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Make a Change presenterar: Tydligare lags45ning mot mobbning på arbetsplatsen
Mobbning på arbetsplatser är e; utbre; problem som sällan uppmärksammas. Varje år begår minst 100
vuxna självmord som går a; koppla 4ll mobbning på arbetsplatsen. Svensk lags45ning släpar e5er länder som
Frankrike och Norge då den inte leder 4ll ordentliga konsekvenser och inte ger 4llräckligt med skydd. Det vill
an4mobbningsorganisa4onen Make a Change och oﬀrens anhöriga ändra på och presenterar därför en tydligare
lags45ning kring mobbning på arbetsplatser – för a; få företag a; ta ansvar och arbeta mer preven4vt.
– För vår verksamhet är det kristallklart hur angeläget det är aE det förebyggande arbetet kring vuxenmobbning måste
förbäEras och de ekonomiska förutsäEningarna för deEa måste öka. En tydligare lagsMNning bör träda i kraN med
ordentliga konsekvenser för de som idag utsäEer sina kollegor för broE. Dialogen kring vad kränkningar och mobbning
är måste i större omfaEning äga rum ute på våra arbetsplatser och i vuxenvärlden i övrigt. Hur ska vi kunna få barnen
aE sluta bete sig så förfärligt mot sina jämnåriga när vuxna människor kränker varandra på säE som barn knappast
skulle komma på aE göra? säger ChrisMan Nordenström, grundare Make a Change
De undersökningar som ﬁnns Mllgängliga visar aE hundratusentals vuxna i vårt land regelbundet utsäEs för mobbning.
Kostnaderna för samhället är näst inMll omöjliga aE beräkna, men brukar uppskaEas Mll mellan 30 och 70 miljarder
kronor om året.
Stefan Blomberg, forskare och psykolog på Arbets- och miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhuset i Linköping säger:
- Enligt eE pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet och Arbets- och miljömedicin vid Linköpings
universitetssjukhus är närmare 20 % av den arbetande befolkningen i Sverige årligen utsaEa för handlingar och
beteenden på arbetsplatsen som innebär en risk för aE mobbning ska uppstå. Av dessa är knappt hälNen drabbade
av pågående och systemaMsk mobbning, och för många är utsaEheten yEerst allvarlig. Det drabbar män och kvinnor
i ungefär lika stor omfaEning, likaså drabbas både chefer och medarbetare.
För aE uppmärksamma lagsMNningen har organisaMonen också byggt eE budskap - bestående av verkliga
självmordsbrev som siEer på en stortavla utanför regeringen under hela helgen. Läs mer om lagsMNningen och signera
här: www.makeachange.se
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