Medlemsinformation
Steg för steg

januari 2017

för en bra psykosocial miljö

Hänt i media
Årsmöte

Bild: Arbetsmiljöforum

Studiecirkel – mobbning på jobbet

Köp ett armband!

Bli medlem och värva en vän!

Ordföranden har ordet
Nu har nästan en månad gått av 2017
och vi håller som bäst på att sätta ihop
årsmöteshandlingarna då det närmar
sig årsmöte – för du kommer väl på
årsmötet lördag den 25 februari
klockan 16.00-18.00 i Göteborg?

Det är som du hör en del saker på
gång och mer kommer att hända så
missa inte att betala din medlemsavgift
för 2017 (om du inte redan gjort det)
och var med och stöd oss ännu ett år.

Här startade året lugnt och stilla och
håller på med slutfasen på min uppsats
som har tagit en del tid men det blir bra
när den är klar. Och jag blir allt
starkare i mitt ställningstagande i vad
jag vill jobba med. Lutar åt att rikta in
mig på våld i nära relationer vilket kan
låta tungt men känns ändå så viktigt.
Det behövs personer med egen
erfarenhet av utsatthet på den här
typen av jobb.
När det gäller Steg för steg så har vi i
år fått ett bidrag för att skapa en
plattform för den som utsatts för
mobbning eller relationsnära våld. Inte
några jättesummor men ändå så att vi
har en möjlighet att synliggöra att vi
finns och göra lite verksamhet.
Vi vill också få in fler som skriver under
vår namninsamling för en heltäckande
mobbningslagstiftning.
Hjälp gärna till att skriva på och sprida
denna namninsamling som tids nog
ska lämnas vidare för att påverka:
http://namninsamling.se/index.php?Na
mn=Namn&sida=2&nid=9801&fnvisa=
namn
Vi har hittills i år haft in en debattartikel
om vem som tar ansvar för
vuxenmobbningen ihop med Lisbeth
Pipping. I vilka medier kan du se under
hänt i media.
Du som bor i Göteborgstrakten missar
väl inte att anmäla dig till studiecirkeln
mobbning på jobbet eller i
organisationer som startar den 7
februari och kommer vara 7 gånger,
varannan vecka!

Till sist hoppas jag att ni haft en bra
start på 2017 och att vi ses och hörs
i något sammanhang under året!
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.
Vem tar ansvar för vuxenmobbningen? Dalarnas tidning, Avesta tidning
http://www.dt.se/opinion/debatt/vem-tar-ansvar-for-vuxenmobbningen
Vem förväntas ta krafttag mot vuxenmobbningen? Sundsvalls tidning
http://www.st.nu/opinion/debatt/vem-forvantas-ta-krafttag-motvuxenmobbning
Drastiska åtgärder måste tas - Allehanda 170116
http://www.allehanda.se/opinion/insandare/krankande-sarbehandling-pajobbet-drastiska-atgarder-maste-tas
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
Det finns fortfarande möjlighet att vara med i studiecirkeln mobbning på
jobbet!
Under sju träffar (varannan vecka) ses vi och diskuterar boken Mobbning på
jobbet av Stefan Blomberg, under sex träffar med start den 7 februari.
Tid:

17.30 -19.45

Plats:

Studieförbundet Vuxenskolan, Partille

Är du intresserad av att vara med i studiecirkeln, anmäl dig senast den 3
februari till lena@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. Vill du köra på annan ort, maila
linda@stegforsteg.net

Kallelse till årsmöte
2017 års årsmöte är lördagen den 25 februari, 16.00-18.00 på
Condeco, Östra Hamngatan.
Under årsmötet avslutas föregående år och verksamheten för
2017 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

Med en mobbningsombudsman ökar möjligheten för stöd
Det har länge funnits olika typer
av ombudsmän till exempel
handikappombudsman och
jämställdhetsombudsman, vilket
senare blev sammanslaget till
diskrimineringsombudsmannen
för att samla kompetensen i en
myndighet istället för flera och
det var bra på många sätt men
kränkande särbehandling i
arbetslivet (mobbning på jobbet)
togs inte med i kriterierna för
diskriminering. Däremot så finns
mobbning i skolan med som
diskriminerande orsak.
Kränkande särbehandling, i
dagligt tal mobbning, i arbetslivet
finns nedtecknat i en föreskrift
som ligger under
Arbetsmiljöverket och
arbetsmiljölagen men det är
ytterst få av de som utsätts för
mobbning på jobbet som får
någon form av stöd eller hjälp i
frågor som rör kränkande
särbehandling i arbetslivet. Av
denna anledning vill vi se att det
införs en mobbningsombudsman
som har som uppgift att på ett
oberoende sätt pröva om det
finns mobbning på arbetsplatsen.
Vi vill också se att det blir den
som mobbar som har skyldighet
att motbevisa att mobbning inte
har förekommit och inte som det
är idag att det är den mobbade
som ska bevisa att man är utsatt
för mobbning på jobbet.
För den individ som utsatts för
mobbning på jobbet så är det
katastrofalt nog att bli utsatt och

man orkar inte med att också
behöva kämpa för att bevisa att
mobbningen har skett. Om det
hade funnits en
mobbningsombudsman som det
hade gått och vända sig till och
som prövar men också hjälper till
att ta in bevis från arbetsgivaren
om mobbningen men även utifrån
den psykosociala arbetsmiljön,
för att få en bild av hur det har
sett ut.
Med tanke på att det är 420 000
personer som upplever sig
mobbade på jobbet varje år så är
det dags att göra något för att ta
tag i problemet, och att införa en
mobbningsombudsman är ett
sätt. Det hade också medverkat
till att människor som blir
mobbade på jobbet får en
möjlighet att få stöd och hjälp för
att ta sig vidare, men också få
hjälp i sin situation.
Vi vill att det införs en
mobbningsombudsman som gör
det möjligt för den som mobbas
på jobbet att få hjälp och stöd att
ta sig vidare. Vi anser också att
det med en
mobbningsombudsman blir
svårare för arbetsgivaren att
blunda för mobbning på jobbet
och tvingar arbetsgivaren att ta
tag i det verkliga problemet.

Bok: Mobbning på jobbet

Vill du engagera dig?
Är du intresserad av att engagera dig i
frågor som rör mobbning? Har du själv
varit utsatt för mobbning oavsett om
det handlar om mobbning i skolan, på
nätet eller på arbetsplatsen / ideell
organisation.

Vad är egentligen mobbning och vad
skiljer det från vanliga konflikter? Hur
påverkas de utsatta? Hur ska
mobbning bäst hanteras på en
arbetsplats och hur kan samhället
motverka mobbning? Baserat på den
senaste forskningen och utifrån stor
egen erfarenhet av att möta utsatta
människor besvarar författaren
ingående dessa frågor. Varje kapitel
inleds med utförliga fallbeskrivningar
som levandegör de olika perspektiv
som lyfts fram.
Boken är skriven på ett lättsamt sätt
och vänder sig bland annat till
universitetsstuderande inom till
exempel personalarbete och psykologi,
liksom till praktiker såsom chefer,
fackliga representanter och personer
verksamma inom personalarbete och
företagshälsovård. Boken är också
värdefull för kliniskt verksamma
personer som i sitt arbete möter
utsatta. Boken kan dessutom läsas av
personer som av eget intresse vill lära
sig mer om mobbning i arbetslivet
Det är den här boken som vi kommer
att utgå ifrån under studiecirkeln
Mobbning på jobbet – och det fungerar
lika bra om man har erfarenhet av
mobbning i en ideell organisation.

Vill du vara med och skapa en
plattform för personer som blivit utsatta
för mobbning eller relationsnära våld
och söker dig som vill vara med och
skapa denna plattform.
På vilket sätt skulle du vilja
kommunicera med andra?
För mer info hör av dig till
linda@stegforsteg.net och berätta
gärna lite kort vilken erfarenhet av
mobbning o/e våld i nära relation som
du har erfarenhet av.
Din kunskap behövs!

Köp ett armband!
Stöd oss och köp ett armband till
förmån för Steg för stegs
verksamhet. Armbandet kostar 50 kr.

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.

Medlemsavgift 2017
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2017
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (under 30 år)

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 Hashtags
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

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

