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Ekonomi
Förutom att OMM bidrog med 300 kr och Lars Perssons minnesfond med 1000 kr till Östersundsseminariet
och att vi ansökt om ett Leonardo da Vinciprojekt har vi inte sökt några pengar ur fonder i år, då det har
varit mycket svårt att få någonting tidigare.

Verksamhet inom Sverige
Årsmötet
Årsmötet den här gången ägde rum den 28:e april 2013 på ABF i Göteborg. Den mycket uppskattade
årsmötesföreläsaren var Arne Grip.
Medlemmar
Föreningen har under året haft ca hundra medlemmar. Eftersom en del betalar för familj går det inte att
säga exakt.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft ordinarie möten två gånger i månaden, ca tre timmar varje gång. Utöver dessa har
styrelsen kontinuerligt haft daglig telefon-/mejlkonversation för att diskutera alla möjliga ärenden bl.a. bolla
fram och tillbaka debattartiklar, uttalanden, kontakt med omvärlden och medlemsärenden.
Arbetsgrupper
Nedanstående grupper fanns. Somliga har varit i gång sedan länge, övriga är i teoretisk fas:
Bok-/juridiska gruppen,
Självhjälpsgruppen,
Davincigruppen,
Stödgruppen
Telefongruppen,
Projektgruppen,
Mediagruppen,
Värdegrundsgruppen,
Rehabcentrumsgruppen,
Gruppen associerade personer.
Juridiska gruppens möten och aktiviteter Den här gruppen har haft möten en gång i månaden där
sammanlagt 34 förslag på lagändringar har resonerats, bearbetats och omformulerats gång på gång .
Förslagen medföljde medlemsbladet i februari. Föreningen lämnade ett remissvar på
uppsägningstvistutredningen.
Ted Bondefalk, jurist, reviderade sitt dokument innehållande juridiska råd till de drabbade. Dokumentet är
tillgängligt på STOPP:s hemsida. Ted föreslog en enkätundersökning om huruvida det är så att många
enskilda som möter en myndighet i domstol upplever att domstolen redan från början har tagit ställning för
myndigheten, oavsett hur starka bevis den enskilda har och oavsett hur lite myndigheten har på fötterna.
Ted föreslog att vi involverar ett universitet och sedan vänder oss till Riksdagens utredningstjänst. Han
föreslog att vi kontaktar en professor i statsvetenskap som har en student som kan nappa på ämnet.
Följande personer nämndes:
Töres Theorell(professor psykosocial och psykosomatisk medicin),
Bengt Starrin(författare till flera böcker bl.a. ”Utbränd och emotionellt utmärglad...”),
Margareta Strandmark(professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet),
Sara Stendahl(forskare Göteborgs universitet).
Det diskuterades att koppla in OMM, SLUSSA och eventuellt andra liknande organisationer i
enkätundersökningen.
Arbetet strukturerades enligt följande ordning:
a. Tittar på Sara Stendahls rapport för att ha på fötterna
b. Kopplar in OMM, SLUSSA, …
c. Presenterar förslaget för någon vid ett universitet
d. Om vi lyckas få till något resultat tillsammans med någon/några från universitetsvärlden presenterar vi
sedan resultatet tillsammans med dessa för Riksdagens utredningstjänst
Medlemsmöten
Ett medlemsmöte ordnades på Söder i Stockholm.
Ett medlemsmöte ordnades på Kungsholmen i Stockholm torsdagen den 17:e okt kl 17-18. Därefter
föreläsning av Mikael Rehnberg. Se under rubriken seminarier.
Stort tack till familjen Bondefalk för lokalen.

Självhjälpsmöten
Självhjälpsgruppen som är till för den som blivit utsatt för mobbning på sin arbetsplats har haft ett möte
varannan vecka med några månaders avbrott under sommartiden. Möten har hållits i Erik och Kristina
Lagerquists fastighet i Mörby eller i deras bostad. Vi i gruppen tackar Erik och Kristina särskilt mycket.
Seminarier/Föreläsningar
STOPP anordnade en föreläsning för allmänheten torsdagen den 17:e okt kl 18-20. Mikael Rehnberg från
Medlefors folkhögskola med diger kunskap om hjärnforskning inom stressrelaterad ohälsa föreläste gratis i
anknytning till medlemsmötet. Föreläsningen var oerhört fakta- och innehållsrik och egentligen behövdes
kanske flera dagars föreläsning för att kunna absorbera materialet.
Den 19:e december i samband med rättegången om Lars Perssons självmord bjöd vi, tillsammans med
Slussa vänner, OMM, Lars Perssons minnesfond och Sensus, allmänheten i Östersund till ett spännande
seminarium med Maria Steinberg. Maria Steinberg är jur. dr i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet och kan
även arbetsrätt. Seminariet var mycket värdefullt, dock slukade det stora summor från föreningens konto.
Jourtelefon
Jourtelefonerna för råd och stöd till hjälpsökande har gått varma. Ett stort tack till kontaktpersonerna för
deras helhjärtade insatser för mobbningsutsatta. Utöver de direkta samtalen har dessa lagt ner enormt
mycket tid att leta fram stödpersoner i närheten av de drabbades bostadsort.
Stöd och juridisk hjälp till mobbade Flera medlemmar tillsammans inkl Leif Kåvesstad, författaren till Sjuka
hus, närvarade vid Arbetsdomstolen för att ge stöd till Johan Rask från försvaret. Johan vände sig till slut till
Europadomstolen. Han behövde även stöd från STOPP att hitta någon medlem inom föreningen som har fått
livränta från och med visandedagen. Eva skötte detta.
STOPP har följt med flera hjälpsökanden till möten med arbetsgivare eller på domstol och gett moraliskt och
juridiskt stöd.
Fallet Lars Perssons självmord
STOPP följde rättegången om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död angående socialsekreteraren
Lars Persson på nära håll. Rättegången hölls 11-14 nov samt 18 och 19 dec i Östersunds tingsrätt. I båda
omgångarna var medlemmar från STOPP närvarande och gav stöd. Ett seminarium anordnades i samband
med rättegången där änkan till Lars Persson närvarade. Ett kort och ett presentkort på 200 kr lämnades till
Lars Perssons familj.
Brottsofferdagen
En grupp medlemmar från självhjälpsgruppen manifesterade på Mynttorget i Stockholm med plakat till
minne av de som tog sitt liv p.g.a. mobbning på arbetsplatsen. Plakaten vandrades dessutom runt halva
Vasastan på väg till Mynttorget. Väl där fortsatte medlemmarna med att dela ut flygblad och prata med
passerande om mobbning på arbetsplatser. Manifestationen pågick i tre timmar.
Massmedier/Sociala medier
Föreningen eller medlemmar i föreningen har medverkat i Dalademokraten, Östersundsposten,
P1, Tendens, Kaliber, Facebook. Hanna från UR förfrågade STOPP om att hitta folk som kan ställa upp för
intervju. Dessa ska ha varit mobbade men som inte har haft råd att anlita en jurist.
Utkast till STOPP:s bok skrivet av Eva Vad vi ska göra med utkastet till STOPP:s bok innehållande förord,
fakta, råd och medlemsberättelser om mobbning diskuterades vid flera styrelsemöten. Det är svårt att hitta
förlag som är beredda att ge ut sådana böcker.
Medlemsblad Under året skickades tre medlemsblad till samtliga medlemmar, de som är utan mejladress
fick det i pappersform.

Verksamhet internationellt
IAWBH
”International Association on Workplace Bullying and Harassment”, IAWBH, är en internationell
antimobbningsorganisation där STOPP:s ordförande Eva Jorendal representerar föreningen och hon
medverkade under året i IAWBH:s medlemsblad. Leonardo da Vinciprojektet En grupp studenter från
Turkiet med Özlem, doktorand från Turkiet inom management, i spetsen ansökte tillsammans STOPP om att
få genomföra ett utbytesprojekt genom EU, ett så kallats Leonardo da Vinciprojektet. Styrelsen med Eva i
spetsen lade ner mycket tid på detta. STOPP hade planer på att involvera andra aktörer så som
Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Lars Bagge psykolog och specialist på
mobbning, Töres Theorell forskare, Kristina Lockner (ordförande i Winnet Härnösand) och Maciej Zaremba,
journalist på DN. Ansökan gick dock inte igenom .

Slutord
Vad kan vara bättre än att ägna slutordet åt att hedra Lars Persson och hans familj som förde en svår David
och Goliat kamp i tre år för att få upprättelse för sin man och fars självmord. Denna kamp och dess resultat
blev också ett sätt att minnas de som tog sitt liv i det tysta utan att någon fick veta att det var mobbning på
arbetsplatsen som tog deras liv. Denna kamp tände också en gnista av hopp hos offren som fortfarande
lever och de som just nu är utsatta för mobbning. Heder åt familjen Persson. Kampen forsätter mot
mobbning och för humanare arbetsmiljö...
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