
En ny paragraf i 
brottsbalken måste införas 
för att stoppa mobbning, 
trakasserier, förtalskam-
panjer samt social 
utstötning från arbetslivet!

Nutidens stora häxjakter sker på arbetsplat-
serna. Man utser en "syndabock," som 
därefter blir hemmotad av arbetsgivaren, 
som agerar både åklagare och domare utan 
att stra�as.

Den drabbade skadas för livet. Får ingen 
hjälp och mister arbete, social status och 
även sina lagliga rättigheter. Oftast mister 
man möjligheten till egen försörjning för 
livet!



Varför ställer inte 
facket upp för 
mobbade och 
kränkta som blir 
arbetsskadade? 

Vi är Brottso�er men behandlas 
som förövare. Vi kräver 
rättshjälp, samt rehabilitering 
och behandling.

Vi får skador för livet av de 
arbetsmiljöbrott vi utsatts för! 

Vad gör arbetsmiljöverket?



OMM kräver:

1) Förbud mot 
mobbning skall 
skrivas in i Brotts-
balken.
2) En arbetsmiljöpolis vid varje 
polismyndighet.
3) Uppsägningar skall prövas hos 
Polismyndigheten.
4) Ställ mobbarna inför rätta!
5) Rättssäkerhet, Rättshjälp för 
brottso�ret. Rehabilitering och 
behandling. Brottso�erstatus för 
arbetsskadade mobbningso�er.



DET OSYNLIGA 
PSYKISKA VÅLDET

Mobbning ger svåra psykiska 
funktionshinder för livet!

Blir även medicinskt, socialt och 
ekonomiskt drabbade!

Mobbning, 
kränkningar 

och trakasserier 



 2005-2008 

gick sjukförsäkringen 
med 58 miljarder i 
vinst. 
OMM frågar; 
Var är pengarna?  
Ett fall för Riksrevisionen?



Förstärk 
skyddet för 

"whistle-blowers"  
(Visslare)



MOBBAD -- UTKÖPT 
för några månads-
löner!  

Varför stra�as inte mobbaren 
som utfört brottet?

Politikerna måste omgående ta sitt 
ansvar.

Vi kräver 0-tolerans mot alla 
psykiska arbetsmiljöbrott. 
Respektera varandra!

Mobbning är en landsplåga!  Våga se 
och handla. Stoppa 
"syndabocksviruset"



Mobbningens 
orsaker �nns i 
avundsjuka, makt-
lystnad och jante-
mentalitet. Dåliga 
chefer tar parti för mobbarna.

Den som är duktig och har 
civilkurage blir utmobbad, 
förtalad, trakasserad, kränkt, 
samt socialt utstött och 
sjukskriven. 

Hemmotad till "husarrest" 
Ingen bryr sig.  
==Nästa o�er utses.==



300 
arbetskamrater tar sitt 

liv varje år pga 
kränkningar på sin 

arbetsplats!  

MOBBNING DÖDAR!



Skador pga 
kränkningar:

Stroke, hjärtinfarkt, PTSD, 
diabetes, bältros, cancer, 
panikångest, ständig värk i 
kroppen, 
koncentrationssvårigheter, 
splittrad och kluvenhet, kronisk 
trötthet, låg energi, låg 
stresströskel, mardrömmar, 
social fobi, traumatiserad, 
brusten tillit till andra 
människor, minnesluckor, 
stresshuvudvärk mm.



 "Problemet är inte de 
onda människorna, 
utan de goda 
människornas tystnad" 
Citat från Martin Luther King.

 Återinför etik, moral och empati 
för ett värdigt arbetsliv! 

Återinför 
tjänstemannaansvaret gentemot 
den enskilda människan!  

Sluta dalta med cheferna.



Arbetslinjen 
gäller enligt 
regeringen. 
Därför måste 
den psykosociala 
arbetsmiljön förstärkas 
omgående!

Lagstifta om anmälningsplikt 
när mobbningsarbetsmiljöbrott 
sker;  "LEX HEINZ LEYMANN"



 SOU-utredningen 
1999:69 visade på 
stora brister i 
systemet.   
Varför inrättades 
inte något Resurscenter för 
arbetsskadade?

Hur många har sorterats ut 
och knäckts pga kränkande 
särbehandling på jobbet?

Arbetsgivaren har det 
yttersta ansvaret för den 
psykosociala arbetsmiljön!



Vid anmälda 
arbetsskador:

1) Stoppa 
Försäkringskassans
"åklagare"

2) Ge sjuka och arbetsskadade 
rättshjälp.

3) Ge oss våra liv tillbaka!

4) Vi kräver upprättelse för 
"ett stulet arbetsliv", 
samt ekonomisk ersättning.



Organisation 
Mot Mobbning 
begär akut 
hjälp för alla 
mobbade i arbetslivet.
 
Nationell samordnare 
mot ohälsan i arbets-
livet måste tillsättas!



Facken klarar 
inte av att han-
tera mobbning. 
Låt polisen göra 
det!

Företagshälsovården går i 
mobbarnas ledband.

 Arbetsmarknadens parter 
gör gemensam sak mot 
mobbo�ret.



Arbetsskade-
kommissionens 
slutrapport 
2012;  

Arbetsskadeförsäkringen 
måste bli mer rättssäker och 
jämställd.

Hög tid att vi får en ny 
försäkring för 
arbetsskador. 
Bristerna i dagens 
arbetsskadeförsäkring är 
många och allvarliga.
 



 Det är 
hårresande vad 
som krävs för 
att sätta sig in i 
Försäkringskassans 
regler och det spel som 
pågår.

Försäkringskassan blir 
de arbetsskadades 
MOTPART!


