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Manifest mot mobbing – felles dugnad: 

Politiske vedtak alene hjelper ingen 
 
Statsminister Jens Stoltenberg har sendt meg ”Manifest mot mobbing” og oppfordret meg til å bli 
med. Selvsagt blir jeg og Iveland med. Utfordringen er nok en gang riktig og god. 

I 2002 fikk jeg et liknende manifest fra daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.  Jeg skrev 
under da også, med håp om at vi skulle nå målene våre om null mobbing i 2004. 

Men kanskje var jeg litt naiv: Politiske vedtak alene utrydder ikke mobbing.  Uten langsiktig og 
bredt forankret bevisstgjøring og holdningsendringer hos den enkelte av oss vil vi aldri nå målet 
om null mobbing. Heimen, barnehage og skole er avgjørende i denne kampen:  

Sjefsredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende skrev i følge Nationen nylig om lærer Bjørndals 
metode. En dag hentet lærer Bjørndal ut seks elever fra norsktimen.  ”Else kommer ikke på skolen 
fordi hun hater å være her.  Det har blant andre dere ansvar for,” sa han.  Ingen av de seks elevene 
hadde plaget Else.  Tvert imot var disse seks klassens mest respekterte elever.  De representerte 
makten i klassen.  En makt de ikke hadde brukt for å hindre at Else ble plaget. ”Det er patetisk, og 
jeg er enormt skuffet over dere,” sa lærer Bjørndal. 

Neste gang en av Elses plageånder lo høyt av henne da hun leste høyt for klassen, reiste klassens 
ener i gym seg, pekte på plageånden og sa: ”Og du! Du holder godt kjeft, din idiot!” 

Trykket mot Else ble sakte, men sikkert, mindre og mindre.  Fordi noen i Elses omgivelser tok 
ansvar.  Elses navn er oppdiktet, men det er ikke historien: Trine Eilertsen var en av de seks som 
ble filleristet av lærer Bjørndal. 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen oppfordrer alle landets ordførere til å bli med i kampen mot 
mobbing.  “Det er lokalt mobbingen må bekjempes”, skriver hun.  Til VG sier hun: ”Jeg har vært en 
storesøster som har blandet meg borti mye, men jeg kan huske at jeg burde gjort mer i forhold til 
noen.” 

La oss alle ta et mer aktivt ansvar rundt oss. 

 

Ole Magne Omdal 
ordfører i Iveland kommune 

mailto:ole-magne.omdal@iveland.kommune.no

	Manifest_mot_mobbing
	Manifest_mot_mobbing_leserinnlegg

