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Sobre la qüestió de l'assetjament moral, el determinant és 

el poder, concretament el poder del líder, que està destinat 

bàsicament a mantenir privilegis en les seves relacions intra 

i extra grupals. 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 

l´obeeixen. Defenso el concepte d'assetjament moral o 

mobbing com a càstig que el principal instigador exerceix 

sobre la víctima per no haver-se sotmès als seus designis. 

Aquesta situació de desobediència al líder serà molt sovint 

camuflada i per tant, en aquests casos, aquesta informació 

només pot ser proporcionada a nosaltres per la víctima. La 

Seleccionats extractes de les ponències "conèixer el grup d'assetjament de 
l’Antropologia”, llegit a l' XIII Col·loqui internacional d'Antropologia Física 

"Juan Comas". Campeche, Mèxic al novembre de 2005 organitzada per 
l'Associació mexicana d'Antropologia biològica i en la Conferència magistral de 
"mobbing a fons"  llegida en la XIII Jornades de Psicologia de La Universitat de 
La Illes Balears. Palma de Mallorca, Espanya al març del 2006 organitzada pel 

Consell Representants 
 



persona afectada per una situació d'assetjament moral, a 

través d'un procés d'introspecció, serà capaç de trobar la 

raó que no és més que un frau inconfessable de 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, 

en el instigador, el desig de destruir l'altre és gairebé 

sempre amagada. 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 l´assetjament moral inclouen la negació de 

la futura víctima de contactes íntims no desitjats; i molt 

sovint, més del que un es pensa, l'origen està en l'enveja 

que el instigador sent per la víctima. Una persona que enveja 

compulsivament haurà de dominar els que generen aquest 

sentiment amb la intenció de mitigar el seu mal interior, 

quan aquesta persona no domina els sentiments d´enveja, 

aquest mateix impuls el portarà a destruir l´altre. 

L'assetjador primari aconsegueix manejar el poder a través 

de la seva habilitat i capacitat per guiar el tipus 

d'interaccions amb altres en termes dels seus propis 

interessos, creences i percepcions, "les situacions amorals 



només es poden desenvolupar si està permesa o tolerada" per 

aconseguir aquest poder "contamina l'entorn de la víctima 

per tal de trobar el suport social que li permet d'agredir-

lo amb impunitat" (Leymann, 1996:180). El mobbing, per tant, 

consisteix en un grup dinàmic que, un cop llançat, continua 

automàticament, a més "qualsevol acció o intent de 

justificació o defensa [per la víctima] augmenta el sentit 

de qüestionament i perill institucional, amb el consegüent 

augment de les activitats d'assetjament" (González de 

Rivera, 2002:63). Sovint, els aliats de l'instigador, els 

que es converteixen en assetjadors i formen el cercle 

infernal d'assetjament, tenen algunes característiques de la 

síndrome de MIA, descrites més endavant, amb aquestes 

característiques comunes al líder d'assetjament que el fan 

possible i faciliten la seva adherència a la banda 

d´assetjament o gang, perquè ja els hi esta bé per treballar 

en entorns mediocres i no competitius. 

. Per a Leymann les fonts essencials de mobbing dins de 

l'empresa, estan situats a tres nivells, el primer en 

l'organització del treball, "podem suposar que qualsevol 

situació de treball estressant conté un potencial 

significatiu de conflictes i, per tant, risc de mobbing" 

(Leymann, 1996:168), segon en la definició de tasques, 

"monotonia i repetició de tasques [...], pot causar als 

agressors el desig de triar un col·lega com a “boc expiatori” 

només per distreure's "(Leymann, 1996:169);  i tercer en el 



tipus de direcció juntament amb la dinàmica social del grup 

de treball, "en els grups de treball sota pressió, neixen 

els conflictes amb més facilitat, i el risc de mobbing 

augmenta" (Leymann, 1996:173). 

Com més es coneix i s´analitza el fenomen de l'assetjament 

moral, amb més certesa es consolida que no és la personalitat 

de la víctima el determinant d'una situació d'assetjament 

moral i si en canvi té molt a veure amb la personalitat del 

principal instigador i dels seus aliats, "en l'àmbit 

empresarial, la violència i l'assetjament sorgeixen de la 

trobada entre l’ànim del poder i la perversitat", Hirigoyen 

1999:47). 

Partim del concepte, que defineix la banda d´assetjament com 

el grup format per l'assetjador i la gent que l'envolta i 

que participen en l'assetjament. Mobbing implica 

l'assetjament d'una persona per part d'un grup, "és molt 

freqüent que els instigadors de l´assetjament organitzin tot 

perquè altres treballadors participin en accions 

d'assetjament. Les modalitats de manipulació d'altres 

treballadors i incitar la víctima al linxament són molt 

variades i formen part de les capacitats naturals de 

determinats treballadors amb trastorns psicopàtics» (Piñuel, 

2003:123-124). 
 

En l'assetjament moral no hem de pensar que es tracta d'una 

disharmonia o desacord entre dues persones, el que es tracta 

es de ser assetjat de forma grupal. Si es tractés d'un 

desacord entre dues persones es podria solucionar, el que 



dificulta la resolució de l'assetjament és el desequilibri 

de les forces. Som de l'opinió que si no hi hagués cap grup 

per donar suport a l´instigador, no hi hauria cap situació 

d'assetjament o de mobbing. Potser ens enfrontem a relacions 

d'antipatia, però equilibrat, el que defineix l'assetjament 

és precisament l'existència del desequilibri de les forces, 

perquè el consentiment de la resta de companys en no ajudar 

a la víctima el fa ser còmplice en l'assetjament. 

Una vegada confirmada l'existència d'un cas de mobbing en 

l'organització cal detectar el grup que assetja amb la 

finalitat d'evitar que continuï exercint violència contra la 

víctima. La majoria de les vegades serà fàcil de determinar 

els membres que componen una colla d'assetjament o gang 

davant les seves constants manifestacions de l'hostilitat 

envers la víctima. Per aconseguir aturar el mobbing, caldrà 

prendrà un compromís important per part de l'organització i 

assignar els mitjans apropiats per protegir el treballador 

afectat per l'assetjament, d'una banda i de l'altra per 

evitar que els assetjadors continuïn avançant en 

l'assetjament; en aquests casos la intervenció de psicòlegs 

organitzacionals és molt recomanable per al disseny de les 

estratègies a seguir i per al seguiment dels plans 

implementats. 

 



Els cercles de mobbing 
 
És important veure com s'estructura el gang dins de 

l'empresa, i és per aquest motiu que analitzarem els 

diferents cercles de violència en el mobbing, com la forma 

en què el grup d'assetjament està estructurat dins de 

l'organització. Independentment de l'origen o tipus 

d'assetjament en qüestió, en tots els casos, els 

protagonistes del fenomen de l'assetjament es distribueixen 

d'una determinada manera, el que jo anomeno els cercles de 

mobbing. Per tal de poder fer un bon diagnòstic de la 

situació mobbing per poder tenir una intervenció efectiva 

amb els afectats per AMT (assetjament moral en el treball) 

és important veure com es col·loca cada persona de 

l'organització en aquest assetjament; per a això ens basarem 

en la construcció teòrica dels cercles de mobbing. Els 

cercles de mobbing distribueixen a cada individu segons la 

seva implicació en el procés d'assetjament laboral, per la 

qual cosa tenim en primer lloc el instigador de la 

intimidació, envoltat pels seus aliats que actuen com a 

assetjadors, propers són els col·laboradors tàcites de 

l'assetjament, són seguits pels còmplices que actuen com a 

testimonis silenciosos i per acabar hi ha els amics de la 

víctima. Per descriure els cercles de mobbing farem servir 

la figura d'un objectiu com a model explicatiu. 

 
El principal instigador o assetjador principal. 

Al centre de l'objectiu està la víctima, a prop d'ella hi ha 

el instigador que actua com a assetjador que porta la 

iniciativa i s'envolta d'aliats.  És aquest assetjador que 

anomeno el principal instigador ja que és la persona que 

inicia l'assetjament, que planeja la destrucció de la víctima 

i actua com un líder abusiu i és també el que obtindrà alguns 

beneficis de l'aniquilació de la víctima. Aquest personatge 

correspon a la síndrome de MIA (Mediocre Inoperant 



Actiu)descrit per González de Rivera. Per tant, tenim que 

les característiques de cada persona que insta l'assetjament 

es defineixen per la síndrome "mediocre inoperant actiu" o 

MIA com "l'individu afectat per la MIA és persistent, 

desenvolupa fàcilment una gran activitat (inoperant, és 

clar) i té un gran desig de notorietat i influència sobre 

els altres, que de vegades arriba a tints messiànics. La 

persona afectada per Mia tendeix a infiltrar-se en 

organitzacions complexes, particularment les que ja estan 

afectades per formes menors de mediocritat. Es tracta 

fàcilment de dominar petits grups encapsulats que no 

produeixen res, però que assignen funcions "de seguiment i 

control" que els permetin dificultar o aniquilar l'avanç 

dels individus brillants" González de Rivera, 2002:89). 

Aquest instigador s'envolta d´aliats per actuar com a 

assetjadors i ajudar-lo a destruir la víctima, molt sovint 

són els que afronten, els que manifesten més agressivitat, 

mentre que el principal instigador queda a la part posterior 

aconseguint, molt sovint, passar desapercebut. 

El instigador de l'assetjament és un psicòpata integrat i, 

com a tal, continuarà danyant emocionalment els seus companys 

d'una manera oculta, hem d'estar atents quan ens trobem amb 

persones, dins de l'organització que, d'una manera o altra, 

estan acostumades a ser injustes amb els seus companys i que 

mai assumeixen la responsabilitat per les seves accions. La 

majoria dels éssers humans estan descontents d'haver 

perjudicat a una altra persona duta a terme per situacions 

esporàdiques de manca de control emocional, però en els casos 

d'assetjament ens enfrontem a actes repetitius i repetits de 

la violència encaminats a un objectiu, dut a terme per 

personalitats psicòpates, sociopàtiques i paranoides, i és 

per això, aquest és el motiu pel qual no hi ha compassió cap 

a la víctima i això explica, també, la acarnissament amb què 

és perseguida.  



 
Els aliats o el grup assetjador 

No podem oblidar que el principal assetjador és una persona 

covard, que treballa a les ombres. En l'assetjament moral hi 

ha un aliat molt íntim al instigador que és qui porta la veu 

cantant en l'assetjament, generalment per ser una persona 

molt violenta en totes i cadascuna de les seves 

manifestacions, tant envers la víctima com cap als altres, 

i precisament per aquest element del “matonisme” o pinxo és 

per això que va ser escollit pel instigador per convertir-

lo a la seva ma dreta. 

La resta d'aliats de l'instigador formen un grup petit, de 

2-3 persones, són l'elit, i són els que actuen juntament amb 

l'assetjador. Ells són capaços de fer un munt de danys, ja 

que actuen com un cercle infernal, que són els anomenats 

bullying Gang o grup d'assetjament. Tots els membres de la 

colla tenen una motivació individual per formar part d'aquest 

tipus de grup i aquestes motivacions estan vinculades a 

certes deficiències personals, que semblen molt interessants 

però que superen les intencions d'aquest estudi, per la qual 

cosa només ho mencionen. 

 

Col·laboradors tàcits 
 
En un cercle una mica més lluny, de la víctima, hi ha un 

grup de col·laboradors del gang, que no són tan violentament 

actius, però que ajuden a l'assetjament mitjançant la 

propagació de rumors i la negació d'ajudar als assetjats. 

Són els anomenats col·laboradors tàcits del mobbing, ja que 

amb les seves accions potencien l'aïllament de la víctima i 

el seu descrèdit, actuen com a facilitadors i donen cobertura 

a l'assetjament. El grup de col·laboradors s'expandeix a 

mesura que la intimidació progressa amb el temps, de vegades, 

especialment en l'assetjament a llarga durada, es de fins a 

30 persones, i totes elles col·laboren en el procés 



d'estigmatització. Aquestes persones sense haver rebut cap 

dany per part de la víctima, fins i tot si han rebut algun 

benefici de la víctima en temps anteriors, contribueixen a 

la destrucció dels mateixos per imitació, seguint "la moda", 

emulant el gang o la colla d'assetjament, de vegades per por 

o pressió. Aquest nombrós grup de col·laboradors està format 

per altres treballadors, clients, caps d'altres 

departaments, així com gestors i propietaris de l'empresa. 

 

 

Còmplices o testimonis silenciosos 
 

En el següent cercle trobem els còmplices que són els 

anomenats testimonis silenciosos, se'ls anomena així perquè 

veuen i saben el que està succeint. Són persones conscients 

de la situació d'abús, del tracte injust de la víctima, però 

no fan res i miren en un altre lloc, és a dir, que amb el 

seu silenci donen consentiment als abusos. L'actitud 

consentidora i covard d'aquestes persones fa molt de mal a 

la víctima, atès que amb la seva actitud augmenta la seva 

vulnerabilitat, "el mediocre inoperant actiu assetja amb la 

col·laboració i permissivitat de la resta de personal de 

l'organització. La persecució psicològica es desplega enmig 

d'un silenci sorprenent i la inhibició dels observadors que, 

encara que plenament conscients de l'abús i la injustícia de 

la situació, s'abstenen d'intervenir, o per la complicitat 

implícita amb el pla d'eliminar els assetjats, o per evitar 

convertir-se en objecte de venjança"(González de Rivera, 

2.002:11-112). Aquesta última definició distingeix clarament 

entre els col·laboradors tàcits i els testimonis 

silenciosos, els primers que es defineixen com a participants 

en el pla de destrucció de la víctima i els testimonis 

silenciosos, com ara aquells treballadors que no intervenen 

per por a represàlies o, afegim una altra motivació dels 



testimonis silenciosos, no és perdre el vincle especial  amb 

l'assetjador. A diferència d'alguns còmplices que no són 

conscients de la seva actitud servil, els testimonis 

silenciosos fan una bona anàlisi de la situació, saben 

perfectament bé que la víctima és injustament assaltat i 

innocent; però decideixen no intervenir, 

 

Amics incondicionals o testimonis no muts 
 
De vegades, hi ha algú que actua com un testimoni no 

silenciós, es caracteritza pel fet que fa evident 

l'ocultisme, és a dir, revela que la víctima està sent 

tractada injustament i anuncia que s'enfronta a una situació 

d'assetjament moral en el treball. Aquestes persones són 

amics incondicionals de la víctima. De vegades, fins i tot, 

pot ser un grup petit, molt petit, que està a favor de la 

víctima. El seu suport a la víctima pot ser de vital 

importància perquè permet que l'afectat interrompi el procés 

d'auto-inculpació, "els experts en psicoterrorisme 

assenyalen que la solidaritat, sobretot inicial, impedeix el 

comportament de l'assetjament" (Piñuel, 2001:136). 

 
 
Ens hem d'aturar una mica en aquest punt, per entendre quin 

tipus de persones seran propensos a integrar una colla 

d'assetjament, ja hem vist que el perfil del principal 

instigador de qualsevol assetjament correspon a un pervers 

manipulador (o psicòpata integrat), en canvi considero que 

les característiques de personalitat dels seus aliats més 

fidels corresponen a tres tipus específics: el pinxo, també 

anomenat “matón” o “bully” (sociòpata), l’envejós 

(paranoic), i, més rarament, un altre pervers. Quan el cercle 



infernal o banda d'assetjament es compon de només dues 

persones, un d'ells es pot esperar que sigui un psicòpata o 

pervers (el instigador) i l'altre un sociòpata (el pinxo); 

i això es deu al fet que cada pervers és covard i necessita 

la força i l'agressió de la intimidació que, a més de ser el 

seu fuet, permet que el principal instigador, com un bon 

manipulador que és, pugui quedar-se a l'ombra i no tacar-se 

les seves mans. Si no hi ha sociòpata (pinxo) en 

l'organització, el principal instigador tractarà d'obtenir 

una paranoide (envejós) per actuar com un pinxo o mató, i si 

això no és possible, serà ell mateix qui actuï agressivament, 

"els perversos [...]també poden recórrer a la força, però 

només quan la seducció deixa de ser efectiva» (Hirigoyen, 

1999:119). Quan el gang d'assetjament està format per més de 

dues persones, es pot preveure que siguin envejosos 

(paranoides) persones que, per tant, poden donar pas lliure 

als seus desitjos destructius, "els paranoics prenen el poder 

per la força, mentre que els psicòpates el prenen a través 

de la seducció" (Hirigoyen, 1999:119). És cert que en el cas 

que la colla s'expandeix a més persones, hi pot haver més 

d'un pinxo en el grup, encara que sempre serà un que és el 

més violent de tots ells. Cal esmentar el cas especial de 

l'adscripció de dos perversos en el mateix grup, que es 

produeix, només en el cas que s'han d'unir forces contra un 

objectiu comú, perquè normalment els psicòpates, es 

reconeixen mútuament i s'eviten mútuament. 



A manera de resum podem dir que el psicòpata és l'individu 

que neix amb una tendència innata de manipular i explotar 

els altres, són persones que actuen cruelment contra els 

altres, són els instigadors de l'assetjament moral a la 

feina, i difícils de detectar perquè utilitzen la violència 

subtil. Sociòpates, d'altra banda, són persones que han 

adquirit la seva brutalitat en un entorn social conflictiu 

i manifesten la seva agressió amb actes de violència 

explícita, són fàcils de detectar com actuen com a matons 

contra la víctima i solen estar acostumats a ser manipulats 

pel principal instigador. De vegades són ells, els matons o 

pinxos, que ens donarà la clau de qui és el principal 

instigador d'un cas d'assetjament, ja que sempre seran els 

millors amics, companys o aliats de l'instigador, i molt 

sovint justificaran la seva violència contra la víctima, en 

un gir pervers, com una manera de defensar el seu "amic" de 

la víctima o per donar-li un merescut càstig per haver 

"pertorbat" el instigador. Un instigador a punt de ser 

descobert animarà a qualsevol dels seus aliats més propers 

a assumir la responsabilitat de l'assetjament per tal que 

pugui continuar la seva màquina a la rebotiga. Quan un procés 

d'assetjament és de llarga durada, el instigador ha de 

sacrificar diversos aliats, com peons d'escacs, ja que els 

haurà cremat en el seu, llarg, procés atac a la víctima. La 

seva manca d'empatia es manifesta també en aquests casos, on 

consenteix que totes les falles es col·loquin en el seu 

aliat; novament la seva absoluta manca de lleialtat tradueix 

la seva dificultat en l'establiment de les plenes relacions 

emocionals. Quan ja no són útils per a ell, abandona els 



seus aliats al seu destí, el sociòpata, en canvi, no va 

néixer brutal, fou un ambient violent que el va fer així i 

per tant posseeix algunes qualitats de lleialtat i sincer 

afecte pel seu líder. 

El tercer tipus de personalitat que compon una colla 

d'assetjament és la que formen les persones envejoses amb un 

element paranoic fort en la seva personalitat, que, d'una 

banda, els fa desitjar la destrucció de l’excel·lència de la 

víctima i d'altra banda els impulsa a atribuir a la víctima 

els seus propis desitjos per a la destrucció. Aquest "mirall" 

atribució, els fa veure un tint persecutori en la defensa de 

la víctima, real o imaginari, per part de la víctima, i és 

que l'element persecutori atribuït a la víctima, és el que 

es tradueix com "por" a la víctima, designant-lo amb una 

malignitat que no contrasta en els fets. La por dels seus 

assetjadors es manifesta amb absoluta incapacitat per veure 

la realitat de la situació, que no és altra que l'aïllament 

absolut i el desvalidament de la veritable víctima de 

l'assetjament mentre se li atribueix tot tipus de intencions 

malignes. 

Per tant, manifestem que qualsevol que tingui una adscripció 

a una colla d'assetjament, indicarà que aquesta persona té 

un cert grau d'alteració de la personalitat, i que sense 

aquests trets no podia suportar de cap manera la persistència 

constant de l'agressió a la víctima, ha de tenir una certa 

putrefacció moral interna per continuar pertanyents a un 

gang o una colla d'assetjament.  En qualsevol cas, no hem 

d'oblidar, que el instigador de l'assetjament, també, es fa 

envoltar de persones sense alteració de la personalitat, 



que, encara que no actuen directament violents amb la 

víctima, són els necessaris col·laboradors d'assetjament, 

han estat manipulats, ja sigui amb la promesa de prebendes 

o amb la por al càstig. Són els que deixen de parlar a la 

víctima, els que difonen rumors i xafarderies, que 

proporcionen els mitjans organitzatius que contribueixen a 

la impotència de la víctima d'assetjament moral a la feina. 

Entre aquests, molt sovint, sorgeix la figura de 

l'explotador, de l'anomenat “trepa”, és una persona 

ambiciosa que es deixa portar per envejar la posició de la 

víctima i que vol prendre possessió, sense esforç, dels béns 

de la mateixa, i que acaba aconseguint-los com prebendes pel 

gang o grup bullying. Aquesta hipòtesi ocorre quan el grup 

d'assetjament ha de mantenir les aparences i apropiar-se 

directament dels càrrecs de la víctima, o del seu ordinador, 

o mantenir la seva cartera de client, o amb la seva feina 

quedarien al descobert i desacreditats dins de la institució; 

és llavors quan permeten l'ascensió del “trepa” que els 

estarà profundament agraït al principi però que més tard 

quan vulgui desfer-se de la pressió manipulativa entendrà 

que va vendre la seva llibertat de decisió, i es trobarà a 

si mateix formant part de la xarxa de deutors que envolten 

el principal instigador. 

 

 
La detecció del grup d´Assetjament 

Hi ha hagut algunes contribucions des de l'Antropologia que 

tendeixen a definir el gang o la "banda d'assetjament" i els 

seus col·laboradors com a camarilla o clientela. En el 



mobbing hi ha, per descomptat, un camarilla que segueix les 

indicacions del líder abusiu; però també és cert que no podem 

confondre la xarxa clientelar amb el clientelisme i la xarxa 

de client molt menys assimilar-ho amb el grup d´assetjament. 

Això és per dues raons, la primera i més evident és que no 

totes les persones en l'organització que tenen relacions 

recíproques amb el principal assetjador es comprometen en la 

violència contra la víctima i el segon que hi pot haver 

clientelisme sense que hi hagi algú a oposar-se i subjecte 

a l'assetjament moral. Això ens porta a haver de diferenciar 

entre la xarxa client i el clientelisme, que no és el mateix, 

ja que no volem dir el mateix que quan parlem de les xarxes 

socials i el socialisme. L'existència de xarxes de client és 

comuna i consubstancial a l'ésser humà com a subjecte social. 

Aquest tipus de xarxes constitueixen les interrelacions 

humanes habituals, ja siguin relacions de veïnatge, amistat, 

familiaritat, professionalitat. És un concepte que està 

estretament relacionat amb les relacions de reciprocitat i 

col·laboració, res en el concepte suggereix aspectes ocults 

o fraudulents que, d'altra banda, si són part de la definició 

de clientelisme. El clientelisme és la degradació de les 

relacions de reciprocitat sanes a relacions de submissió a 

través del deute i els favors. En el clientelisme les 

relacions socials estan pervertides, hi ha l'ocultació dels 

procediments utilitzats i dels propòsits perseguits i 

aquesta ocultació es destina a cobrir el frau que engloba 



qualsevol relació de clientelisme. Confondre la xarxa de 

client o clientelar amb el clientelisme és no distingir entre 

les relacions d'ajuda mútua, com la que pot tenir lloc en 

una escala veïna, o entre els companys de treball, amb la 

relació de la màfia que ocorren en els grups tancats dins 

d'una organització per tal de mantenir els seus privilegis 

de forma fraudulenta. 

No vull concloure sense destacar que el consentiment de 

l'entorn organitzatiu al greu fenomen de l'assetjament 

moral, fins i tot en aquells casos en què la víctima es 

lesiona francament, s'expliquen per l'existència d'una 

cultura empresarial dominada pels mites. Som de l'opinió que 

és el sistema social en si amb els seus mites i creences 

sobre el poder que faculta a les persones a no qüestionar 

les accions d'una colla d'assetjament; i per tant per 

rebutjar comportaments violents serà necessari desfer els 

estereotips de poder que ens envolten. L'existència de mites 

socials sobre privilegis jeràrquiques també influeix en la 

submissió als dictats d'un líder abusiu. Aquests privilegis 

fomenten la submissió d'una altra persona, amb la presentació 

que s'està realitzant en l'acceptació social per ser 

confiscada, per la jerarquia, dels drets, els criteris i la 

identitat del treballador; i això fa que sigui més fàcil per 

a l'entorn laboral el consentiment a l'assetjament d'un altre 

soci i fins i tot a "justificar" perquè prové d'una posició 

jeràrquica o una figura amb el poder. Entenem com una figura 

amb poder que té el màxim nivell de potència, ja sigui per 

càrrega (jerarquia) o per nombre (grup). 



Concloem que, en la lluita contra qualsevol exercici de 

violència psicològica, perquè tingui un mínim de garanties, 

ha d'incloure una anàlisi crítica de les accions de la 

persona com a ésser social i per tant en la seva actuació 

dins d'un grup. No oblidem que enfrontar-nos a quin tipus de 

violència, per part d'una persona, molt sovint consistirà en 

aprendre a resistir el vuit social. 
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