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FASE DE L'ACTUACIÓ DE L'ENTORN 

Per Marina Parés. setembre 2002 

Per Hirigoyen "l'assetjament comença quan la víctima reacciona contra l'autoritarisme d'un 
superior i no es deixa avassallar. La seva capacitat de resistir a l'autoritat tot i les pressions és la 
que l'assenyala com" blanc ". 

És interessant recordar aquest aspecte, ja que tota la pressió psicològica es desenvolupa davant 
del silenci dels companys del treballador assetjat, que en molts casos són conscients de la 
injustícia però que s'abstenen d'intervenir, en uns casos a causa de la complicitat amb 
l'assetjador , i en altres casos per intentar evitar ser objecte de represàlia. 

La víctima veu difícil explicar l'agressió ja que l'ambient general ha estat predisposat pel 
fustigador contra la víctima, de manera que l'assetjador té impunitat de maniobra. Sense 
l'existència del cercle infernal cap assetjament es podria instaurar. Aquest cercle el formen 
l'assetjador i el gang ajudants. De vegades, l'actuació d'algun membre de la banda de assetjadors 
pot arribar a ser més agressiva que la de l'assetjador principal. 

 

ELS MOTIUS DEL GANG D'ASSETJAMENT 

Per què? un ésser humà accepta participar en actes, accions i actituds que són agressives enfront 
d'un altre ésser humà. Principalment per dos motius: 

-la persona agredida ha estat estigmatitzada 

-les persones de l'entorn tenen la necessitat de pertànyer a el grup i de ser acceptats pel seu 
líder i aquesta necessitat és més important que el compliment de qualsevol codi moral. 

Els guanys personals del gang assetjadors, poden ser diferents per a cada un d'ells, a saber: no 
perdre el sentit de pertinença a un grup o bé guanyar-se el pertànyer a aquest grup "idealitzat"; 
poder gaudir del plaer que dona fer patir a un altre, pel que té de posició de superioritat; 
apropiar-se de el lloc de treball de la víctima, o del fruit del seu treball, o dels honors, en 
definitiva absorbir alguna cosa de la víctima; aconseguir guanys materials per la lleialtat deguda 
al líder a canvi de fer mal a la víctima; sense oblidar el aconseguir beneficis emocionals, donant-



se 1 permís, per a la manifestació d'una enveja anterior cap a la víctima, i moltes altres, el 
repertori és variat. 

Tots i cada un de nosaltres podem ser membres integrants i participatius d'un cercle infernal. Hi 
ha dues qüestions que hem de respondre'ns: 

. en el meu norma moral interna, hi ha excepcions que justifiquin l'agressió directa (inclòs el 
buit) a un altre ésser humà? 

. puc enfrontar-me a el buit social per defensar un valor propi o el sentiment d'acceptació grupal 
és molt important per a mi? 

No anem a enganyar-nos, si alguna vegada trobem raons per no parlar amb una persona, negar-
li la salutació, propagar rumors contra ella, ... ens haurem de preguntar què guany o benefici 
pretenem aconseguir. 

Cal saber, que totes les persones podem ser assetjadors, no en la mateixa relació, però si en una 
altra relació on es canviïn els rols. 

 

ELS HONESTOS 

Algunes vegades l'entorn no entra en el joc de el descrèdit de la víctima; principalment perquè 
el crèdit previ i el prestigi d'aquesta fa de barrera. Però si es deixa passar el temps, i donada 
l'actitud persistent de l'assetjador, el prestigi de la víctima anirà disminuint. Les motivacions de 
les persones que ofereixen el seu suport a la víctima, són de dos tipus: per amistat, o per 
principis. Un suport basat en els vincles afectius i d'amistat ajuda a la víctima a la utilització de 
tècniques assertives per defensar-se, ja que aquest suport ajuda a l'aliment de l'autoestima, en 
funció de l'amor de l'altre. De vegades, la persona en procés de descrèdit rep l'ajuda, i el suport 
de persones amb les que no hi ha un vincle afectiu. Es tracta de persones amb un codi moral 
elevat, persones rectes i amb principis. En algunes ocasions ben posicionades o amb rellevància 
social. El seu suport és molt important per a la persona "diana", atès que ajuden a que els dubtes 
sobre un mateix desapareguin i són un bàlsam per al manteniment de l'esperit crític. Ser 
defensat per algú que no té un vincle afectiu amb tu, potencia el saber que s'està en el lloc 
correcte. 

Leymann diu al respecte: 

"Però la gent mira cap a una altra banda. Ningú es preocupa i es va deixant passar. També es 
pot afirmar que un problema es converteixi en un cas d'assetjament laboral o terror psicològic, 
precisament perquè aquest pugui arribar a convertir-se en això". (Extret de "Mobbing, 
assetjament moral a la feina", per Trude Ausfelder) 

 per REFLEXIONAR 

Comentaris de José Antonio Marina a "Parlem de la Vida" de Nativel Preciado 

* Cal tenir en compte que a molta gent li interessa viure en un món de indecents, perquè li 
serveix de gran excusa per als seus excessos. 

* Perquè una nació sigui veritablement rica no n'hi ha prou amb que tingui un alt nivell de renda, 
no n'hi ha prou amb que tingui una democràcia formal o bons codis, sinó que ha d'establir bones 
maneres de relacionar-se, valors ètics compartits, formes d'actuar exigents i generoses. 



* La compassió no és cosa de febles. 

* Les normes ètiques són les millors solucions que la intel·ligència ha inventat per facilitar la 
nostra felicitat personal i la dignitat de la convivència. 

* A tots ens convé viure en una societat intel·ligent. I una característica d'aquesta intel·ligència 
compartida és "donar ànims". 

* A Espanya som poc donats a aplaudir, cosa que em sembla lamentable. L'admiració, el 
reconeixement del que valuós, és una virtut ètica de primera magnitud. 
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FASE D'ACTUACIÓ DE L'EMPRESA 

Per Marina Parés Soliva 

setembre 2002 

L'empresa la formen tant la pròpia organització, com els seus integrants. Els manipuladors 
necessiten un tipus d'organització per poder assetjar, ja que no totes les organitzacions 
permeten al seu si aquestes actuacions. Quan es dona l'assetjament, és que ens trobem davant 
d'un context facilitador o pitjor davant d'un context tòxic. 



 El context facilitador és aquell en què hi ha una falta de democràcia interna en l'ambient de 
treball. El context tòxic és molt més greu, ja que en aquestes empreses o organitzacions, es pot 
mentir, manipular, en definitiva, estem davant d'una gestió perversa. 

També és important saber com l'assetjador s'ha "mogut" dins de l'organització, per a això el 
llibre "El Psicòpata" de V. Garrido és clarificador. Garrido parla de quatre fases: la fase d'entrada, 
la d'avaluació, la de manipulació i finalment la fase de confrontació. 

- En la fase d'entrada és probable que hi hagi frau o impostura en la titulació requerida, o bé 
“endollisme” o amiguisme. 

- En la fase d'avaluació és on el manipulador pren coneixement dels processos d'interacció i de 
la cultura de l'organització, així com fa una valoració de la utilitat de les persones i dirigeix els 
seus esforços cap a alguns per manipular-los i convertir-los en els seus seguidors. 

- La fase de manipulació es caracteritza per la difusió d'informació errònia amb la finalitat 
d'afectar la seva reputació, desacreditar davant els altres i crear conflictes i rivalitats entre 
membres de l'organització, que a ell li interessa que estiguin enfrontats. 

- La fase de confrontació és l'última, que s'assembla a la fase de conflicte de les fases del 
mobbing. 

SOBRE ELS DRETS SOCIALS 

Comentaris de José Antonio Marina sobre el tema, a "Parlem de la Vida" de Nativel Preciado. 

 En aquest moment convé fer una nova "teoria del capital" que integri en un mateix marc 
conceptual: el capital físic, el capital intel·lectual i el capital ètic. Els drets es descobreixen, 
s'aconsegueixen, i es mantenen per vigorosos moviments socials. Quan una societat claudica, 
abans o després queda privada de drets. 

SOBRE EL PODER: 

Comentaris de José Antonio Marina sobre el tema, a "Parlem de la Vida" de Nativel Preciado. 

 El poder és decent quan no limita les possibilitats de l'altre, sinó que les amplia. Cal desconfiar 
dels poderosos que s'envolten de persones mediocres, febles o atemorides. És dolent que el 
poder estigui en mans de males persones. Hem de endreçar el món. Una vida envejable, és la 
d'aquell que ha sabut multiplicar els seus talents i fer bon ús de el poder. 

El poderós més interessant és el que disposa de facilitat, temps, o lloc per fer el que li ve en 
gana, sempre que utilitzi aquesta llibertat per evitar la confusió, l'ansietat, i el malestar. 
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