgreb betyder en
forringelse af personalets arbejdsmiljø og resulterer i værste tilfælde i arbejdsskader og sygemeldinger. Nogle
må i yderste konsekvens skifte job. Med årene er problemerne taget til i styrke.
Bredt samarbejde sætter igen fokus på problemet. Branchearbejdsmiljørådet (BAR) transport og engros har
iværksat denne landsdækkende kampagne i ugerne 47-48.
Arriva Tog A/S
"Vi er oppe mod en udvikling, der kræver, at vi tænker i nye baner. Det fortjener vores ansatte, og vi mener, vi her
har en mulighed for at skabe en bedre dagligdag - både i forhold til vores passagerer og vores medarbejdere",
siger direktør Ivan Skødt Andersen, ARRIVA Tog A/S.
DSB
”Alt for mange af DSB’s medarbejdere udsættes for såvel vold som trusler i forbindelse med deres arbejde. Det
er vi - som arbejdsgivere - naturligvis meget opmærksomme på, og vi har grundlæggende den opfattelse, at det
skal være muligt at passe arbejdet uden at blive udsat for overgreb. I DSB har vi i arbejdsmiljøorganisationen sideløbende med BAR’s kampagne - besluttet at sætte fokus på såvel det forebyggende arbejde som
understøtning af de ramte medarbejdere. Vi deler udfordringen med de andre aktører i transportbranchen og
hilser derfor BAR’s tiltag velkommen” siger Lars Nordahl Lemvigh, Direktør, DSB Sikkerhed.
Dansk Jernbaneforbund
Fokus på vold og trusler mod personalet
”Dansk Jernbaneforbund finder kampagner, hvor målgruppen er passagererne, for et meget værdifuldt
redskab i kampen mod trulser og vold rettet mod personalet. En fælles kampagne iværksat af BAR transport og
Engros bliver set af rigtig mange mennesker og vil forhåbentlig, som de sidste gange, have en positiv indflydelse
på, de desværre stigende tilfælde af vold og trusler mod vores medlemmer, siger forbundshovedkasserer
Kirsten Andersen.”
Metro Service
Metro Service tager sine frontmedarbejderes arbejdsmiljø og -glæde meget alvorligt. ”Kom sikkert hjem” er
vores mantra. Vi tror på, at vi ved at tage ansvar for vores egen adfærd, kan forebygge overfald effektivt. I 2013
styrkede vi vores Forebyggelsesgruppe. Gruppen har arbejdet målrettet og tværorganisatorisk med revision af
vores voldsforebyggende retningslinjer, som tager udgangspunkt i den ikke-konfronterende pædagogik.
Ligeledes har vi revideret møde- og ledelsesstrukturen i driftsafdelingen for at underbygge indsatsen, og
herved øget det ledelsesmæssige nærvær over for vores frontmedarbejdere. Vores nye tiltag er en rungende
succes, men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi fortsætter arbejdet i forebyggelsesgruppen, vi justerer løbende
vores omfattende konflikthåndteringsundervisning, og vi støtter op om vores velfungerende kolleganetværk. Vi
bifalder ”Mere Hensyn Kampagnen”, for det er helt centralt for os, at alle kommer sikkert hjem fra arbejde.
-Lars Toft Krag, Driftschef, Metro Service A/S.

Yderligere information:
Yderligere information kan fås ved at kontakte en af følgende personer. Kontaktpersonerne kan også hjælpe
med at finde medarbejdere, som det vil være muligt at interviewe.
Denne pressemeddelelse samt kampagneelementer/billeder kan downloades fra BAR transport og engros
kampagnehjemmeside: www.merehensyn.dk

Arriva Tog: Direktør Ivan Skødt Andersen tlf. 72 30 28 03/22 98 49 29
Dansk Jernbaneforbund: Forbundshovedkasserer Kirsten Andersen telefon 36 13 25 08
DSB: René Jensen-Iversen, Koordinerende Arbejdsmiljøleder, DSB Sikkerhed, Tlf. 24 68 47 99

