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En bok om mobbing, håp og ansvar
Fordi jeg fortjener det er et resultat av tidenes engasjement i norske sosiale medier. Gjennom å bruke
blogging, Twitter, Facebook og Flickr, samlet Kristin Oudmayer inn over 200 historier om mobbing.
Boken tar tilbake individfokuset og lar stemmer vi vanligvis ikke hører, komme til orde. Gjennom svært
personlige tekster møter vi mobberen, den mobbeutsatte og deres familier, som gir leseren et hjerterått
innblikk i mobbingens opphav og konsekvenser. Enkelte forteller at de opplevde fysisk ubehag som kvalme,
angst og søvnløshet da begynte å skrive, og mange har aldri tidligere fortalt sin historie. Flere av bidragsyterne
i boken har valgt å være anonyme av hensyn til familie og arbeidsgiver. Noen er redde for å bli mobbet på
nytt, mens andre frykter nok en gang å bli sett på som et utskudd og et offer.
Bidragsyterne er i alderen 17-66 år, og tekstene viser med tydelighet at mobbing rammer på tvers av sosiale
lag og aldersgrupper. Boken gir innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for om livet som mobbeutsatt blir
levelig eller ikke. Den bringer håp og plasserer ansvaret der det skal være - hos deg og meg.

Blant bidragsyterne er kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Aslak i Gatas Parlament, Olaf Thommessen og
bloggeren Ida Jackson.
"Fordi jeg fortjener det? - en bok om mobbing, håp og ansvar" av Kristin Oudmayer - Se omtaler, sitater og
terningkast. Kjøp 'Fordi jeg fortjener det?, en bok om mobbing, håp og ansvar' av Kristin Oudmayer fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E. Varenummer/ISBN:
9788282820776 En bok om mobbing, håp og ansvar Fordi jeg fortjener det er et resultat av tidenes
engasjement i norske sosiale medier. Det var den jævlige dagen… Den dagen hvor alt bare gikk dritt, og jeg
egentlig ikke ville snakke med noen. Jeg hadde gått en hel dag med øynene i bakken. I reklamer hører vi det
ofte «fordi jeg fortjener det» ditt og fordi du fortjener det datt! Har du fulgt meg en stund så vet du at jeg ofte
kicker på ord. Da er jeg trygt plassert under dyna. Planen var å sove men av en eller annen grunn bruser det i
kroppen og hodet renner over av 1000 vis av tanker. Forrige helg var meg og kjæresten på dagstur til Arendal
for å nyte vårværet og hverandre. Jeg hadde ett lite mål om å finne meg en ny veske som jeg har letet. Fordi du
fortjener det. Hei Preben! Setter veldig pris på alle innleggene du skriver. Å gleder meg til hver gang du legge
ut ett nytt innlegg. Jeg vet det hjelper lite å irritere seg, men jeg er lei. Grundig lei. Og jeg velger å få det ut.
Fordi det bør sies. Fordi jeg fortjener det. Og der. www.humanistforlag.no

