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Hjälp oss bli fler!

Ordföranden har ordet
Nu är det dags för ännu ett
medlemsblad från Steg för steg, vilket
kommer när våren är på full fart framåt
- i alla fall här i Göteborg.
Så här i skrivande stund börjar har
både morgnar och kvällar blivit ljusare
och vårblommorna slår ut en efter en en riktigt härlig och livskraftshämtande
tid på året.

Det finns en hel del att göra och vi
hinner inte allt som vi vill. Så du som
känner att du vill bidra och vara med
och jobba för en bra psykosocial miljö
är välkommen att höra av sig. Ni
behövs!

Det har hänt en del på mediefronten
även denna gång, ett antal tidningar
som tagit in debattartiklar, som du kan
läsa längre ner.
Riktigt kul var att få kontakt med en
person som jag tidigare haft kontakt
med, i ett annat sammanhang. Fick på
så sätt vetskap om en insändare som
hon haft inne och som ni kan läsa lite
längre ner.
Själv är jag på tredje terminen av mina
studier, vilken är juridikterminen och
den har varit både tuff men rolig. Rolig
på så sätt att förstå hur man fattar
beslut på ett rättssäkert sätt.
Förutom studierna så har jag skrivit
debattartiklar, gjort klart min bok så
långt att jag nu ser om det finns något
förlag som är intresserad av den. Vet
att det är möjligt med egen utgivning
men allra bäst och enklast vore såklart
om någon vill ge ut den.
Håller nu på att arbeta om vår
projektansökan så att den blir mer
ungdomsinriktad och förhoppningsvis
håller bättre. Det behövs ett kunskapsoch resurscentrum när det gäller
mobbning, inte minst för att stödja de
som utsätts. Det behövs också
kunskap om mobbning och dess
konsekvenser ute i samhället.

Till sist önskar jag er en riktigt
härlig vår!
Linda Mathiasson
ordförande

Medlemsavgift 2015
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!

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Mobbningsprogram kan ge ökad mobbning
http://www.dt.se/opinion/debatt/mobbningsprogram-kan-ge-okad-mobbning
Nätvandring minskar mobbning - Jönköpingsposten
Med nätvandring minskar mobbning
http://www.kuriren.nu/opinion/med-natvandring-minskar-mobbningen8189841.aspx
Mobbning pågår dygnet runt
http://www.dt.se/opinion/debatt/mobbning-pagar-dygnet-runt
Nätvandring och mobbning
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/med-natvandring-minskarmobbningen/
Nätvandringen minskar mobbning
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/natvandring-minskarmobbningen
Med nätvandring minskas mobbningen
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/med-natvandring-kan-viminska-mobbningen
Med nätvandring minskas mobbning
http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.3049233
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

Tematräff om mobbning i Göteborg
Vi bjuder in till en tematräff om mobbning och dess konsekvenser. Här
berättar Linda, som själv har varit mobbad både som barn och vuxen, hur
det känns att bli mobbad, samt berättar om sin väg tillbaka och hur hon
gjort för att lära sig leva med en ärrad själ.
När:
Tid:
Plats:
Pris:

onsdag 3 juni
18.00 - 20.00
Vi träffas pål Andrum, Östra Hamngatan
Din egen mat/fika

Vi pratar också om vad du kan göra för att motverka mobbning och
påverka samhället att bli mobbningsfritt.
Anmäl dig gärna på info@stegforsteg.net, senast den 1 juni.

Varmt välkommen!

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

Mobbningsprogram, kamratstödjare och värdegrundsdiskussioner förebyggande eller ökad mobbning?
Tidigare i år läste jag en artikel om att
mobbningsprogram i skolor dömdes ut
av Skolverket, vilket fick mig att
fundera över om jag någonsin hört
något positivt om dessa program, vilket
jag är tveksam till om jag har gjort. När
nu Skolverket gått ut och kritiserat
dessa program, då främst bitar som
kamratstödjare och regelbundna
lektioner mot mobbning utan förankring
till en aktuell händelse. Här påtalades
en risk för att mobbningen istället
skulle öka.
När skolorna fick en fråga om hur de
ska motverka mobbning istället för
dessa program, så var det flera som
svarade att de skulle skapa sin egna
strategi, som bland annat
kamratstödjare och temaveckor. Ok,
kamratstödjare kan ju låta bra vid
första anblicken och om det faktiskt blir
som det är tänkt att fungera - men det
var ju just kamratstödjare som
Skolverket såg som en risk till att det
skulle öka mobbningen. Så varför vill
man då införa detta? Varför inte införa
nolltolerans mot mobbning - vilket
skulle bli en tydlig markering till att
mobbning aldrig någonsin är ok.
Det är väl i sig en bra tanke att
skolorna ordnar temaveckor om
mobbning, men frågan är vad det är för
syfte med dessa veckor, och om det
finns någon plan för hur arbetet ska
läggas upp inför de? Jag ser av
yttersta vikt att det finns ett
mobbningsförebyggande arbete hela
tiden och till detta kan en temavecka
om mobbning vara en bra start, under
förutsättning att den planeras väl.
Under denna vecka så skulle skolan
kunna börja med en föreläsning om
mobbning, av någon som tidigare varit
mobbad och som kan förmedla hur det
känns, men också vilka konsekvenser
mobbning ger. Att enbart göra en
temavecka utan något autentiskt möte
så kommer mobbning alltid att finnas

kvar och istället utgöra en risk, som
även Skolverket konstaterat.
I samma artikel framkommer att
Skolverket med jämna mellanrum
genomför attitydundersökningar och att
det i dessa framkommit att ett större
antal elever men också lärare, anser
att skolan utför ett aktivt
mobbningsarbete. Det sägs vidare att
det inte finns något som tyder på att
mobbningen ökar men däremot att
upplevelsen av mobbning ökar. Det här
var en spännande kombination för om
nu upplevelsen av mobbning ökar, så
blir det svårt att säga att mobbningen i
sig inte ökar, eller?
Så som jag ser det, så går detta emot
sig självt. För hur kan något stå still
samtidigt som det ökar? Det är hög tid
att ta mobbningen och dess
konsekvenser på allvar och det är av
yttersta vikt att man får med sig
kunskap om mobbning redan i skolan.
Det är tillsammans som vi motverkar
mobbning och det är av tidigare
erfarenheter utav mobbning som
kunskap om vad som behövs
framkommer. Så den skola eller
arbetsplats som vill ha en god
psykosocial miljö gör bäst i att jobba
med problematiken förebyggande,
vilket också bidrar till effektivare
individer.
Min utmaning till dig som är
rektor/chef, satsa på en bra
psykosocial miljö och var med och
motverka mobbningen du också - och
låt bli mobbningsprogrammen då
dessa snarare stjälper än hjälper!
Linda Mathiasson
ordförande

_______________________________

Upprättelse för mobbade
Två chefer som 2010 arbetade
vid Socialförvaltningen i Krokom
kommun har fällts för
arbetsmiljöbrott. De bägge
cheferna orsakade 53-årige Lars
Perssons självmord.

Detta sjuka manipulerande
beteende som pågår mot
oskyldiga personer är ett så stort
brott, inte minst av dem runt
omkring som skyddar mobbarna.

Ska chefer som ska skapa en bra
miljö på arbetsplatsen, inte
genom att frysa ut, kunna driva
en person till avsked utan att
först ta reda på om det finns
grund för det?

Har själv erfarenhet av exakt
samma behandling, bemötande,
anklagelser utan grund vid min
avgång 2008. Vet exakt vad Lars
gått igenom. Jag förstår, jag vet
vad detta trauma kan få för
konsekvenser.

Att försvara sig med att "Lars
måste bli frisk först, innan vi kan
agera", är vidrigt när Lars
depression berodde på deras
framprovocerade avsked, att bli
av med Lars.
Det är uppenbart att de brister
som de påstått att Lars Persson
skulle ha gjort sig skyldig till inte
varit tillräckliga för avsked på
laglig grund.
Under presskonferensen
uttryckte kommunledningen
fortsatt förtroende för de fällda
cheferna. Det säger hur liten den
anställde är värd och trodd.
Även i en fällande dom kränks
den anställde om igen av
ledningen.
Upprättelsen består i att det inte
var Lars som var problemet. Nu
kan andra som upplevt mobbning
på jobbet kunna få upprättelse
som följd av den fällande domen.

Denna dom kommer att påverka
samtliga arbetsplatser i hela
Sverige, och hur man jobbar med
arbetsmiljödelegation.
Martin Luther King sa: "Den stora
tragedin är inte de onda
människornas brutalitet, utan de
goda människornas tystnad."
Vila i frid Lars. Du fick upprättelse
tack vare goda, modiga, ärliga
människor (men försent).
Rättvisan och de goda ska segra
till slut. Du finns i mitt hjärta!
.
Lena Wallgren, förskollärare

Insändare från Norrbottens Kuriren
nyligen, som vi håller på att skriva en
replik på.

Med nätvandring minskar mobbning
Jag läste nyligen en rapport från
Friends om nätmobbning bland unga
och konstaterar att så mycket som var
tredje ungdom har blivit utsatt för
mobbning på nätet. Främst ligger sidor
där ungdomar kan interagera med
varandra, som t ex Instagram, KiK,
Ask.fm och Snapchat. Mobbning sker
också via diverse internetbaserade
spel.
Att stoppa ungdomar från att vara på
denna typ av sajter är ingen lösning,
eftersom det är denna väg som
ungdomar (och vuxna) kommunicerar
och interagerar på i dag. Däremot så
ser jag av vikt att fler föräldrar och
andra vuxna finns på dessa sidor, för
att se vad deras barn gör. Är man
förälder så har man också ett ansvar
för vad ens barn gör, det går inte att
komma ifrån. Dock kan det vara svårt
att ha full kontroll när det gäller just
interagerande via nätplattformar och av
den anledningen är det nödvändigt att
föräldrar visar intresse för, och även är,
på dessa plattformar.
Livet på och utanför nätet hänger
samman och gör det därför svårt om
man inte finns där ens barn finns.
Det är även viktigt att skolpersonal
finns på nätet, då det råder skolplikt
och alla barn och ungdomar därav
befinner sig i skolan en stor del av
dagen. Mobbning stannar inte längre
utanför hemmet utan följer med den
som mobbas oavsett var man är. Av
denna anledning krävs det mer av alla
som har med barn och unga att göra,
att de också finns där dessa finns.
Mobbning stoppar vi tillsammans,
genom att prata om dess
konsekvenser och att finnas där
mobbning finns!
Linda Mathiasson,
ordförande Steg för steg, för en bra
psykosocial miljö, samt föreläsare och coach

__________________________________

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

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

Medlemsavgift 2015
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!
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

0704 - 71 27 80
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

