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Hänt i media

Styrelsen

Bli medlem och värva en vän!

Ordföranden har ordet
Nu är det dags för ett nytt
medlemsblad från Steg för steg. Det
var ett tag sen sist men dagarna och
tiden rullar på med full fart – ibland
alldeles för fort.

Jag hoppas att du är med oss som
medlem även nästa år och att vi
dessutom ökar och blir både större och
starkare.

Sen förra gången så har vi hunnit ha
ytterligare ett årsmöte där vi
diskuterade årets verksamhet, valt ny
styrelse för året och diskuterat framtid
och vad vi kan och vill göra.
Vi har också fått några nya
medlemmar vilket är trevligt och
välkommet. För utan medlemmar så
blir det inte mycket till förening – och
en så länge så behövs Steg för steg.
Kanske är det så att vi behövs mer än
någonsin, i alla fall om man ser till att
det faktum att vuxenmobbningen ökar
– enligt en undersökning som jag läste
i Unionens medlemstidning Kollega.
I år har aktiviteten i föreningen inte
varit på topp, utan rätt så låg men det
beror inte på ointresse utan för att det
varit lite mycket annat för alla som är
med.
Men detta kommer vi råda bot på nästa
år, då vi redan nu håller på att försöka
få igång en studiecirkel på boken
Mobbning på jobbet. Denna cirkel
kommer vara i Göteborg, där vi under
sex träffar diskuterar det kapitel vi läst.
Det är självklart möjligt att köra denna
på andra orter, så är ni några stycken
som vill lära er mer utifrån denna, eller
någon annan passande bok, så hör av
er så hjälper vi till att ta kontakt med
studieförbund och annat praktiskt.
Jag har varit lite aktiv i media och fått
in en artikel på ett par ställen, om
mobbning kopplat till den sjuka
jobbstressen, vilket är bra att få med.

Till sist hoppas jag ni haft en riktigt
fin höst hittills!
Linda Mathiasson
ordförande

Medlemsavgift 2017
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2017.
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (under 30 år)
Beloppet sätts in på plusgiro:
66 20 28-0
Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

Välkommen!

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Mobbning en orsak till den sjuka jobbstressen
http://www.st.nu/opinion/debatt/mobbning-en-orsak-till-den-sjukajobbstressen
Mobbning, orsak till jobbstress
http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/artiklar/20161101/mobbning-en-orsaktill-den-sjuka-jobbstressen
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

Studiecirkel
Vi tänkte köra en studiecirkel på boken Mobbning på jobbet av Stefan
Blomberg, under sex träffar med start den 24 januari, 17.30-19.45.
Plats är ännu ej bestämd.
Är du intresserad av att vara med på denna, anmäl dig till
linda@stegforsteg.net.
Bor du på annan ort och är intresserad? Kolla om du har några fler som du
känner eller så försöker vi genom inlägg på FB och hemsida få fler som är
intresserade där du är.

Kallelse till årsmöte
2017 års årsmöte är lördagen den 18 februari, klockan 12.0015.30 i Göteborg.
Under årsmötet avslutas föregående år och verksamheten för
2016 beslutas. Dessutom väljs en ny styrelse.
Om du vill motionera om något du vill att föreningen ska jobba
med så vill vi ha dessa snarast info@stegforsteg.net.
Din anmälan vill ha till Linda på linda@stegforsteg.net.
Väl mött på årsmötet
Styrelsen

Följ oss på sociala medier

Hjälp oss sprida att vi finns!
Vi behöver hjälp att få ut
material om att vi finns. Hör av
dig om du kan hjälpa oss att
sprida information om
föreningen, för att få fil att dela.
Maila till linda@stegforsteg.net

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 Hashtags när du delar
inlägg
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Mobbning bidrar till den sjuka jobbstressen
Den sjuka jobbstressen börjar bli
ett begrepp och i denna
jobbstress undrar jag om även
mobbning på jobbet ingår?
Jobbstressen liksom mobbning
på jobbet är inte bara förödande
för de individer som råkar ut för
den utan också för samhället i
stort. Den sjuka jobbstressen
sägs kosta samhället 35 miljarder
årligen och det är den summan
som gör oss fundersamma över
om vuxenmobbningen ingår
eftersom mobbning på jobbet har
sagts kosta 40 miljarder om året.
Mobbning är ett gigantiskt
folkhälso- och samhällsproblem
som varje år slår ut individer från
sina arbetsplatser och trots att
det inte är den mobbade som
gjort något fel så är det den som
mobbats som tvingas lämna. Det
är tillräckligt traumatiskt att bli
utsatt för mobbning och att i den
vevan också bli av med jobbet så
blir det en det en slags dubbel
utsatthet och vem av er hade
orkat att gå med en ständig
klump i magen för vad som
kommer hända? Troligen hade
många av er inte mått speciellt
bra men eftersom det är svårt att
lyfta psykosociala
arbetsmiljöfrågor som mobbning
på jobbet tillhör, då blir det sällan
att dessa frågor lyfts.
Jag är medveten om att det har
kommit en ny arbetsmiljöföreskrift
om psykosocial arbetsmiljö där
kränkande
särbehandling/mobbning ingår,
men jag vet också att det tidigare
fanns en föreskrift som enbart

rörde denna fråga och att den
sällan var till hjälp för den som
mobbades på jobbet – och det är
runt 420 000 personer årligen
som utsätts för vuxenmobbning.
Förhoppningsvis kommer denna
föreskrift att göra skillnad men
jag skulle helst se en
heltäckande
mobbningslagstiftning som gör
att den som mobbar, oavsett var
mobbningen sker någonstans, är
den som ska bevisa att det inte
är mobbning och att det är den
som mobbar som tvingas sluta
och på så sätt får stå sitt kast.
Så för att motverka den sjuka
jobbstressen behöver också
mobbning motverkas och vi
hoppas att våra beslutsfattare
förstår allvaret med mobbning.
För så länge vuxna mobbar, så
länge kommer också barn- och
nätmobbningen att finnas kvar.
Linda Mathiasson
Ordförande Steg för steg, för en bra
psykosocial miljö och socionomstudent

_______________________________

Hjälp oss sprida att vi finns!
Vi behöver hjälp att få ut
material om att vi finns. Hör av
dig om du kan hjälpa oss att
sprida information om
föreningen, för att få filen att
dela. Maila till
linda@stegforsteg.net

Föräldraalienation - ett dolt
problem som stigmatiserar
tillbaka - mobbning på jobbet
Föräldrar alienering även kallad
för PAS (Parental Alienation
Syndrom) innebär att ett barn
utsätts för påverkan av en
förövare (alienator), barnets ena
förälder, leder till att den andra
föräldern utan grund görs
främmande för barnet eftersom
barnet hjärntvättas av alienatorn
till att tro att den andra föräldern
är dålig:
“Stina, det är ok om du vill träffa din pappa,
men du vet ju att han inte bryr sig om dig, men
åk du!”
Och skulle barnet vilja träffa sin pappa ändå så
får de höra
”Är det tacken för din styvpappa som verkligen
älskar dig som sin egen dotter och ger dig allt,
men åk du”

Föräldrar som försöker att
fortsätta ha relation och
umgänge, och få tillbaka sina
barn utifrån att barn har rätt till
båda sina biologiska föräldrar har
vad vi vet hittills förlorat. Dessa
föräldrar upplever också att de
inte tas på allvar varken i
tingsrätten eller när de gör
orosanmälan till socialtjänsten
och om det blir en utredning så
intervjuar de barnet och den
alienerande föräldern - men ett
barn som bor hos någon som
utsätter det för psykisk
misshandel är ett barn som är i
beroendeställning och kan inte
säga sanningen för att inte bli
straffad efteråt.
•

Socionomer ser det dagligen i sitt
arbete men saknar kunskap om det.
Det är ungefär som att säga att de ser
själva sjukdomen, och att det ökar
drastiskt i samhället. Men de vet inte
varför den uppkommer eller hur man

kan göra för att ”bota” den. Lagen om
barnets bästa gör att ingen vill, kan
eller vågar ta tag i situationen, säger
Vivi-Ann Olsson, som är en förälder
drabbad av föräldrar alienation

Vi vill med detta ge legitimitet åt
ett problem, som i USA uppfattas
vara 20%, här vet man inte hur
stort det är, av skilda barn som är
utsatta för detta. Dagens
socionomer saknar kunskap om
föräldrar alienering och lagen om
barnets vilja är ett hinder, då
barnet så länge som det befinner
sig under hjärntvätt, så kommer
barnet inte vilja ha kontakt med
den andra föräldern, eftersom det
är vad barnet fått inpräntat och
tolkar som sanning.
•

Jag som blivande socionom har inte
hört föräldraalienation under
utbildningen, och har insett att det är
ett stort problem, och vi som blivande
socionomer borde ha hört uttrycket då
många kommer att jobba med
barnutredningar, säger Linda
Mathiasson

Det är ett problem som måste
komma upp till ytan för att inte
stigmatisera dessa barn och den
utsatta föräldern.
Linda Mathiasson, ordförande Steg för steg för
en bra psykosocial miljö och ett samhälle fritt
från relationsnära våld och mobbning och
socionomstudent, Göteborg
Vivi-Ann Olsson, förälder som har ett barn som
är utsatt för föräldrar alienering, Landskrona
_____________________________________

Var med och påverka
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.
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Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
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våra Hashtags
#mobbning, #kränkning,
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Beloppet sätts in på plusgiro:
66 20 28-0
Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

Välkommen!

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
måndag och torsdag – hela dagar

www.stegforsteg.net

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 100 kronor för vuxen
och 50 kronor för ungdom (under 30 år)
Plusgiro: 66 20 28 - 0
Bankgiro: 145-7340
Skriv din e-postadress och ort!

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

