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Cicci och Kina i heta stolen

Friförande målning

Ordföranden har ordet
Nu är det snart november och ett år
sedan Steg för steg bildades som
organisation. Det har på många sätt
varit ett händelse- och lärorikt år.
Vi har haft framgångar när det gäller
media genom debattartiklar. Årets mål
var att synas i minst 10 medier under
året - nu är vi uppe i runt 25 gånger
vilket är riktigt bra. Både själva och i
samarbete med andra.
.
Vi har svarat på remissen angående
arbetstvister vilken sägs vara på väg
att tas beslut om i riksdagen. Går den
igenom som den ligger så blir det
betydligt svårare när det gäller att
komma tillrätta med psykosocial miljö
och mobbning. Det är bara att hoppas
på att de som svarat på remissen
lyckats få inflytande.
När det gäller påverkansarbete så har
det hänt en hel del även där. Under
våren träffade jag Vision för att
diskutera deras förslag till
mobbningslag - en träff som
resulterade i en gemensam aktivitet.
Vidare har vi hunnit ta fram några
filmer som visar på vanliga mobbningssituationer. Tanken med dessa är att
visa på igenkännande men också ha i
vårt påverkansarbete om vad som
faktiskt sker i samhället.
I övrigt har vi skapat kontakter och haft
ett par öppna tematräffar om mobbning
och miljö, drömmar och mobbning
samt en kommande med frigörande
målning.
Vi har lagt en hel del kraft på att synas
utåt och att bygga upp organisationen.
Här har våra sidor på sociala medier
spelat en viktig roll. Riktigt roligt är att
vi har fått med oss lite ungdomar i
arbetet redan från start vilket gör att

det blir lättare och även få med
mobbningsfrågorna rörande skolan.
Personligen har jag lagt tid på att
utveckla organisationen och få
genomslag med debattartiklar men jag
har också gått en utbildning i personlig
utveckling för att bli ännu starkare i mig
själv och vad jag vill.
Valet av bild är när jag utmanar mig
själv genom att klättra upp för en
stolpe med målet att ta mig över den
liggande stocken ett antal meter över
marken. Varför gjorde jag då det här?
Jo för att
testa mina
gränser och
lära mig att
jag både
vågar och
kan så
mycket mer
än vad jag
ibland tror.
Nu går
arbetet
vidare med
att söka
projektmed
el och
andra finansieringsvägar för att bli en organisation att räkna med. Vårt nästa mål är
att ha kontaktpersoner i de flesta av
landets regioner som kan vara en länk
och stöd ut mot den som känner sig
mobbad.
Linda Mathiasson
ordförande
Omslagsfoto:
Beatrice på eventet Sport och
fritid på Heron C - där vi samlar in
kompishälsningar
Bild: Linda Mathiasson

Mingel, påvekan och information i Almedalen
Det finns så mycket som skulle vara
trevligt och nyttigt att vara med på men
allt hinns inte med och prioriteringen
blir hög för att orka men en sak som
kändes lite extra kul var att både
lärarförbundets och Unionens
representanter var intresserade av att
diskutera sakfrågan.

Anders Borg intervjuas i Expressens "valstuga"
nedanför Donnersplats

I början av juli, närmare bestämt
måndagen den 1:e, var det dags för
mig att börja min resa mot Visby och
Almedalsveckan, en vecka med
mycket intryck, påverkan och mingel.
Även i år var intresset stort från
organisationer att vara med och visa
upp sig genom seminarium, mingel och
informationstält. I början av veckan var
det flest besökare medan det i slutet av
veckan blev allt glesare på Visbys
gator och torg. Antalet seminarier
under årets vecka sägs ha varit runt
2000 stycken vilket är väldigt många.
En vecka går fort, riktigt fort men vi
hann med en hel del både seminarier,
samtal och informationsspridning.
Under veckans lopp delade jag ut ett
antal informationsbroschyrer och
pratade med ett antal organisationer,
företag och allmänhet om mobbning.

Innan hemfärd hanns också med en
lugn och avslappande stund i den
gotländska naturen, en helt underbar
tyst och lugn miljö.
Efter en intensiv vecka var det skönt
att påbörja resan hemåt. Det är synd
att fler inte har möjlighet att åka ner
men det är en kostnadsfråga då den
som åker själv får stå för kostnaden.
Text och bild: Linda Mathiasson

Medlemsavgift 2014
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2014.
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!

Sport och fritids event på Heron City
Under dagen så blev Beatrice
intervjuad av Heron Citys webbradio
om mobbnig och vad vi gjorde på
eventet, vilket hon gjorde så bra..
Vi hade dialog med en hel del
människor både när det gäller
kompishälsning men också om
mobbning i allmänhet.

Besökare skriver kompishälsningar
med chans att vinna ett presentkort på
500 kronor
Helgen den 28-29 september var Steg
för steg inbjudna att delta under
eventet sport och fritid på Heron City i
Kungens kurva, Stockholm.
Under lördagen var Linda och Beatrice
med och bemannade informationsbordet där besökare fick skriva en
kompishälsning. När de lämnade
tillbaka pennan så fick de en lott med
möjlighet att vinna ett presentkort på
500 kronor vid dragningen i slutet av
dagen.

Under söndagen så avsatte Marie
Lennartsson en av sin personal att stå
för oss och fick under denna tid in 44
kompishälsningar. Riktigt bra jobbat
och tack å jättemycket för att du gav
oss den möjligheten att synas.

Linda Mathiasson från Steg för steg på
Heron C och pratar om mobbning.
Vi hoppas att vinnarna av presentkortet
på 500 kronor på Media Markt hittade
något riktigt bra och önskar alla
besökare och andra deltagande
organisationer ett stor tack för att vi fick
chansen att vara med och sprida
kunskap och tankar om mobbning och
dess konsekvenser.
Text: Linda Mathiasson
Bild: Linda Mathiasson och Beatrice Jonsson

Beatrice Jonsson skriver en kompishälsning rör att locka fler att skriva

Heta stolen om mobbning
Steg för steg
har intervjuat
Cecilia Z
Persson för
att ta reda på
vad hon anser
om mobbning
och vad som
behöver göras
för att få slut
på detta
gigantiska
folkhälso- och samhällsproblem.
Av: Linda Mathiasson
Vad tycker du om formuleringen att
man ska minska mobbning?
När det gäller mobbning så borde det
vara nollvision liksom det är i trafiken.
Minska borde vara ett delmål på
vägen.
Hur ser du på
mobbning/trakasserier?
Det ska vara nolltolerans och vi ska
redan som barn uppmuntras att vara
whistleblowers när vi ser eller känner
något som inte är ok. Om alla hjälps åt
och vågar lyfta ett problem så skulle vi
minska mobbningen och öka
förståelsen. Jag hade heller aldrig
brunnit för frågan utan egen
upplevelse.
Hur tog du dig vidare efter
mobbningen?
Jag fick inte vara med och blev
utesluten men jag peppade mig själv
hela tiden att jag var bra precis som
jag var.
Dessutom hade jag stöd hemifrån. I
mina tidiga skolår fick jag lära mig att
alla var ett och att alla människor på
jorden var systrar och bröder. Det är
lättare att förlåta då och att hjälpa
andra. Jag har svårt att se människor
behandlas illa utan att ingripa.

Hur går det att få stopp på detta
samhälls- och folkhälsoproblem?
Om alla fick möjlighet att synas kanske genom färre elever per lärare så skulle det vara svårare att komma
undan men också ge oss den
bekräftelse vi så väl behöver. Det
behövs ett kontinuerligt arbete med
värdegrunder, att lyfta de lite mjukare
frågorna är viktigt. 'Personlig
Utveckling' och Mental Träning borde
vara självklart för alla!
Spelar miljön någon roll?
Den psykosociala miljön är viktig då
det är den värdegrund som visar vad
som är viktigt och som gäller inom ett
visst sammanhang - skolan, jobbet,
familjen. Att vara konsekvent och följa
sina värderingar är lika viktigt som att
bromsa snabbt om man ser att något
drar åt fel håll. Utvärdera, omvärdera
och gör nytt om så måste. Inga
skygglappar på!
Vad tycker du om
mobbningsprogram?
Jag kan för lite om dessa program.

Fakta om Cecilia
Namn: Cecilia Z Persson
Ålder: 40 år
Bor: Göteborg
Yrke: Ledarcoach och
mental tränare
Intressen: resa, familjen,
läsa, träna

Minska mobbningen med medvetet
nätverkande!

Påverkansarbete
Vårt påverkansarbete går framåt och nu
har Centerpartiet lagt följande
riksdagsmotioner om mobbning. Det borde
finnas möjlighet att få igenom de då
mobbning är ett så gigantiskt folkhälsooch samhällsproblem som det är.

Kriminalisera mobbning:
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Motioner/_H102F75A836D-E9C8-47C0-B7ED4F0C94198304/?text=true
Förbjud mobbning:
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Motioner/_H10298CF523B-5689-42D2-801EED410A891F90/?text=true
Förbjud mobbning och trakasserier
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Motioner/_H10286D2F093-F2B0-4B3F-B0871CD03CE0FD20/?text=true
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Genom att skaffa sig fejkprofiler på
sociala media och adda "vänner" så tar
sig den som vill mobba någon fram för
att komma åt sitt offer! Det är oftast
vänner till sitt/sina utvalda offer som
vänförfrågas - allt för att kränka
personen i flera sammanhang som t ex
genom att bli inbjuden till ett event och
den vägen lägga upp nidbilder, kalla
sitt offer för hora osv.
Mobbningen tar sig nya uttryck i takt
med att aktiviteten på sociala medier
ökar och ett av dessa uttryck är att
skaffa sig fejkprofiler med fina bilder
där det mestadels står "tack för
vänskapen" på tidslinjen, här bör man
vara vaksam. Ibland kan dessa
fejkprofiler dessutom vara fyllda med
nidbilder på personer som verkar på
sociala medier i sina affärsroller och
nätverk men det finns också ett antal
bilder på högt uppsatta politiker.
Samtidigt som någon fejkprofil
försvinner efter ett antal anmälningar
så dyker det upp nya - allt för att
fortsätta mobba sina offer.
Hur kan vi hjälpas åt att motverka
fejkprofiler?
Den som mobbar har ett antal "vänner"
som gillar och pushar det den skriver.
Ibland verkar det som en del inte ens
läser det som står utan bara trycker på
gilla även om budskapet som
sägs/visas är kränkande. Även om du
har gemensamma vänner med profilen
så betyder det inte att det inte är en
fejkprofil, så kolla alltid upp vem det är
du accepterar som vän. Du som är vän
med en fejkprofil blir en medlöpare då
du möjliggör för mobbaren att fortsätta
mobba.
- Om vi börjar nätverka smartare och
inte slentrianmässigt acceptera
vänförfrågningar så skulle det försvåra
för den/de som mobbar. Vi behöver
tillsammans hjälpas åt att höja
medvetenheten, säger Nina
Jansdotter.

Vad behövs för att motverka
nätmobbning?
Vad gäller nätmobbning så kräver
lagen att det eventuellt misstänkta
brottet ska kunna leda till fängelse för
att polisen överhuvudtaget ska kunna
agera. Om den möjligheten inte finns
så är det idag lönlöst att försöka få
fram uppgifter om gärningsmannen.
Här anser vi att det behöver ske en
förändring i lagstiftningen så att den
som utsätts för denna nya form av
mobbning har möjlighet att anmäla
mobbningen som det brott det faktiskt
är.
Nina Jansdotter
Linda Mathiasson

Styrelsen
Ordförande
Linda Mathiasson
Ledamöter
Beatrice Jonsson
Malou Thorman
Jan Gauffin
Kerstin Wahlström
Revisor
Carina Hermansson
Valberedning
Monika Freij
Kristina Björntorp

Mobbning, självkänsla och
frigörande målning i Göteborg

Prova nya vägar till självkänsla och bli
fri från mobbning genom frigörande
målning med Hjördis Stenman.
Genom visualiseringsövningar och
bilder får du prova på att måla och
tillsammans tolka din bild för att ta ett
ytterligare steg från mobbningen.
Självkostnadspris för materialet!
När: tisdag 26 november
Plats: Vida la vida Fjärde Långgatan
Göteborg
__________________________________

Hänt i media
Vi har fått in en hel del debattartiklar i media runtom i landet, både själva
och i samarbete med Nina Jansdotter och Cecilia Kärvegård. Härligt att
mobbningsfrågorna börjar ta plats.
Gör mobbning till det brott det är
Dalarnas tidning - 131021
Västerbotten Kuriren - 131021
Nya Wermlandstidningen - 131019
Minska mobbningen med medvetet nätverkande
Sundsvalls tidningen - 130803
Ö-viks Allehanda - 130805
Göteborgs Fria Tidning - 130809
Smålandsposten - 130809
Sörmlands Nyheter - 130812
Verkligheten finns också på nätet
Sydsvenskan - 130811
Systemfel om någon tar livet av sig
Hela Hälsningsland - 130924
Ö-viks allehanda - 131001
Usch - men det drabbar inte mig
Norrbottens kuriren - 130821
Dalademokraten - 130826
Norrköpings tidning - 130828
Karlskoga Kuriren - 130916
Minskad mobbning ökar folkhälsan och minskar kostnader
Ö-viks Allehanda - 130828
Dagbladet - 130829
Tydlig markering mot mobbning
Nya Wermlandstidningen - 130903
Norrbotten Kuriren - 130903
Dalademokraten - 130903
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

Heta stolen om mobbning
Steg för steg
har intervjuat
Kina Bergström
för att ta reda
på vad hon
anser om
mobbning och
vad som
behöver göras
för att få slut på
detta gigantiska
folkhälso- och samhällsproblem.
Av: Linda Mathiasson
Hur ser du på mobbning?
Människor har ett behov av att bli
sedda. Mobbning är ett sätt att hävda
sig själv och göra någon annan
mindre. Jag tror att de allra flesta barn
någon gång har visat en mobbningstendens. Vuxna har ett ansvar att tala
om att mobbning inte är ok.
Spelar miljön någon roll?
All miljö runtomkring oss spelar roll.
Det är viktigt att våga säga ifrån och att
stå för att man inte tycker det som sker
är ok. Tyvärr är många fortfarande
rädda att prata om mobbning för att det
är tufft. Det behöver vi vuxna hjälpa till
och göra det lätt och rätt för barnen att
säga till när något är fel.
Vad är viktigast att fokusera på för
att stoppa mobbning?
Att jobba för att göra alla värdefulla.
Stärka individens självkänsla för att
minska avundsjukan och hotfullheten
om någon anses bättre. Vanligt är att
den som är offer för mobbing får flytta
på sig. Det ger fel signaler. Om det mot
förmodan inte går att lösa så ger det
sundare signaler att det är mobbaren
som ska flytta på sig och inte den som
mobbas. Viktigt dock är att den som
mobbar, får hjälp, för det finns alltid ett
underliggande behov som behöver
tillgodoses.

Vilken roll spelar den som tyst ser
på?
Vågar ofta inte säga ifrån eller stå
emot av rädsla att själv bli utsatt.
Människan är ett flockdjur och vågar
inte urskilja sig från mängden och går
därför inte emellan.
På vilket sätt skulle det du gör
förbättra världen?
Jag vill få varje individ att inse sitt
värde och ta plats. Det gäller att lära
sig att inte jämföra sig med andra utan
att jämföra sig med sig själv. Vill få
individen att inse att det andra gör är
oviktigt och att leva efter principen
"älska sig själv och andra".

Fakta om Kina
Namn: Kina Bergström
Ålder: 42 år
Bor: Lindome
Yrke: Mindsetcoach &
Ledarutvecklare
Intressen: resa, familj,
läsa, hockey

Nätvandring bland de som har med
barn att göra ska vara obligatoriskt

Minskad mobbning ökar folkhälsan
och minskar kostnader

Positivt läser vi på Radio
Östergötlands sida nu i veckan att
polisen vill se ett ökat vuxenengagemang på sociala medier för att sätta
sig in i sina barns internetvanor.
Precis som polisinspektör Claes Solid
säger att den som är vuxen och
förälder måste vara orienterad i de
forum som finns på nätet anser vi att
fler föräldrar, skolpersonal, politiker
och psykologer nätvandrar på sociala
medier för att direkt ha förutsättningen
att ta tag i det som är kränkande. Detta
görs enklast genom nätvandring, alltså
att vuxna som har med barn att göra
finns på de forum där dagens unga
finns.

Oavsett om det handlar om Internet,
skolan eller arbetsplatsen så ska det
vara en trygg plats för alla att vistas på.
Ingen ska behöva utstå kränkningar,
hot eller våld. Så långt är nog alla helt
överens men vi är inte där idag.

Mobbning är något som sker överallt,
när det minst anas så finns den där
runtomkring oss. Det händer inte bara
bland barn utan även vuxna drabbas
av näthat och mobbning. Däremot så
har vuxna ett större ansvar för att
finnas på de arenor som våra barn fins.
Det går inte längre att säga att det som
sker inte är verkligt - verkligheten är
och finns där man är. Vi ställer oss
frågan hur insatta barn och ungdomspsykologer är vad gäller nätmobbning?
När ett mobbningsdrev börjar så sprids
det fort.
Vi anser att:
- nätvandring bland de som har med
barn och göra ska vara obligatoriskt
- lagstiftningen behöver följa med
utvecklingen vad gäller mobbning,
- BUP och andra stödfunktioner ska
följa med och ha kunskap om
mobbning.

Nina Jansdotter, Beteendevetare och expert
på sociala medier
Linda Mathiasson, Ordförande Steg för steg,
för en bra psykosocial miljö

Det är alltför många som går både till
jobbet och skolan med en klump i
magen vilket bidrar till ökad psykisk
ohälsa och ekonomiska konsekvenser
som följd. Det är inte enbart ett
ekonomiskt problem, det är också ett
gigantiskt folkhälso- och
samhällsproblem då mobbningen ofta
fortsätter på sociala medier, via sms
och mail. Förutom att mobbning i
allmänhet leder till socialt utanförskap
så förstör den för de som använder
Internet som arbetsfält i synnerhet.
Ta som exempel den nätmobbning
som riktakts mot kvinnor och män
under en längre tid där det är ett flertal
av de som blivit utsatta för detta näthat
anmält till polisen men fått till svar att
undersökningen läggs ner. Polisen kan
inget göra när det gäller trakasserier
via Internet så länge det misstänkta
brottet inte kan leda till fängelse. Det
behövs en heltäckande lagstiftning vad
gäller mobbning och trakasserier såväl
om det handlar om trakasserier på
arbetsplatsen, i skolan eller på nätet.
Idag finns det lagar som täcker delar
av det här men det finns alltför stora
brister vilket slår ut individer ur
samhälls- och arbetslivet. Med
trakasserier menas ett uppträdande
som kränker någons värdighet.
Med en heltäckande lag mot
mobbning/trakasserier så skulle en
ökad tolerans, bemötande, respekt och
acceptans för varandra främjas. Det är
dags att ta ett helhetsansvar mot
mobbning nu vilket skulle bidra till ökad
folkhälsa och en friskare psykosocial
miljö.
Linda Mathiasson

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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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 någon annanstans?
Hjälp oss sprida att vi finns!
Många röster gör tillsammans skillnad!

Kontakta oss
info@stegforsteg.net

031 - 353 17 51
onsdag 16.30 - 19.00

www.stegforsteg.net

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

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

