Pressrelease
Fibra fortsätter sitt samarbete med den ideella organisationen Make a Change
Den ideella organisationen Make a Change har snabbt vuxit till en av de
ledande anti-mobbningsorganisationerna för barn, tonåringar och vuxna i
Skandinavien. De fokuserar på ökad kunskap, nya infallsvinklar samt använder
och skapar nya moderna verktyg så att skolor och arbetsplatser kan arbeta på
egen hand och/eller tillsammans med dem.
Fibra jobbar dagligen för att invånare, företag och kommuner i sin region skall ha
tillgång till en modern kommunikation och en plats där människor och idéer skall
få utvecklas.
” Vi på Fibra tycker att det är viktigt med ett schysst klimat på nätet och värnar om en
bra näthälsa. Vi vill gärna bidra till visad respekt, hjälpsam attityd samt en självklar
nolltolerans mot kränkningar och mobbing.” säger Tove Ramsin på Fibra.
”Make a Change är oerhört glada över att Fibra väljer att fortsätta vårt samarbete
även under 2020. Tillsammans har vi nu möjligheten att fortsätta öka kunskapen
och sprida fler praktiska verktyg så att fler människor kan engagera sig i denna
utbredda problematik”, säger Christian Nordenström, grundare av Make a
Change.
” Genom vårt fortsatta samarbete med Make a Change vill vi sprida kunskap och lyfta
verktyg till alla er som arbetar med och möter barn och ungdomar. Vår förhoppning är
att - så länge det behövs – få fler att engagera sig och våga lägga sig i när de ser eller
misstänker att någon blir utsatt för trakasserier. För oss på Fibra är det här en viktig
fråga, för att alla barn och vuxna har rätt till ett schysst socialt klimat på nätet, jobbet, i
skolan och på fritiden!” fortsätter Tove Ramsin på Fibra.
”Vi på Make a Change är förväntansfulla och ser verkligen fram emot att
tillsammans med Fibra få producera säsong 2 av vår populära podcast samt
vår nya efterlängtade digitala webbcast serie med fokus på utbildning”,
avslutar Maria Oldenstedt – styrelseledamot i Make a Change, skapare av
Psykopatpodden och co-host av Mobbningspoddens andra säsong.
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Kort om Make a Change
Make a Change är en icke vinstdrivande förening som ideellt tillsammans med
fantastiska ambassadörer, samarbetspartners och eldsjälar aktivt arbetar mot
mobbning förekommande på nätet, i skolan, inom förenings – och arbetslivet.
Föreningen grundades 2015 av Christian Nordenström och han har genom
personliga erfarenheter och ett starkt engagemang fått organisationen att växa över
hela landet. Han arbetar entusiasmerat för att öka allas delaktighet i att motverka
mobbning. Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna. Genom att vara en
plattform för gemensamma krafter som arbetar mot mobbning agerar vi på nätet, i
skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser.

