
«Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø 
uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og 
unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminer-
ing, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker 
disse rettighetene.»

Vårt mål er at:
Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande 
oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing

For å nå målet vil vi:
•	 Styrkje innsatsen mot mobbing gjennom auka beviss-

theit, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret han-
dling

•	 Sette fokus på særskilde område som er sentrale i arbei-
det mot mobbing

•	 Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet 
mot mobbing

•	 Arbeide for at våre leiarar tek ansvar for å forhindre og 
handtere mobbing

Det viktigaste arbeidet mot mobbing skjer lokalt og krev 
handling frå oss lokalt. 

Vi forpliktar oss til å arbeide for eit godt og inkluderande 
oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge, fritt for 
mobbing.

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø 
uten mobbing. Lovgrunnlaget for retten til et oppvekst- og 
læringsmiljø fritt for mobbing slår tydelig fast dette. Barn og 
unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer 
hvor de ferdes.

Vi vet at det er mange barn og unge som opplever mobbing. Å 
bli utsatt for mobbing er krenkende, skaper utrygghet og kan 
få alvorlige følger senere i livet. Vi vet også at de som mobber, 
har større sjanse til å havne på siden av samfunnet når de blir 
eldre.
Vi som voksne har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Vi 
må ta vårt ansvar på alvor, vi må ta den som blir mobbet på 
alvor, og vi må iverksette tiltak som skaper et inkluderende 
oppvekstmiljø for alle. Enhver som føler seg utsatt for mob-
bing har krav på å bli hørt.

Økt eksponering for og bruk av internett og mobiltelefon 
blant barn og unge har gitt nye kanaler for mobbing. I dag er 
derfor mye av mobbingen mer skjult enn tidligere. Det er vik-
tig at vi som voksne er observante og følger med slik at denne 
type mobbing blir tatt tak i. Mobbing skjer på mange arenaer, 
men virkningen er den samme for den som mobbes.

Siden manifestarbeidet startet i 2002, har regjeringen og sen-
trale nasjonale parter sammen forpliktet seg til å bidra til økt 
oppmerksomhet om mobbing. Med dette manifestet fornyer 
vi den nasjonale innsatsen mot mobbing og forplikter oss for 
fire nye år, 2011-2014.

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinn-
satsen må settes inn der barn og unge oppholder seg. Samlet 
innsats på ulike arenaer, fra ulike aktører og på tvers av nivåer 
gir resultater.
Det er viktig at barn og unge selv, og deres foreldre, deltar 
aktivt i arbeidet. Vi må stå samlet for å bekjempe mobbing.
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