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Ordföranden har ordet
I skrivande stund har årsmötet
passerat, vilket du kan läsa mer om
längre fram. Två dagar som bör
nämnas i detta sammanhang brottsofferdagen och internationella
kvinnodagen - inte för att mobbning är
ett brott men det är trots allt mellan 100
till 500 vuxna som tar sina liv, varje år,
på grund av mobbning. När det gäller
kvinnodagen, så är det till stor del
kvinnor som utsätts för
vuxenmobbning.

Här behöver vi din hjälp med att sprida
att denna möjlighet finns.
Själv så träffade jag en person nyligen,
som upplever mobbning på jobbet och
jag hoppas och tror att det efter vårt
möte gav lite extra kraft att klara det
här. Med detta hoppas jag att 2015 kan
bli året som vi växer som organisation
och blir en aktör att räkna med.

I år så behöver vi jobba med fokus på
medlemmen, då det är viktigt att vi dels
ökar i medlemsantal - eftersom det är
lättare att bli en organisation att räkna
med i arbetet med mobbning men
också för att den som blir/är medlem
ska känna att det ger något av att vara
med.
Agneta har fått med en debattartikeln i
ett antal medier om att även vuxna
mobbar, vilket är riktigt kul och gött
jobbat. Jag själv har haft med en
debattartikel i Kristiansstadsbladet som
trycker på att kommunen behöver
verka för en bra psykosocial
arbetsmiljö. Ni får gärna ge oss vinkar
om ni ser något i media som rör
mobbning, så kan vi tillsammans göra
ett inlägg om det till media.
Vi har bokat in en tematräff i Göteborg
i juni, vad denna kommer att handla
om mer precist återkommer vi till
framöver.

Till sist önskar jag er en riktigt härig
vår!
Linda Mathiasson
ordförande
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Jag hoppas att vi kan göra fler träffar,
delta på arrangemang och sprida att vi
finns, så det blir möjligt för fler att dela
och få stöd när det gäller mobbning.

Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

När det gäller vårt stödjande arbete så
är det viktigt att det kommer ut att det
finns möjlighet att få prata/skriva med
någon som vet vad det handlar om
men också att få tips och idéer på vad
man kan göra för att komma vidare.

Omslagsbild: Havsbild i Visby
sommaren 2012

Välkommen!
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Vad hände på årsmötet?

Bokrecension: Tyst

Så har ännu ett årsmöte passerat, det
tredje i Steg för stegs historia. I år hölls
Årsmötet den 22 februari, som också
är brottsofferdagen, inte för att
mobbning är något brott men det är
trots det ändå värt att uppmärksamma
denna dag med tanke på att det är 100
till 500 personer som tar sina liv på
grund av mobbning varje år.

Tyst är en både vetenskaplig och
personlig bok som målar upp bilden av
ett samhälle som i alla sammanhang
hyllar den extroverta, vältaliga, oblyga
och socialt kompetenta personen.

Vi höll även i år till hemma hos Agneta
Oreheim, ett stort tack till dig för att du
så generöst erbjuder plats. Under
själva årsmötet så valdes en ny
styrelse, som tillsammans ska leda
organisationen framåt under 2015,
vilka som sitter i styrelsen kan du se
ovan.
Förutom valen så avslutades 2014 och
handlingar för 2015 antogs. Det finns
mycket att önska för att nå ett samhälle
fritt från mobbning.
Efteråt så gick några av oss ut och åt,
alltid trevligt med något helt annat
efteråt och, också ett sätt att lära
känna varandra på ett helt annat sätt
än bara genom engagemanget.
Årsmötet flöt på bra och vi hoppas på
ett bra och givande år - ett år med
fokus på medlemsutveckling och
påverkan.
Text: Linda Mathiasson

Tematräff i Göteborg
Boka redan nu in onsdag
den 3 juni, 18.00 - 20.00, för
en tematräff om mobbning
på café Vida la vida, Fjärde
Långgatan.
Mer info kommer senare.

Samhället undervärderar de lågmälda
personligheterna, men faktum är att de
introverta ofta är en tillgång för
gruppen. Att vara introvert är inte
detsamma som att vara blyg. Det
handlar istället
mer om var man
hämtar energi.
Extroverta
personer
stimuleras av
sällskap och
kontakt, medan
introverta
behöver
avskildhet och
lugna stunder.

Bokrecension: Vardagens
osynliga våld
___________________
_______________

Hirigoyen går igenom
förutsättningarna för
mobbning - hos
förövaren, men även
hos offret. Förövaren
beskrivs som en gravt
störd narcissistisk
person som manipulerar offret. Det rör
sig (oftast) inte om öppen aggressivitet
eller synligt maktmissbruk, utan
snarare om subtila undergrävande
angrepp - t ex menande blickar, pikar,
kritiska suckar, nonchalans - som
destabiliserar offret och driver
henne/honom att skuldbelägga sig
själv. Mobbningsoffret har en speciell
psykologisk profil som förövaren
genast har känt vittringen av och
förstår att bearbeta i destruktiva syften.

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Bra psykosocial miljö ökar effektiviteten
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/bra-psykosocial-miljo-okareffektiviteten/
Ett verkningsfullt mobbningsarbete
http://www.dt.se/opinion/debatt/ett-verkningsfullt-mobbningsarbete
Roten till mobbning finns inom var och en av oss
http://www.nt.se/opinion/insandare/roten-till-mobbning-finns-inom-var-ochen-av-oss-10760746.aspx
Även vuxna mobbar
http://www.bt.se/insandare/aven-vuxna-mobbar/
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

Hjälp oss sprida att vi finns!

Följ oss på sociala medier

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

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

Även vuxna mobbar
Vuxenmobbning är utbrett, och ofta
förekommande på arbetsplatser och
inom olika organisationer, skriver
Agneta Oreheim.
Borås Tidning den 26 februari 2015
Hur kan det komma sig att
mobbningsförebyggande åtgärder
sitter så långt inne och att vi inte har en
heltäckande mobbningslagstiftning,
som i alla fall skulle vara ett steg på
vägen?
•

Pratas det om mobbning så är det
oftast barn och ungdomar som är i
fokus, men mobbning är ju inte alls
något som enbart hör till denna grupp.
Vuxenmobbning är utbrett, och ofta
förekommande på arbetsplatser och
inom olika organisationer. Det finns
säkert många anledningar till att
diskussioner om mobbning i just denna
grupp inte diskuteras särskilt mycket
eller rent av undviks att pratas om.
Flyttar vi fokus till vuxenmobbning så
behöver vi rannsaka oss själva allihop
och inse att vi inte alls alltid går fria
från att vara mobbningsutövare.
Så länge vi utövar mobbning gentemot
oss själva är det inte självklart att det
finns en spärr gentemot andra. För det
är just där roten till mobbningen finns –
inuti var och en av oss. Finns det en
självacceptans, en hyggligt god
självkärlek så är risken mindre att vi
blir mobbare. Stärks självvärdet så
finns mindre och mindre behov av att
kompensera det både medvetna, men
oftast omedvetna självhatet på andra
som får statuera syndabockar för den
egna icke erkända inre ångesten.
Ett effektivt och verkningsfullt
mobbningsarbete handlar ytterst om att
arbeta med sig själv, där
självkännedom och självinsikt är i
fokus. Det är ett arbete som går
djupare än enbart antimobbninginformation på ett intellektuellt plan,
och som på sikt leder till ökad empati,

acceptans och förståelse av den egna
personligheten.
Utifrån insikterna om den egna
personlighetens tillkortakommanden
och svårigheter genom ett personligt
ansvarstagande, ökar också
automatiskt identifikationen och
medkänslan för sin nästa. Behovet av
att låta någon annan betala priset för
den egna osäkerheten och rädslan
inför livets utmaningar som vi alla kan
uppleva, finns därmed inte.
Agneta Oreheimledamot i Steg för steg
- för en bra psykosocial miljö
__________________________________

Ditt stöd behövs!
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2015.
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!

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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Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2015.
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (under 30 år)
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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
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
Bankgiro: 145-7340
Skriv din e-postadress och ort!

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

