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Årlig kampanje mot mobbing 2011-2014
Sett mobbing på dagsorden i din kommune!
Partnerne i Manifest mot mobbing inviterer dere til å bli med på årets kampanje mot
mobbing. Vi satte mobbing på dagsorden ved skolestart i fjor og vil gjenta dette også i
år. Kampanjeuken er som vanlig uke 36, og vi ber dere sette av tiden allerede nå!
Målet for kampanjen er å skape et lokalt engasjement i hver kommune. Vi ønsker at
kampanjen markerer starten på og forsterker det viktige arbeidet mot mobbing,
diskriminering og krenkelser som allerede foregår i landets kommuner. Folkehelseloven
som trådte i kraft 01.01.12, fremhever at arbeidet mot mobbing og diskriminering er
viktig for å styrke menneskers livskvalitet, muligheter og god psykiske helse.
Tema for årets kampanje er «voksne skaper vennskap».
Årets kampanjeuke, 3.-7. september, skal handle om at voksne tar ansvar for og sikrer
at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og
læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet. La oss sørge for at alle
barn og unge får minst en venn i år.
I år skal kampanjen spesielt rette oppmerksomheten mot alle former for krenkelser,
diskriminering og utstøtning som skjer på de arenaene hvor det er barn og unge. Skal vi
stoppe mobbingen, må vi arbeide bevisst for et inkluderende miljø hvor det er plass til
alle, og hvor en ikke aksepterer noen former for krenkelse og diskriminering. Arbeidet
mot digital mobbing skal fortsette, men i år håper vi at de tydelige voksne står enda
klarere fram som relasjonsbyggere mellom barn, og legger til rette for å skape nye
vennskap.
Vi håper at alle som har ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø, står fram over
hele landet.
Hva ønsker vi at dere skal gjøre?
• At kommuner utformer lokale markeringer i samarbeid med de tillitsvalgte.
• Vi anbefaler at alle kommuner danner tverrfaglige nettverk/grupper i arbeidet for
å skape vennskap og for å forhindre mobbing, diskriminering og krenkelser.

•
•
•
•

At ledere i idrett og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og fritidsmiljøer
engasjerer seg.
At ledere sørger for nødvendig kompetanseutvikling for de ansatte som arbeider
med barn og unge
At voksne opptrer som gode rollemodeller og bidrar til å skape vennskap mellom
barn.
At barnehage og skole setter temaet på dagsorden på foreldremøter.

Det er dere som er drivkraften i kampanjen, og det er i deres lokalt utformede tiltak det
viktigste arbeidet vil foregå. Derfor ønsker vi at dere viser lokalt initiativ og kreativitet i
utformingen, og at dere engasjerer lokalsamfunnet, det lokale kulturlivet, lokale medier,
barn, unge og foreldrene i arbeidet.
Hvor finner dere mer informasjon og ressurser?
På www.udir.no/mmm vil dere finne hjelp og støtte til å utforme lokale markeringer og
tiltak. Vi vil legge ut veiledning, råd og stoff om de voksnes rolle, om hvordan en skal
skape vennskap og gode oppvekst- og læringsmiljø, lenker til nyttige nettsteder,
materiell og andre hjelpemidler som dere kan bruke lokalt. Informasjon fra fjorårets
kampanje om digital mobbing vil fortsatt være tilgjengelig i tillegg til at det kommer nytt.
Nettstedet vil bli oppdatert frem mot skolestart. Dere vil også finne informasjon på alle
manifestpartnernes nettsider og i fagtidsskrifter. Vi oppfordrer dere også til å slutte opp
om Manifest mot mobbing på Facebook (www.facebook.com/manifest.mot.mobbing).
Vi er mange som står sammen i arbeidet for trygge og inkluderende oppvekst- og
læringsmiljøer uten mobbing, diskriminering og krenkelser. La oss også i år sammen ta
et krafttak.
Lykke til med arbeidet!
Hilsen partnerne i Manifest mot mobbing.
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