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välkommen till En föreläsning som Du sent skall glömma
Jag mobbar inte!

LISBETH PIPPING, www.slutamobba.se Arrangör:

Ta del av barn och ungdomars känslor, tankar 
och idéer om hur vi skall gå tillväga för att stoppa 
den mobbning som sker i dagens skolor. Barnen 
och ungdomarna är tydliga i sina svar, de säger 
att det går att stoppa mobbning och det är ingen 
kostsam lösning de ger oss - den är helt gratis. 

Jag vet hur det är att vara mobbad, jag var 
det varje dag under hela min skolgång. Efter nio 
långa år av mobbning fanns det ingen Lisbeth kvar. 
 Jag var ”Lösset”, inte bara i mina mobbares ögon utan 
även i mina egna. Ett litet värdelöst löss. Idag vet jag att 
jag är värd att vara älskad och omtyckt. Det tog många 
långa år att komma dit jag är idag. Mobbning ger sår som 
tar lång tid att läka och ärren bär vi med oss hela livet. 
 Det är min djupa övertygelse att vi måste våga och 
vilja prata öppet om mobbning. Vi måste tala öppet 
om vad den gör med alla inblandade. Mobbning upp-
står för att vi saknar modet att agera. Den lever kvar år 
efter år för att vi inte vill, orkar eller vågar stoppa mobb-
ningen. Låt oss införa nolltolerans mot mobbning. 
 Följ med in i barnen och ungdomarnas värld, de vet vad 
mobbning gör med den som finns mitt i den mobbning 
som sker på alla våra skolor. Ta del av deras råd om hur 
vi stoppar mobbning nu. De har något att säga oss vuxna 
och de säger det med en röst – ”Vi har inte tid att vänta.”

Jag mobbar inte! 
kommer under hösten till följande orter:

Göteborg            6 oktober 2010
Malmö               11 oktober 2010 
Sundsvall          14 oktober 2010
Stockholm        25 oktober 2010
Umeå             8 november 2010
OBS! Samma tid samtliga föreläsningar: 18.00 - 21.00 

”Alla kan stoppa mobbning bara man får veta hur man ska göra, vi barn måste få 
lära oss detta av våra lärare. De måste gå före oss och visa hur vi ska göra”

Följande tas upp under kvällen: 
Redovisning av barn och ungdomars känslor, tips och råd.
Kan man kartlägga och förutse mobbning och ligga steget före?
Vid stora olyckor är det självklart att agera utefter en färdig plan. Kan man göra samma sak vid mobbning? 
Kan man ta lärdom av tidigare händelser och kan man på så sätt agera förebyggande?
Att kunna förlåta och komma vidare med livet. 
Kan mobbningens sår läka? Kan man verkligen komma vidare med livet och förlåta dem som mobbade?
En mobbares historia. Att få hjälp att sluta mobba och kränka andra. Att lära sig förstå vad mobbning innebär.
En mängd olika tips och idéer på hur ni kan arbeta förebyggande mot mobbning. 
Likabehandlingsplanen. Varför ska vi ha en likabehandlingsplan? Gör den verkligen någon skillnad?
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Såg Du Lisbeth i TV4?
Nyhetsmorgon onsdag 18 aug:

Lisbeth Pipping berättar om sitt
projekt SLUTA MOBBA!

Se mer på TV4Play.
      


