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Bli medlem och värva en vän!

Ordföranden har ordet
Nu är det dags för ännu ett
medlemsblad från Steg för steg. Det
var ett tag sen sist men dagarna och
tiden rullar på med full fart. Själv är jag
snart klar med min fjärde termin och
inser hur mycket nytta jag kommer ha
av mina studier i arbetet med
föreningen, framförallt i vårt
påverkansarbete.
Jag tänkte denna gång blicka tillbaka
lite vad som hänt under året, för även
om vi inte varit så mycket ute fysiskt så
har vi som organisation synts en hel
del.

I år är första året sen vi bildades som
vi inte deltagit under Almedalsveckan,
men vi fick helt enkelt inte ihop det
men om allt går som vi önskar så
kommer vi att vara där nästa år. Det är
ett bra sätt och knyta nya kontakter,
samverka och påverka.
Jag hoppas att du är med oss som
medlem även nästa år och att vi
dessutom ökar och blir både större och
starkare.

Under året har vi synts en hel del i
media genom ett antal olika
debattartiklar, vilka har blivit
publicerade på flera håll runtom i
landet, vilket är riktigt roligt.
Om du ser en artikel i en
papperstidning så får du gärna höra av
dig till oss och tala om det. För just
dessa artiklar är det svårt att bevaka
och alla tidningar publicerar inte allt i
sina nätupplagor, framförallt inte om
det hamnar på insändarsidan.
Jag undrar lite vad du som medlem
skulle vilja att vi gjorde men också vad
du känner för att göra?
I dagsläget har vi en väldigt begränsad
ekonomi, men vi jobbar på att bli både
större, få fler medlemmar, och där är
du som medlem en viktig länk - då du
kan berätta för dina vänner och ditt
nätverk att vi finns - och på den vägen
få fler medlemmar.
Vi jobbar också på att få igenom våra
projektansökningar och får vi bifall på
dessa så ger det ökade möjligheter att
synas och även göra saker som
exempelvis att delta på olika
arrangemang.

Till sist önskar jag er en riktigt
härlig jul och ett gott nytt år!
Linda Mathiasson
ordförande
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Välkommen!

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Livskunskap motverkar mobbning - Sydsvenskan 150830
Livskunskap på schemat - Alingsås Kuriren 150906
Livskunskap på schemat - Sundsvalls tidning
Livskunskap på schemat, recept mot mobbning - Helsingborgs Dagblad
http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=2068343&epslangu
age=sv
Inför en mobbningslag som ställer krav på arbetsgivare - Sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/asikter/infor-en-mobbningslagstiftning-somstaller-krav-pa-arbetsgivare/
Mobbning tar inte semester - Kristianstadsbladet 150902
Klump i magen när semestern tar slut - Sundsvalls tidning 150814
Mobbning tar inte semester - Hela Hälsingland 150815
Mobbning tar inte semester - Katrineholmskuriren 150813
Mobbning tar inte semester - TTEla 150813
Mobbning tar inte semester - Allehanda 150813
Mobbning tar inte semester - Norrbottens Kuriren 150812
Mobbning tar inte semester - Norrköpings tidning 150812
När får vi en mobbningslag - Arbetarskydd 150811
Mobbning tar inte semester - Gefle Dagblad 150811
http://www.gd.se/opinion/debatt/mobbning-tar-inte-semester
Avundsjuka av godo? - Borås Tidning 06/15
Varför får hon allt roligt - Dalarnas tidning 150612
Kontrollera din avundsjuka - Arbetarbladet 06/2015
Varför får hon alla roliga uppgifter - Sundsvalls tidning 150607
http://www.dt.se/opinion/debatt/varfor-far-hon-gora-alla-roliga-uppgifter
Mobbningsprogram kan ge ökad mobbning - Dalarnas tidning 150516
http://www.dt.se/opinion/debatt/mobbningsprogram-kan-ge-okad-mobbning
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

Kommande årsmöte
2016 års årsmöte kommer vara en söndag i februari eller mars,
klockan 12.00-16.00 i Göteborg.
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 1 februari till
info@stegforsteg.net.
Din anmälan vill ha till Linda på linda@stegforsteg.net eller
0709-603081.
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, 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 Hashtags
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö

Med livskunskap på schemat skulle mobbningen minska och
tryggheten öka
I senaste rapporten från Friends
(2015), kunde vi läsa att så många
som 60 000 elever mobbas. Det är en
nivå som legat konstant i mer än 20 år,
det innebär att ett till två barn mobbas i
varje grundskoleklass. Frågan vi ställer
oss är vad måste göras för att nå en
mobbningsfri skola? Vidare i rapporten
så framkommer det att
Skolinspektionen funnit att två av tre
skolor brister i sitt trygghetsarbete,
samt att var fjärde lärare vill ha mer
kunskap om hur man förebygger,
upptäcker och stoppar mobbning.
Det här skulle kunna motverkas om
livskunskap infördes som obligatoriskt
ämne på schemat redan från
förskoleklass. Att införa livskunskap på
schemat skulle möjliggöra en mer
jämlik hälsa bland dagens unga. Vi tror
att detta skulle bidra till ett bättre klimat
i skolan. Med Barnkonventionen som
utgångspunkt skulle alla skolor lyfta
frågor rörande psykisk ohälsa och vilka
rättigheter barn och unga faktiskt har.
Det finns anser vi flera vinster med att
införa livskunskap på schemat, dels att
det förebygger ohälsa men också att
skammen och ensamhetskänslan
skulle minska om det är naturligt att
prata om det man upplever. Vidare
skulle det minska tabun runt mobbning,
utanförskap och psykiskohälsa och
normalisera det många gånger glömda
värdegrundsarbete som bör finnas på
varje skola.
I ämnet livskunskap skall det ingå
information om organisationer,
stödgrupper, vilka rättigheter man som
barn och ung har och var man kan
vända sig för att få stöd och hjälp. Men
också frågor som rör psykisk ohälsa,
våld i nära relation, missbruk, alkohol,
mobbning, barns rättigheter och sexoch samlevnad. Livskunskap bör vara
obligatoriskt, så att alla barn får
kunskap om sina rättigheter.

När det gäller lärares kunskap om
mobbning, så skulle även den öka
genom att livskunskap är en
obligatoriskkurs på lärarhögskolan. Det
behövs dessutom en satsning på
lärares psykosociala arbetsmiljö, så
lärare för det stöd de behöver för att
utföra sitt arbete, och genom att införa
en heltäckande mobbningslag så
motverkas också den mobbning på
jobbet som finns bland lärare. Vi ser ett
behov av en heltäckande
mobbningslagstiftning, istället för att
man särskiljer på barn, ungdom och
vuxna, och på så sätt göra mobbning
till det brott det faktiskt är och på sikt
motverka att mobbning sker.
Inför livskunskap på schemat redan
idag och var med och förebygg psykisk
ohälsa, mobbning och utanförskap
bland barn och ungdomar, och våga
sätt ner foten och skapa en
heltäckande mobbningslag nu.
Linda Mathiasson, ordförande Steg för
steg för en bra psykosocial miljö,
coach och socionomstuderande.
Lisbeth Pipping, författare, föreläsare,
debattör och skapare av
websidatjänsten www.råkoll.se
_______________________________
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När semestern närmar sig sitt
slut kommer klumpen i magen
Att må bra på jobbet borde vara en
självklarhet men tyvärr är det inte så
och ohälsan breder ut sig, vilket leder
till en mängd sjukskrivningar. Det är
alltför många som går till jobbet med
en klump i magen på grund av
mobbning på jobbet. Enligt
Arbetsmiljöverkets undersökning
utsätts så många som 420 000
personer för trakasserier på jobbet. Vi
anser att det är 420 000 personer för
många.
Vi ser behovet av en heltäckande
mobbningslagstiftning allt tydligare,
inte minst med tanke på att det är
mellan 100-300 personer som tar livet
av sig på grund av mobbning (enligt
SCB). Det kan jämföras med antal
döda i trafiken 2014, nämligen 275
enligt Transportstyrelsen.
När det gäller kränkande
särbehandling i arbetslivet så finns det
en föreskrift från Arbetsmiljöverket,
vilken i sig är tydlig och bra, men en
lucka i lagstiftningen gör att
arbetstagare systematiskt kan mobbas,
frysas ut av kollegor eller chefer utan
att någon ställs till svars.
Vare sig arbetsmiljölagen eller
diskrimineringslagen är tillräcklig när
det gäller mobbing, vilket innebär att
det idag enligt lag i princip är tillåtet
med mobbing på jobbet. Jämför man
med dagens lagstiftning för barn och
ungdomar så är det skolans skyldighet
att arbeta förebyggande och vidta
åtgärder mot mobbning. Vi ser ett
behov av en heltäckande
mobbningslagstiftning, istället för att
man särskiljer på barn, ungdom och
vuxna och på så sätt göra mobbning till
det brott det faktiskt är och på sikt
motverka att mobbning sker.
I stort sett kan vem som helst bli
mobbad och det kan uppstå när som
helst – när du är nyanställd, när du får
en ny tjänst inom samma företag, när

du har varit på föräldraledighet, när du
har varit ute på längre uppdrag och det
kan starta med så enkla saker som att
du bokar in ett säljmöte och någon
annan anser sig äga rätten till det
mötet, det kan handla om att du blir
”kompis” med fel person på
arbetsplatsen, att du sätter dig på ”fel”
mötesstol eller att du helt enkelt tar dig
”friheten” att tala på möten där det inte
förväntas att du talar.
På sådana här arbetsplatser är det
svårt att känna arbetslust och
motivation och inget konstigt att man
får en klump i magen.
– Att känna arbetslust inför sitt arbete
borde vara en självklarhet. Mycket
ligger hos individen, men det går inte
att bortse från arbetsgivarens ansvar i
att skapa en trygg, kreativ miljö som
främjar välmående, säger Elaine
Breske Hirscher.
Såhär i semestertider så försöker den
som mobbas på jobbet att glömma den
mobbning man systematiskt utsätts för,
försöka glömma något som inte är
möjligt att glömma. Inte minst när
semestern närmar sig sitt slut så
kommer klumpen i magen och oron
över att gå tillbaka till jobbet är ett
faktum.
- Om vi haft en heltäckande
mobbningslagstiftning så skulle den
som mobbats haft en möjlighet att få
det stöd som behövs och
organisationen varit tvungen att vidta
åtgärder mot mobbningen, säger Linda
Mathiasson, ordförande för Steg för
steg, för en bra psykosocial miljö, som
själv har erfarenhet av mobbning på
jobbet.
Vi hoppas att våra beslutsfattare inser
vidden av detta gigantiska folkhälsooch samhällsproblem och verkar för en
mobbningslagstiftning nu.
Elaine Breske Hirscher, interimchef, ekonom,
beteendevetare och föreläsare
Linda Mathiasson, ordförande Steg för steg för
en bra psykosocial miljö

Var med och påverka

Följ oss på sociala medier

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 finns på Facebook,
Twitter och Instagram. Sök
på Steg för steg.
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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
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

