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1- Fase de Seducció 

Fase: La seducció. 

Sense aquesta fase no pot donar-se l'assetjament. En aquesta fase l'assetjador encara no ha 
manifestat el seu gran potencial violent. Normalment, la seducció, va dirigida a la víctima, però 
en ocasions la seducció està destinada a l'entorn proper de la víctima, i aquesta fase pot quedar 
emmascarada. L´Objectiu de la seducció es una estratègia encaminada al coneixement de les 
esquerdes (debilitats) de la futura víctima i te com a finalitat l´absorció “d´alguna” cosa que te 
la víctima, per part del psicòpata de tal manera que s’apropiï d’això. Aquesta cosa de més pot 
ser una qualitat personal de la víctima, un càrrec o fins i tot contactes socials. La con seqüència 
sobre la víctima serà treure-li alguna cosa que li pertany (amics, lloc de treball, càrrec, 
popularitat, etc.. La seducció sobre l´entorn d ela víctima te com a conseqüència el ser enganyat 
a fi de que validi l´apropiació. 

 

 



2- Fase de Conflicte 

Fase: El conflicte 

La majoria d'experts defineixen el mobbing a partir d'aquesta fase. Una mala resolució del 
conflicte és el que porta a l'assetjament laboral. Algunes vegades, és tan curt l'espai de temps 
que separa "el conflicte" de l ' "assetjament" que es solapen. A vegades el conflicte està creat 
artificialment  per el propi assetjador, com una excusa per iniciar el fustigament a la víctima. Hi 
ha l´aparició d´un conflicte de manera sobtada, ja siguin disputes per qüestions personals 
puntuals, diferències d´opinió, persecució d´objectius diferents, o friccions personals en el si 
d´una relació interpersonal assetjador principal- víctima que abans era bona o neutre i 
bruscament hi ha un canvi negatiu. Les dues parts intenten defensar els seu punts de vista o els 
seus interessos; però una de les parts inicia una estratègia per influir, vèncer o oprimir l´altre. El 
conflicte puntual no es resolt i es converteix en crònic donant lloc al assetjament. La 
conseqüència més visible es el propi fustigament en contra de la víctima  

 

 

3-Fase d'Assetjament Laboral 

Fase: Assetjament Moral en el treball 

També denominat: mobbing, bossing, bullying. La definició de la UE (14-5-01) és aquell 
"comportament negatiu entre companys o entre superiors o inferiors jeràrquics, a causa de el 
qual l'afectat és objecte d'assetjament i atac sistemàtic durant molt de temps, de manera directa 
o indirecta, per part d'una o més persones, amb l'objectiu i / o efecte de fer-li el buit ". La part 
mes forta adopta actituds molestes contra l´altre amb accions subtils, indirectes i difícils de 
detectar. Estan destinades a atacar el punt més feble de la víctima amb l´objectiu de castigar-la 
per la seva insubmissió. L´assetjador tendeix a cercar recolzament aconseguint posar a alguns 
membres de la plantilla laboral de la seva part. Això ho aconsegueix mitjançant comentaris o 
crítiques destinades a desacreditar a la víctima i posar-la en el punt de mira amb insinuacions 
de possibles represàlies als “no seguidors”. Una conseqüència d´aquesta fase es que la víctima 
comença a preguntar-se què esta fent malament. Si en aquest punt, la víctima no socialitza el 
problema o conflicte o be si ho notifica el sistema de notificació i resolució de conflictes de la 
empresa no funciona es passa  a la fase següent.  



 

 

4- Fase d'Actuació de l'Entorn 

Fase: L'entorn 

La resposta de l'entorn laboral serà la que determinarà la resolució ràpida de l'assetjament o bé 
la seva implantació permanent, amb el consegüent dany a la salut de l'assetjat. Per tant l'entorn 
és un element bàsic en el desenvolupament o en la resolució de l'assetjament laboral 

Les raons de les persones per ser Testimonis Muts, són: 

* Perquè tenen por 

* Per una avidesa insaciable de poder 

* Perquè gaudeixen de l'espectacle 

* Per tenir una forta relació de dependència amb l'assetjador 

La conseqüència es la inhibició de l´entorn per a protegir a la víctima i l’emergència d´aliats de 
l´instigador de l´assetjament que provoquen l’aïllament extrem d ela víctima i la introjecció de 
la víctima de la culpa. 

 

 

 

 



5- Fase d'Actuació de l'Empresa 

Fase: L'actuació de l'empresa 

L'assetjament pot sorgir en qualsevol empresa, algunes vegades perquè l'organització de la feina 
té una deficient planificació i en altres perquè forma part integrant del "fer" empresarial. Tant 
si es tracta d'una estratègia empresarial conscient, com inconscient no hem d'oblidar que reposa 
sobre el sofriment moral i físic del treballador. L´assetjador utilitza actituds i comportaments 
d’aïllament i d´agressió i fins i tot d´atac més directe i contundent, aconseguint que la 
organització consenteixí el maltracta de la víctima. Comencen aparèixer comportament 
d’assetjament grupal i la víctima comença a ser vista  com una amenaça o una molèstia, es a dir 
com “persona non grata”. L´objectiu es que la víctima vagi perdent els seus mecanismes 
d’afrontament, de defensa i de lluita. L’assetjament por sorgir en qualsevol empresa. La empresa 
es dona conta de la situació e intenta actuar. Normalment enfoca la situació identificant a la 
víctima com un problema. Ho interpreta com un conflicte interpersonal. Es fa culpable a la 
víctima i la empresa evita assumir la seva responsabilitat. S’acaba donant baixes mèdiques 
successives a la víctima en lloc de cercar el focus emissor o arrel del problema. La personalitat i 
comportament de la víctima canvia i l´assetjador ho aprofita per indicar-ho com a causa del 
problema. Fins i tot si la víctima lluita contra les conductes anòmales de l´assetjador aquest fet 
serà interpretat per la resta de la plantilla laboral com una actitud negativa per part d ela víctima. 

 

 

6- Fase de Marginació 

Fase: La marginació 

Consisteix en l'exclusió de l'assetjat de el món laboral, ja sigui per acomiadaments, jubilacions 
anticipades, invalidesa, pèrdua de la raó i de vegades, fins i tot, amb pèrdua de la vida (suïcidi, 



accidents laborals mortals). L’aïllament de la víctima és extrem i generalitzar per tota la plantilla. 
Consisteix en la exclusió de l´assetjat del mon laboral. L´objectiu de l´instigador de l´assetjament 
es que la víctima desapareix de l´àmbit laboral com a represàlia final per la seva manca de 
sotmetiment. Un dels mecanismes mes habituals en la funció publica es que la víctima demana 
un canvi de lloc de treball i en la empresa privada l’acomiadament de la víctima. Les 
conseqüències per a la víctima seran: l´alteració de l’equilibri soci emotiu i psicofísic, la 
claudicació dels seus sistemes d’afrontament i l´exclusió del mon laboral. Les conseqüències per 
a la organització son: la pèrdua dels treballadors més brillants, el descens de la eficàcia per el 
mal clima laboral típic d´un context tòxic, i la desaparició de la eficiència a causa de l’extensió 
de la mediocritat tècnica i humana (síndrome MIA).  

 

 

7- Fase de Recuperació 

Nova Fase: LA RECUPERACIÓ 

A causa del major coneixement i difusió d'aquest procés destructiu, hi ha persones a l'empresa 
(caps i companys) que es neguen a agredir i també hi ha persones fora de l'empresa que ajuden 
a la reparació de el dany rebut. Existeixen varies vies per sortir de l´assetjament però abans de 
tot cal que la víctima faci una desactivació emocional i vulgui ser una supervivent fent-se forta. 
La desactivació emocional consisteix en deixar d´estar tan actiu a les emocions. Sobreviure 
consisteix en retrobar la il·lusió de viure i entendre que hi ha una vida feliç després de 
l’assetjament. Hi ha algunes organitzacions, poques, que actuen ajudant a la víctima i 
aconsegueixen sortir de la mediocritat laboral promoguda per la enveja de l’assetjador, i 
aconsegueixen crear un clima laboral sa i sense “mals rotllos”   
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