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Breu aproximació al concepte d'assetjament moral (1) 

Per Marina Parés SOLIVA 

Es necessita una petita introducció al concepte d'assetjament moral per entendre la importància 
de la fase de seducció. Per a la psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen, hi ha la possibilitat 
de destruir algú només amb paraules, mirades, mentides, humiliació o insinuacions, un procés 
d'abús psicològic en el qual un individu pot aconseguir esquinçar un altre a trossos. És el que 
s'anomena violència perversa o assetjament moral. 

La contribució de l'autor d'aquest article a l'aclariment del fenomen és donada per la següent 
definició: "mobbing és assetjament psicològic en el treball i té com a objectiu destruir 
l'estabilitat psicològica d'un ésser humà, a través del descrèdit i la rumorologia. Es practica per 
grup assetjant de tal manera que la víctima "estigmatitzada" no pot defensar-se, que no pot 
parlar, o que la seva paraula ja no té cap valor. La impotència de la víctima prové de la passivitat 
dels testimonis de la violència, que permetin la destrucció d'un altre ésser humà d'una manera 
inequívoca i covard "(Marina Parés. 2005) (2) aquesta definició demostra que l'assetjament és 
una estratègia que vol dir que és un pla l'objectiu del qual és la destrucció de la víctima, sent el 
mètode utilitzat en el rumor i desacreditar , i l'estratègia utilitzava el bullying grup i la impotència 
de la víctima. 

Per acabar aquesta aproximació breu val la pena descriure els quatre tipus d'assetjament que 
existeixen ja que la fase de seducció en cada un dels quatre tipus seguirà un esquema similar 
però una implementació diferent. La següent classificació es determina a partir de la motivació 
del subjecte que incita i inicia l'assetjament envers una altra persona. Les quatre variants són: 
l'assetjament estratègic, la direcció, l'assetjament pervers i l'assetjament sancionador. 

L'assetjament estratègic es defineix com un que es decideix des de les instàncies més altes de 
l'organització i forma part de l'estratègia de la companyia. D'altra banda, quan l'assetjament és 
dut a terme per un cap executiu, molt sovint sense el coneixement dels seus superiors es tracta 
de la gestió de l'assetjament. En canvi, l'assetjament sancionador és un dirigit a un treballador, 
que d'una manera o altra ha evidenciat el frau subjacent a l'organització; en aquests casos 
l'assetjament es destina a servir com a model per a la resta de la plantilla de manera que 
s’espantaran i no seguiran l´exemple. He deixat la darrera xerrada sobre l'assetjament pervers 
per requerir aprofundiment. Com hem vist, els tres tipus d'assetjament descrits anteriorment 
originen en algun moment de la cadena jeràrquica, en lloc d'assetjament pervers poden sorgir 
en qualsevol enllaç de l'organització des d'una part d'un subjecte les característiques de la 
personalitat dels quals conformen la del pervers narcisista (Hirigoyen) o mediocre inoperant 
actiu (González de Rivera) L'assetjament pervers pot, en la seva font, ser de tres tipus: 
descendent (d'un cap a un subaltern), horitzontal (entre companys) o ascendent (de subalterns 



a un cap), encara que no pot deixar d'assenyalar que amb el pas del temps acaba sent un 
assetjament generalitzat, independentment de la posició que el pervers que l'instigava És a dir, 
l'assetjament és tota l'organització contra la víctima. Segons tota la doctrina existent sobre el 
mobbing o l'assetjament moral en el treball, es pot dir que la majoria dels casos corresponen a 
l'assetjament pervers; per tant és la raó central per a la majoria dels tractats científics sobre el 
mobbing o l'assetjament moral, ja que és el més nombrós. 

El que l'enveja malvada sobretot és la vida dels altres. Ell encari els èxits d'altres persones, que 
fan que s'enfronten al seu propi sentit del fracàs. Ell és capaç d'actuar com un competidor de la 
gent important en la seva vida, ja sigui en el nivell afectiu i de treball. A més, projecta a la seva 
víctima la culpa de tots els seus conflictes. Vostè no té cap problema utilitzant les estratègies de 
xantatge emocional, assetjament emocional, o fins i tot la violència física o verbal en el cas que 
vostè vegi la seva posició de poder qüestionat. 

Com Hirigoyen descriu en el seu llibre "assetjament moral", l'estratègia perversa no aspira a 
destruir l'altre immediatament; prefereix presentar-lo a poc a poc i mantenir-lo disponible. 
L'important és retenir el poder i el control. La persona que incita l'assetjament ha intentat, 
d'alguna manera, fer que l'altre vincle de dependència en relació amb ell cregui que és 
irreemplaçable i que sigui l'altre que ho sol·liciti. 

Aquest mateix mètode és descrit per M. José Edreira de la següent manera: Psicoterror és una 
tortura psicològica en la qual la violència es subministra en petites dosis, mentre que paralitzant 
a la víctima amb diversos procediments-similars als utilitzats en un rentat de cervell-de manera 
que no pot defensar-se. 

És a causa d'aquesta estratègia de paràlisi de la víctima que la fase de seducció esdevé 
important. 

Entenem per fase de seducció en el període en el temps abans del resultat d'un assetjament, 
caracteritzat per l'assetjador exercint les seves habilitats d'encant sobre la víctima destinada a 
guanyar influència i avantpassat sobre ella el propòsit és que no pot defensar-se a si mateix. 

Marina Parés (2007 de febrer) 

Servei d'informació mobbing Europea 

(1) Conferència "assetjament moral o mobbing". Què és? "impartit per Marina Parés SOLIVA a la Universitat 
Central de l'Equador-Facultat de Sociologia i a la Universidad cristiana Latinoamerica-Facultat de Psicologia. 
Quito. Gener de 2006. 

***** 

Terminologia en mobbing 

L'assetjament psicològic en el lloc de treball és un fenomen emergent que ha estat àmpliament 
parlat i escrit. Es defineix com un risc laboral i com aquest objecte de prevenció per part de les 
institucions responsables de garantir la promoció de la salut dels treballadors. S'ha discutit molt 
sobre el terme que s'adapta millor al fenomen, ja sigui l'assetjament psicològic o l'assetjament 
moral i hem d'estar d'acord, tal com afirma Parés (2008) (1) que "l'assetjament moral" és el més 
proper al terme francès "harcèlement moral" o el terme anglès "Assetjament laboral". 
Defensem "la moral" del concepte d'assetjament moral, ja que és precisament la naturalesa 
amoral de l'assetjament que justifica l'assetjament moral enfront del terme assetjament 
psicològic. El concepte d'assetjament psicològic confia en aquest nivell psíquic, però 



l'assetjament moral és més que això, en ella hi ha una perversió de les relacions, ja que els 
assetjadors, els col·laboradors i els còmplices, actuen de manera immoral contra la víctima, en 
accions realment cruels i, per tant, contràries a tota moralitat; però també aquest assetjament 
contra la víctima, a més de ser un acte immoral i de perjudicar les seves causes psíquicament en 
ella una disminució del seu estat d'ànim, és a dir, hi ha un declivi del terme grec "Animus", sent 
típic que la persona que és víctima de l'assetjament és descoratjat o baix en la moral. Per tant, 
en el procés d'assetjament, la moral es veu afectada en els seus dos significats: l'ètica i l'estat 
d'ànim. Ètica amb referència a aquells que assalten i l'estat d'ànim per a la víctima, que ens 
justifica per seguir anomeni assetjament moral. En l'assetjament moral és pervers la violència 
psicològica dels assetjadors cap a la víctima, però el terme és més ampli. Si bé l'assetjament 
moral ha pervers la violència psicològica dels assetjadors cap a la víctima, també hi ha 
l'assetjament i la marginació de l'entorn proper que, sense voler, col·labora; és per això que el 
terme és més ampli, ja que inclou, a més de la violència psicològica, l'estigmatització (medi 
ambient) i l'autopercepció (amb un mateix). Abordar el marc teòric del mobbing sense esmentar 
el terme "assetjament moral" és limitar el coneixement sobre el tema. 

En un aspecte més profund amb els termes per designar el fenomen, cal assenyalar que en els 
països de parla anglesa han assimilat el terme "bullying" a l'assetjament i que no utilitzen en 
absolut el terme "mobbing", que és un anglicanisme usat en la terminologia no anglesa, 
convertint-se per alguns estudiosos de parla anglesa com a font de desafecció. En canvi, als 
altres països, incloent-hi els països nòrdics que són els més avançats en estudis sobre el tema, 
el fenomen de l'assetjament (assetjament/harcelement) s'ha assimilat al terme "mobbing", i en 
canvi en aquests països el terme "bullying" s'ha reservat per a la intimidació. Els països de parla 
hispana han adoptat la terminologia nòrdica i assimilar el "mobbing" com a assetjament moral i 
la intimidació com a bullying. Què, si tots els becaris sobre el tema, acorden anomenar un 
subtipus d'assetjament "bossing", aquell que és exercit per un cap. En qualsevol cas, tots els 
estudiosos del fenomen de l'assetjament moral coincideixen en l'essència del fenomen de 
l'assetjament, encara que difereixin en la terminologia utilitzada. 

Alguns escrits de mobbing afirmen que l'objectiu de l'assetjador primari és anul·lar la víctima, 
que no és del tot veritable, en realitat el principal assetjador intenta provocar la submissió de la 
víctima a una cosa apropiada que no podria obtenir d'una altra manera. Així, la cancel·lació de 
la víctima és el mètode per aconseguir el seu objectiu. En definitiva, per als que estudien el 
fenomen, és important no confondre l'objectiu d'assetjament amb l'estratègia utilitzada per fer-
ho. 

(1) parells Soliva, Marina "la moral del concepte d'assetjament moral" réf 20-10-2009 a la pàgina web 
http://www.acosomoral.org/pdf/Lo%20Moral%20del%20acoso%20moral.pdf 

Extracte del pròleg del llibre assetjament laboral de Lembo, Abadi i Parés. 2010. ed. Ananké. 
Buenos Aires. Argentina. 

******** 

Deficiències en l'organització que possibiliten l'aparició del mobbing i les 
que es deuen a la naturalesa individual dels assetjadors 

Per Marina Parés SOLIVA-2010 

Els elements inherents a l'assetjament moral són: el grup com una colla d'assetjament i la 
cobertura d'un frau. Parés (2007) (1) planteja que hi ha una raó inconfessable per l'assetjador 



principal. Aquesta motivació oculta del instigador d'assetjament es relaciona, d'una manera o 
altra, amb la negació de la víctima de sotmetre's a una situació de dominació del líder del grup. 
La situació que va donar lloc a, en el instigador, el desig de destruir l'altre és gairebé sempre 
amagat. Aquestes situacions són diferents en cada cas individual, de vegades és la negació de la 
víctima d'acceptar un acomiadament amb pèrdua de drets laborals; en altres per negar-se a 
participar en actes fraudulents, inclou aquí negant-se a cooperar en assetjar a un altre soci, o no 
acceptar el domini d'un líder informal; altres situacions que desencadenen assetjament moral 
inclouen la negació de la futura víctima de contactes íntims no desitjats; i molt sovint, més d'un 
pensa, l'origen està en l'enveja que el instigador se sent per la víctima. Una persona enveja 
compulsivament haurà de dominar els que generen aquest sentiment amb la intenció de mitigar 
el seu mal interior, i quan no domina aquesta persona, aquest mateix impuls el portarà a 
destruir-lo. 

L'element d'ocultació de la il·legalitat és important considerar per a una bona resolució d'un cas 
d'assetjament laboral; Afirmo que les organitzacions on no hi ha cap frau que s'oculta podran 
fer front als conats de la violència d'una manera millor que en aquelles institucions que amaguen 
un o més fraus. Les empreses fraudulentes s'utilitzen per al seu entorn i sovint infiltren la llei, 
convertint-les en un brou de cultiu ideal per al desenvolupament de l'assetjament moral. Una 
organització que està acostumada a fer trampa i mentida no podrà percebre l'engany i la 
manipulació que implica qualsevol procés de mobbing quan sigui promogut per un subaltern i 
no li resulta difícil aplicar-lo quan es tracta d'una decisió institucional. Per tant, podem veure 
que en qualsevol procés d'assetjament moral hi ha una il·legalitat en forma de frau, i en moltes 
ocasions és precisament l'interès a mantenir oculta la il·legalitat del negoci que subjau en la 
dificultat de resoldre efectivament un cas d'assetjament o assetjament laboral per part de 
l'organització. De vegades, en el discurs de la persona afectada per l'assetjament moral sorgeix 
aquest motiu ocult, però en la majoria dels casos no passa d'aquesta manera, principalment 
perquè la persona afectada té dificultats per relacionar una cosa amb una altra. D'altra banda, 
si vostè insisteix en analitzar el que s'amaga i trobar el parany i el frau, l'afectat per l'assetjament 
moral en el treball tindrà una millor oportunitat de poder resoldre el seu cas. Parés (2007) (2) 
afirma que a l'inici de la seva activitat servint a les víctimes d'assetjament aquest element 
fraudulent va ser sempre present, però amb garantia, i solia no vincular-lo a l'assetjament de la 
víctima i va ser canviant la Perspectiva i integrant el frau en la resolució de casos d 

Els dos elements definitoris de l'assetjament, que hem vist: l'existència d'un grup d'assetjament 
i la cobertura del frau són part d'una unitat que engloba la de l'abús de poder; és per això que 
podem dir que en l'àmbit de l'assetjament moral l'element determinant és el poder, 
concretament el poder del líder, que està bàsicament destinat a mantenir privilegis en les seves 
relacions intra i grup extra. El poder és una cosa que s'exerceix en les interaccions entre els 
éssers humans i té un doble efecte: opressiu i configurador. Sobre el tema de la intimidació, és 
la concepció opressiva que pren forma com la capacitat i la possibilitat de control i domini sobre 
la vida o fets d'altres, bàsicament per aconseguir l'obediència. L'abús de poder obliga a 
interaccions no recíproques, on el controlador té els mitjans per sancionar i també per premiar 
els que obeeixen. Analitzar el fenomen de l'assetjament moral a través del pensament 
administratiu és aplicar la teoria administrativa al fenomen. Entenem com a ciència 
administrativa el conjunt de coneixement destinat a respondre a múltiples preguntes, com ara: 
què significa delegar, com es formula una estratègia, quina diferència hi ha entre poder, 
autoritat i influència, com desenvolupar habilitats administratives i moltes altres preguntes que 
han donat lloc a recerca que provoca la formulació de teories i principis encaminats a vessar més 
llum sobre el fenomen organitzatiu. La gestió és un procés operatiu compost per funcions com 



la planificació, l'organització, la direcció i el control. Aquestes fases del procés administratiu 
s'apliquen a qualsevol esforç humà que busca aconseguir un objectiu; és per això que ens serà 
útil explicar com l'assetjament moral és un mètode estratègic del pervers integrat que utilitzarà 
l'organització per aconseguir els seus propis extrems. Conèixer i comprendre com, i per què es 
va desencadenar l'assetjament, ens obliga a acceptar que el mobbing és una estratègia 
planejada pel instigador i que també ens obligarà a saber com organitza els seus recursos, 
dirigeix els seus aliats i controla la comunicació i el medi ambient. Com Parés (2008) (3) diu en 
l'assetjament moral perverteix l'objectiu de la institució, que s'oblida en benefici d'aconseguir 
els objectius del psicòpata. L'objectiu de l'assetjador és encobrir algun tipus de frau, essent molt 
habitual l'obtenció de poder, càrrecs i prerrogatives que la víctima hagi gaudit fins ara. L'objectiu 
és l'escalada del psicòpata dins de l'organització per camins tortuosos i no pels canals legítims 
existents en qualsevol organització per a l'ascensió. L'organització és manipulada pel psicòpata 
que obté l'autorització necessària per exercitar amb impunitat la violència psicològica contra la 
víctima, mitjançant el consentiment i fins i tot la participació activa en l'assetjament de totes les 
persones en l'entorn laboral proper a aquest. L'organització és la que més interessa ha de ser 
capaç de descobrir el psicòpata de la seva organització, ja que la seva pròpia patologia el portarà 
a buscar una altra víctima, on pugui descarregar els seus conflictes interns, si el primer està 
fortament protegit per la institució. Sabem que l'assetjament moral de la víctima evita l'exercici 
de les seves tasques, per la qual cosa la distribució del treball entre els membres de l'organització 
es veu alterada i el clima laboral s´ enrareix. El manipulador, ja un assetjador important, 
necessita envoltar-se de gent per ajudar-lo a aconseguir el seu objectiu i fer-ho s'envolta d'una 
camarilla, que actuarà com els seus aliats. També haurà de tenir el suport de les altres persones 
de la institució, que tindrà un paper menys agressiu però igualment destructiu la difusió de la 
calúmnia i ajudar a crear una "llegenda negra", ja sigui com a col·laboradors tàcits o com 
còmplices.  

En l'assetjament moral, les pràctiques violentes, a més de provocar un desglossament de la 
confiança de la víctima en la societat a la qual pertany, també potencia altres situacions 
d'alienació precisament en les persones que exerceixen aquesta violència, perquè cada vegada 
que violents l'altre es mouen més lluny dels valors humans que busquen defensar, arribant a 
situacions de fragmentació entre els valors que donen suport i la En aquests casos es desvien els 
sistemes de control de l'organització, i en lloc de supervisar el rendiment de les tasques s'utilitza 
per castigar a la víctima per les accions que no ha comès. L'energia que l'organització inverteix 
en injustament sancionar la víctima acaba tenint serioses repercussions en el futur de la 
institució, definida per Parés en capítols posteriors d'aquest llibre (4). 

En conclusió, podem dir que el psicòpata pot fàcilment escalar les files de jerarquies socials 
perquè pot mentir sense remordiment. S'accepta que els psicòpates sempre poden dir el que 
sigui necessari per aconseguir el que volen. En la literatura existent sobre el tema de 
l'assetjament moral aquest cap o líder psicopàtic s'ha anomenat líder tòxic. 

(1) Parés Soliva, Marina "les fases del mobbing" a "quan ens castiga el treball: debats sobre el mobbing a Mèxic", a 
càrrec de Peña Saint Martin (Florència) et al (comp) Mèxic. Ed. EON, 2007. la pàgina 41-64 

(2) Parés Soliva, Marina "mobbing: estudiar el grup d'assetjament de l'Antropologia" a "quan el treball ens castiga: 
debats sobre el mobbing a Mèxic", de Peña Saint Martin (Florència) i al (comp) Mèxic. EON, 2007. pag133-166 

(3) Parés Soliva, Marina "l'administració d'organitzacions i assetjament moral" en "gestió crítica alternativa" de 
Carvajal Baeza, Rafael (OB) Cali. ed. U. del Valle, 2008. la pàgina 367-410 

(4) Lembo, Abadi i Parés "Assetjament laboral". Ed. Ananké. Buenos Aires. Argentina. 


