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Ordföranden har ordet
När jag skriver detta är vi redan inne i
december, julen har precis passerat
och nyår närmar sig. För mig har det
varit ett händelserikt år, då jag först var
delvis sjukskriven till att väldigt snart
kasta mig ut och börja studera - så nu
studerar jag på Socionomprogrammet,
vilket för mig känns väldigt rätt. Jag vet
ännu inte vilken inriktning jag vill ha
men jag vet att jag på något sätt
kommer ha nytta av denna utbildning i
mitt engagemang i mobbningsfrågan.
För er som tycker att det inte hänt så
mycket i Steg för steg under året så
har det kanske inte varit så mycket
aktivitet i form av träffar men det har
däremot hänt en hel del på annat sätt.
Jag har fått kontakt med en del
intressanta personer som vi får se vad
det kan bli något av framöver men
också fått in frågan om mobbningsproblematiken under vissa
föreläsningar.
Som många av er säkert känner igen,
eller har hört från någon som blivit
utsatt för mobbning så är det lätt att
tappa tron på sig själv. Det är väldigt
lätt att börja ifrågasätta sig själv och
vad man själv har gjort för fel. jag har,
trots erfarenhet och vetskap om att det
är så, gjort just detta under några år,
vilket jag inser först nu när jag lämnat
och börjat göra något helt annat. Jag
hoppas att jag kan vara en inspiration
för någon att våga ta sig ifrån en
arbetsplats eller annan situation där
man upplever sig mobbad och ta sig
vidare.
Jag fick precis innan jul en förfrågan
om att medverka i en infofilm om
mobbning som riktar sig till gymnasieungdomar, något som jag självklart
svarade jag på och har blivit filmad och
intervjuad i. Det ska bli väldigt
intressant och se resultatet av denna

då de också följde mig i min vardag en
dag under ett studiepass. Jag ser med
tillförsikt fram emot 2015 och vad som
då kommer hända - men jag kommer
inte att sluta vara en påtryckare i
denna viktiga fråga och hoppas att du
hänger på ännu ett år.

Till sist så önskar jag er en härlig
start på 2015!
Linda Mathiasson
ordförande
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Omslagsfoto:
Panelen under påverkanssamtalet
om mobbning inför valet
Bild: Beatrice Jonsson

Påverkanssamtal
Under diskussionen så tog vi upp
frågor om både barn, vuxen- och
nätmobbning för att belysa behovet av
en helhetssyn på detta gigantiska
folkhälso- och samhällsproblem som
mobbning är. Bland annat diskuterades
en heltäckande mobbningslag, vad
partierna vill göra för att motverka
mobbning och om målet är att få
tillstånd en nolltolerans mot mobbning.
Tyvärr var det inte så många deltagare
som kom men det blev lyckat i sin
helhet. Vårt löfte till politikerna var att
återkomma inom ett år men då till
respektive parti för att diskutera dessa
frågor med ett parti i taget.

Delar av den politiska panelen under
påverksanssamtalet om mobbning inför
valet

Tisdagen före valdagen ordnade vi
tillsammans med Lisbeth Pipping en
paneldiskussion om mobbning i
Göteborg. Vi hade bjudit in alla
riksdagspartier samt Enhet och fick
senare en förfrågan från Barnpartiet,
som senare inte kom av olika
anledningar, som jag inte går in på.
Från första början var tanken att vi
skulle haft ett inslag av Malin
Engelbrektsson som skrivit boken "Att
vara en hackkyckling" men tyvärr så
lämnade hon återbud i sista stund.
Istället fick Lisbeth rycka in och köra en
kortversion genom att prata om barn
och mobbning - ett uppskattat inslag.
Vi jobbar på att få till något annat ihop
med Malin, då jag är övertygad om att
hon är en bra inspiratör. Malin har själv
varit mobbad i stort sett hela sitt liv
men har nu tagit sig vidare och
föreläser och skriver böcker om
mobbning.

På bilden i Jag mobbar inte mössor är
Hasse Nyander (Enhet), Mathias Nordahl,
(C), Anna Johansson, (S), Daniel Sziranyi,
(M), Kristina Palmgren, (FP), Monika
Djurner, (V) och Joakim Larsson, (MP).
Saknas gör Aron Modig (KD)

Jag vill avsluta med att tacka alla som
deltog för en trevlig och aktiv
diskussion
Text: Linda Mathiasson
Bild: Beatrice Jonsson och
Linda Mathiasson

Årsmöteskallelse
Välkommen till Steg för stegs årsmöte, söndag 22 februari, klockan 12.0016.00 i Göteborg, hos Agneta Oreheim, Rosenskiöldsgatan 7.
Under årsmötet avslutas föregående år och verksamheten för 2015
beslutas. Dessutom väljs en ny styrelse.
Om du vill motionera om något du vill att föreningen ska jobba med så vill vi
ha dessa senast den 15 februari till info@stegforsteg.net.
Din anmälan vill ha till Linda på linda@stegforsteg.net eller 0704-712780.
Väl mött på årsmötet
Styrelsen
Dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
§ 3. Upprättande av röstlängd
§ 4. Val av mötesfunktionärer
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Fastställande av verksamhetsberättelse
§ 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 8. Revisorns berättelse
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Fastställande av mål- och handlingsplan
§ 11. Godkännande av budget
§ 12. Beslut om medlemsavgift för kommande år
§ 13. Val av ordförande, ledamöter och ersättare
§ 14. Val av revisor
§ 15. Val av valberedning
§ 16. Motioner
§ 17. Rapporter
§ 18. Övriga frågor

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Möjliggör för företagare att skapa jobb, då möjliggörs också
förutsättningarna till en bra psykosocial miljö
http://www.dt.se/opinion/debatt/skapa-forutsattningar-for-foretagare-attskapa-jobb
Mobbade får hjälp av rehab
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2439308-mobbade-far-hjalp-av-rehab
Skapa förutsättningar för företagare att skapa jobb
http://www.kuriren.nu/nyheter/skapa-forutsattningar-for-foretagare-att-skapajobb-7799903.aspx
Om du har sett något i media som inte finns med här så får du väldigt gärna
höra av dig och tala om det till oss på info@stegforsteg.net

Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook,
Twitter och Instagram. Sök
på Steg för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon
av våra Hashtag
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
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Aktuellt
Förra gången så berättade vi att vi sökt projektmedel för ett
resurscentrum. Nu jobbar vi för att få detta projekt mer
ungdomsinriktat eftersom Arvsfonden ville så - så en ny ansökan
kommer gå in inom kort.
Samverkan
Vi har under hösten nätverkat en del och skapat nya kontakter. Vad
dessa leder till återstår att se.
Har du någon som du tycker ska samverka med oss, hör av dig till
info@stegforsteg.net

Rehabilitering behövs även efter mobbning
Vi kunde i dagarna läsa om att vård för utbrända i Västra Götaland ska avvecklas efter ett
beslut taget i regionfullmäktige till förmån för "vårdval rehab". Vårdval rehab innebär
möjlighet till sjukgymnastik och arbetsterapi, vilket är bra i sig men för den som blivit
exempelvis utsatt för våld i nära relation, mobbning eller utmattningssymtom så behövs
det inte enbart den här typen av stöd utan även psykosomatiskt i form av psykolog eller
annat samtalsstöd, för att komma tillbaka till en dräglig vardag.
För en person som hamnat i utmattningssyndrom, vilket många gånger även den som
utsatts för mobbning eller våld gör, så är det av yttersta vikt att få bra psykosocialt stöd. I
början av året var 1 555 personer enbart i Göteborg sjukskrivna för F43
(Försäkringskassans kod för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress), där även
utmattningssymtom ligger. När det gäller mobbning på jobbet är det 420 000 personer
som känner sig kränkta varje år, varav en del med all sannolikhet finns i ovannämnda
grupp.
Så som jag ser det är det ett rätt märkligt beslut att avveckla den form av rehabilitering
som visat sig hjälpa människor att ta sig tillbaka efter psykisk ohälsa. Bara för att denna
del inte längre ska finnas med som vård så innebär det inte att antalet behövande
individer minskar, det betyder snarare att samhällets kostnader ökar i form av längre
sjukskrivningar och att trycket på sjukvården i stort ökar.
Vi ställer oss frågande till hur personer som varit utsatta för någon form av mobbning,
oavsett tid, ska ha en chans att komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt när
möjligheten till rehabilitering inskränks ytterligare?
Vi hoppas på att även mobbade får tillgång till rehabilitering och därmed möjlighet att
komma tillbaka samt att gå vidare!
Linda Mathiasson
ordförande Steg för steg, för en bra psykosocial miljö

Debatt som var med i GP i somras

Var med och påverka

Hjälp oss sprida att vi finns!

Vi söker dig som vill vara med
och påverka vårt samhälle men
också hjälpa till i föreningens
arbete på något sätt, hör av dig
till info@stegforsteg.net om du är
intresserad av att engagera dig i
mobbningsfrågan.

Vi behöver hjälp att få ut
material om att vi finns. Hör av
dig om du kan hjälpa oss att
sprida information om
föreningen, vi har broschyr och
affisch. Maila till
linda@stegforsteg.net
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Var med och påverka!
Var med och skriv en insändare eller debattartikel,
ordna en informationskväll om mobbning.
Var skulle du vilja att vårt informationsblad fanns att
hitta? Arbetsförmedlingen, biblioteket, vårdcentralen
eller ett café?
Hjälp oss sprida att vi finns!
Många röster gör tillsammans skillnad!

Kontakta oss
info@stegforsteg.net

031 - 353 17 51
Varierande tider, lämna meddelande så återkommer vi

www.stegforsteg.net

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 100 kronor för vuxen
och 50 kronor för ungdom (under 30 år)
Plusgiro: 66 20 28 - 0
Skriv din e-postadress och ort!

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

