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Parés. Capítol 20: Assetjament mediàtic, pàgines: 259-281. Autor: Marina Parés Soliva.
En espanyol a l´original. Traduït per Marina Parés.

Assetjament mediàtic

L'apartat sobre l'assetjament mediàtic és un resum extracte de la conferència que va
donar l'autora Marina Parés a la primera trobada holística hispanoamericana celebrada
a el Quinche a l'Equador el gener del 2006. L'assetjament a través dels mitjans de
comunicació s'anomena assetjament mediàtic. Entenem l'assetjament dels mitjans de
comunicació de les estratègies utilitzades per desacreditar una persona, organització o
producte a través de maledicència i rumor. És un concepte que s'identifica amb
l'assetjament moral en el treball perquè els efectes són els mateixos, desacreditar, a
través de l'insult i la calumnia. L'única definició existent (1) sobre el tema es deu a l'autor
d'aquest capítol i està datat 2005, que va definir el fenomen de la següent manera:
"L'assetjament mediàtic és un terme que s'utilitza per identificar situacions
en què una persona o un grup de persones participen en un conjunt de
comportaments caracteritzats per la violència psicològica, aplicats
sistemàticament durant un temps en una altra persona destinada a provocar
el desprestigi d'ella, utilitzant qualsevol mitjà de comunicació" (adaptació de
la definició de Leymann de mobbing a l'assetjament als mas media per M.
Parés Soliva, el juny de 2005).
Si bé és cert que des de l'origen de la impremta s'ha utilitzat sovint l'escriptura per
desacreditar rivals i per tant sempre ha estat aquesta forma d'assetjament cap al bon
nom, i l'honor d'una altra persona, també és cert que l'actual situació mereix una anàlisi
més minuciosa. Avui, els mitjans han perdut la mínima vocació de servei públic i estan
guiats per la lògica implacable de les lleis del mercat. En el segle XXI, l'únic poder real,
el que controla i manipula tot, és el poder econòmic, un poder que, entre altres coses,
és el propietari i senyor dels mitjans de comunicació. Els éssers humans, davant d'això,
sentim la realitat de dues maneres: a través d'una mirada crítica o a través d'una mirada
endolcida, anomenada la versió de Disney. En aquest sentit citem en Brezinsky (2) "un
pot creure literalment el que llegeix en els diaris, escolta a la ràdio, veu a la televisió i
quins grups de mitjans exposen" és el que s'ha vingut a anomenar la versió de Disney
de la història. Encara que també podem qüestionar aquesta forma gregària d'hipnosi i
accedir gradualment al coneixement d'una història secreta, invisible, negada per les
més diverses autoritats, una història que no coincideix amb els valors i trenca amb

nombrosos tabús. Aquest últim aspecte correspon a la versió crítica de la informació
continguda en els mitjans de comunicació de masses. Cal afegir que les noves
tecnologies de la informació ajuden a portar dades ocultes i informació que en els
mitjans tradicionals no surten a la llum.

Manipulació en els mitjans de comunicació

És important conèixer i reconèixer l'existència de manipulació en els mitjans de
comunicació i que aquest fenomen ha anat augmentant en els últims temps. La cosa
més menyspreable a l'hora de manipular en els mitjans de comunicació és comprovar
que els espais destinats a informar, mantenir al ciutadà al dia i la realitat que l'envolta,
estan sotmesos a tot tipus de manipulacions polítiques i econòmiques que acaben
traduint en una imatge distorsionada que s'adapta als patrocinadors de la informació.
Precisament a causa d'aquest joc de informar a través de la desinformació, hem
d'acordar el que entenem per manipulació i per a això depenem de la definició
continguda en la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua que descriu la manipulació com
l'acció d' "intervenir amb els mitjans qualificats, i de vegades enganyosos, en la política,
l'economia, etc, amb distorsió de la veritat i al servei d’interessos particulars”. En les
societats d'avui és "vox populi" que la manipulació és una cosa que succeeix cada dia en
els mitjans de comunicació. És el cas que la premsa estrangera sovint informa més
rigorosament del que està succeint en un país determinat que la premsa nacional en si.
Una incursió conceptual en els mitjans ens aportarà diferents tipologies en funció de dos
paràmetres: el mitjà utilitzat i el contingut de la informació que emeten. Els diferents
mitjans de comunicació es poden classificar segons diferents tipologies, així com la
classificació segons els mitjans de comunicació; ens proporcionarà tres tipus de mitjans:
la premsa escrita (és a dir, diaris, setmanaris, revistes i llibres), mitjans audiovisuals
(incloent-hi la ràdio i la televisió) i els mitjans d'Internet més moderns (llocs web, blogs,
fòrums i correu electrònic).
Per contra, la classificació basada en el contingut de la informació que emeten ens
aportarà dos tipus de mitjans: veraç i no-veraç; els rols es poden intercanviar d'una
informació a una altra. Entenem per mitjans no veraços els que proporcionen informació
falsa com si fos certa. Aquest tipus de desinformacions emeses ens proporcionaran dos
tipus de subjectes: instigadors i víctimes. Els mitjans de comunicació de vegades
actuaran com a instigador i de vegades serà la víctima de l'engany. Els mitjans de
comunicació que participen en el linxament social d'una persona o producte, sabent-ho
es dir sent coneixedors de que actuen com instigadors, i són, per tant, els autors de
l'assetjament dels mitjans de comunicació a través de mentides que arriben al públic.
Els mitjans també es poden considerar víctimes de vegades, víctimes d´enganys d'altres
que han decidit utilitzar-los en la seva manipulació.

Tipus d'assetjament mediàtic

Entre les motivacions més comunes per iniciar una campanya d' assetjament destaquem
els següents: amb ànim de lucre, per diversió i per denúncia. Depenent d'aquestes
motivacions hem estat capaços de definir dos tipus d'assetjament dels mitjans de
comunicació, el que he vingut a denominar: a) assetjament mediàtic estratègic (lucre o
denuncia) i b) l´assetjament mediàtic per diversió (“divertimento”).

1) Assetjament mediàtic Estratègic
L'assetjament mediàtic de tipus estratègic és àmpliament utilitzat en premsa i ràdio. La
motivació més comuna és el lucre, encara que de vegades la raó és la denúncia.
L'objectiu d'iniciar aquesta campanya de difamació és desfer-se d'un oponent, ja sigui a
causa d'un conflicte d'interessos: econòmic, polític o personal. Destaquem com a
exemples les campanyes difamatòries contra els rivals polítics i les campanyes
destinades a desacreditar una marca comercial.
2) L´Assetjament mediàtic per diversió
Per “divertimento”, l'assetjament mediàtic per diversió és àmpliament utilitzat a la
televisió i l'objectiu de la difamació i del menyspreu és el lucre. En aquests casos, amb
ànim de lucre, s'utilitza l’escarni a un personatge com una diversió per augmentar els
beneficis. Com més gran sigui la quota de pantalla, més publicitat contractada.
Destaquem com a exemples la denigració de programes de televisió contra els
concursants o que promouen la violència psicològica, xafarderia i calumnies de les
celebritats.

Estratègia d'assetjament mediàtic

L'assetjament mediàtic, com qualsevol altre tipus d'assetjament, segueix una estratègia
ben definida orientada a aconseguir l'objectiu del instigador, ja sigui contra un oponent
o per a la diversió. L'estratègia és el linxament social, per tant, en ambdós tipus
d'assetjament mediàtic, es duu a terme una campanya de linxament social contra una
persona, contra un producte o contra una organització. Citem a Parés (2005) que ha
definit “aquesta campanya es realitza i es duu a terme en dos actes: en el acte primer es
prepara la escenografia i en el acte segon es confecciona la bastida". L'ús dels termes
del món del teatre ens ajuda a entendre que l'assetjament mediàtic és una mentida
venuda com a veritat.
•ACTE 1: PREPARAR L'ESCENARI. Entenem com a escenografia la posada en escena
pública d'una sanció immerescuda o un càstig contra la víctima. Exemple: eliminació de
fulminant de les seves funcions, bloqueig dels seus productes. Els justiciers d'aquesta
sanció es presenten com a abanderats i/o salvadors. Cal assenyalar que el grup o
comunitat és el que executa la sanció, deixant a l'instigador a l'ombra. L'argument per
sostenir el càstig està ple de fal·làcies. D'altra banda, aquests justiciers, es concedeixen
un dret a castigar que no els pertany, es deixen duu per la ira i la irreflexió. Acostumen
a no complir i a violar les lleis existents ja que prenen justícia per la seva mà, actuen com
si fossin al mateix temps els fiscals, els jutges i els botxins, evitant les accions dels fiscals
reals dels veritables jutges, en definitiva eviten que intervinguin els Tribunals de Justícia
de cada país; ja que no informen a les autoritats judicials, sinó que utilitzen els mitjans
de comunicació per estigmatitzar al rival amb què a més de suplantar el procediment
judicial promouen l'oblit de la presumpció d'innocència. Que el públic oblidi la
innocència de la víctima és la veritable raó d'utilitzar els mitjans en lloc d'utilitzar els
mitjans legals establerts.

•ACTE 2: CONFECCIONART LA BASTIDA
Entenem com a “bastida” la condemnació pública. El càstig de la etapa anterior, al ser
tan fulminant, provoca rebuig o repulsa social. La societat rebutja un comportament o
acció de la víctima que no ha estat provada i que en la majoria dels casos s'ha
distorsionat. Exemple: s'ha malignitzat la víctima, se la fa responsable d'innombrables
errors. Hi ha un judici social en lloc d'una sentència judicial promoguda per els
instigadors de l´assetjament que es presenten com a “vigilants” i que afirmen voler
lluitar contra el mal, o per fer el bé, però on el principi de la innocència no es respecta,
on no es proporciona evidència de la culpabilitat, ni es permet que la llei i els tribunals
de justícia actuïn. La víctima no és escoltada. L'ostracisme és dictat per els assetjadors i
aconsegueixen el suport social per promoure el linxament. Els instigadors provoquen en
la societat el rebuig a la víctima, el que li impedeix a aquesta d´obtenir el suport social
necessari i també l’autorització als assetjadors per a desfer-se del rival sense tacar-se les
mans.
D'aquesta manera, tant la venjança del rival com la diversió amb ànim de lucre, es
converteixen amb el linxament social que s'ha programat prèviament. Les campanyes
de linxament social acaben amb la desaparició de la víctima de l'escena i amb un benefici
desproporcionat del instigador i això és perquè ha fet a la víctima que la seva vida sigui
tan impossible que la víctima decideixi abandonar, abandonar-ho tot, amb pèrdua de
drets i d´imatge pública.

Periodisme i dignitat humana

La informació autèntica és incompatible amb dir la veritat difamant, calumniar, robarne altres la seva fama i honor. L'autèntica informació accepta les rectificacions i rectifica
la informació danyosa. La UNESCO cita: "el respecte pel dret de les persones a la vida
privada i la dignitat humana, d'acord amb les disposicions de la legislació internacional i
nacional, que concerneixen la protecció dels drets i la reputació de l'altre, així com les
lleis sobre la difamació, la calumnia, l'insult i els insinuacions malicioses, formen part
integrant dels estàndards professionals”.
Avui en dia, una part important dels professionals dels mitjans han oblidat el codi de
l'ètica i massa sovint l'honestedat i el bon nom de la gent es denigren, sense proves. Hi
ha moltes formes d'engany que prosperen en els mitjans de comunicació: de xafarderies
simples fins a la política. La mentida ha existit, existeix, i segurament existirà sempre que
algú creu que pot treure´n alguns guanys d'ella. L'única esperança que tenim és saber
que moltes maquinacions s´evaporen en el moment que veuen la llum, quan son
desemmascarats els instigadors, d'aquí la importància d'adquirir una visió crítica de la
realitat.
Els rumors
No podem deixar de mencionar com a actuacions perverses la propagació de
xafarderies, rumors i murmuris. La xafarderia son històries baixes de persones o
organitzacions que voregen la calumnia. Per la seva banda el rumor: són comentaris que
van de boca en boca sense que ningú pugui donar raó del motiu. La intencionalitat dels
rumors és perversa i esbiaixada. Per la seva banda, la murmuració: consisteix en
comentar sense raó suficient o amb intenció perversa defectes reals, més o menys
coneguts de persones o institucions. Finalment, és essencial aclarir que la calumnia és
dir mentides realment inexistent o defectes personals. El seu propòsit és sembrar la

discòrdia. Difamar i deshonrar equival a negar injustament a les persones i els grups
humans la fama i l'honor.
El rumor és la pedra angular de la desinformació. En difondre el rumor, no és una qüestió
de no informar, sinó d'informar per mentida o tergiversar la veritat. Els rumors són
muntatges prefabricats per desacreditar a persones i institucions. Des de temps
immemorials una de les tècniques per derrotar l'enemic ha estat el rumor. Les funcions
del rumor són diverses, encara que cal assenyalar tres: per afrontar una determinada
persona o institució, per instruir al públic a decidir en un cert sentit i gratificació per part
dels qui difonen el rumor; ja que entre els que manegen rumors hi ha una sensació de
poder, derivada del fet de manejar "informació privilegiada". És important saber quines
són les conseqüències del rumor, se sap que a través del rumor pot ser: perdre
credibilitat en les institucions, en les persones i l'efecte de "a riu remenats, guany de
pescadors". És l'ocasió d'or per als oportunistes.
L'assetjament a través dels mitjans de comunicació es realitza en la manipulació d'oients
per obtenir el seu suport i el seu vistiplau per a atacar la imatge d'una persona. Per tant,
com a reflexió personalment es pot dir que per obtenir la informació veritable: no
podem tolerar a ningú dient una veritat difamant, calumniant, robant a altres la seva
fama i honor. Cal exigir correccions i compensacions d'informació danyosa. No hi ha
dubte que la solució a l'assetjament mediàtic rau en l'existència d'ulls que sancionin la
desacreditació i la difamació (ja sigui de personatges famosos o desconeguts, ja sigui en
mitjans tradicionals o en les noves tecnologies), i que al seu torn aquestes lleis van
acompanyades de mecanismes per garantir el compliment d'aquests (no deixeu el bon
nom d´una persona en mans d´un sol jutge) i en última instància en els casos en què cap
dels mecanismes esmentats protegeixi la fama i l'honestedat de la víctima, l'existència
d'un tribunal internacional en defensa de la dignitat humana amb poder per forçar
mesures per rehabilitar el bon nom i la credibilitat de la víctima de linxament social.
•En conclusió, la gent pot veure la realitat de dues maneres: la versió de Disney o la
versió contrastada. Els éssers humans poden difamar (creure i difondre rumors) o
defensar la dignitat humana. Per tant, hem de decidir si volem lliurar el poder a
manipuladors i oportunistes o implicar-nos i comprometre´ns a no participar en difusió
de crítiques. És a dir, podem resignar-nos a existir en un món injust i cruel o fer alguna
cosa per fer el nostre petit ambient més decent. Això implica que per obtenir informació
veraç: no podem tolerar a ningú que digui una veritat difamatòria, cal exigir correccions
i compensacions d'informació danyosa.

Ciberassetjament. Un tema de reflexió

En el món de les noves tecnologies, l'assetjament moral en forma d'assetjament
anomenat ciberassetjament també ha sorgit. L'autor (3) va dur a terme una anàlisi
conceptual del fenomen (Parés 2006) per tal d'aclarir la confusió terminològica que
existeix a causa de la novetat del mitjà utilitzat per assetjar, com les noves tecnologies
d'Internet. Aquesta proposta terminològica pretén distingir entre la intimidació i
l'assetjament; entenent que en el primer, el comportament hostil té un principi i un final.
S'inicia quan la víctima està amenaçada i vetada i acaba quan la víctima rep el missatge,
ja sigui a través de l'ordinador o el mòbil. D'altra banda, quan utilitzem el terme
assetjament hem de referir-nos a situacions que, fins i tot amb una situació inicial on es
manifesta un tracte hostil cap a la víctima, aquesta situació roman en el temps. Hi ha
una repetició o la cronificació de la humiliació. Es tracta de situacions en què la

comunicació hostil i degradant no té forma d´acabar i això es degut a els mitjans
utilitzats. L'assetjament a través de tècniques de recepció individuals fa que l'emissor
hagi d'enviar una successió de missatges humiliants i amenaçadors, en canvi quan
l'emissor utilitzi tècniques de recepció pública amb un sol missatge humiliant o
amenaçador es considera assetjament. Ja que tots sabem que les vexacions publicades
en llocs web, fòrums i llistes de correu són permanentment públics, ja que els nous
usuaris poden accedir a informació hostil molts anys després de la publicació del primer
missatge, fent desacreditar la persona humiliada permanentment i sense una data de
caducitat. És precisament aquesta constància en el temps que permet ser considerada
com una situació d'assetjament.
Dins de la web de xarxes d'Internet s'han fet diferents casos d'assetjament, tant en
adults com entre menors, que requereixen reflexió. L'Associació Nacional de directors
d'escola NaESP proporciona una informació important, "segons els estudis un de cada
quatre nens ha estat víctima d'assetjament a través d'Internet" (4). Ens enfrontem a un
nou fenomen, on els conceptes gestionats pels pocs autors que s'han centrat en aquest
problema, no sempre són coincidents. Necessitem una anàlisi conceptual que aclareix
que entenem el ciberassetjament, l'assetjament virtual, la xarxa de mobbing, o la
ciberintimidació; i aquest capítol té aquesta intenció. A més de proporcionar clares
definicions conceptuals, aprofundirem en el fenomen de l'assetjament per internet amb
el desig que servirà de base per a una reflexió més profunda i potser, com a resultat
d'aquesta reflexió, podem acabar amb la impunitat dels que operen d'aquesta manera.
Aquest és l'esperit que ens anima.
Plantejament conceptual
Ja hem esmentat en el passat la disparitat de significats emprats pels diversos autors
sobre els conceptes relacionats amb l'exercici de la violència psicològica en el ciberespai
i la necessitat peremptòria d'aclarir aquests conceptes. Creiem que hem de ser capaços
d'arribar a un acord, entre els quals ens encarreguem d'aquestes condicions, de manera
que ens hem d'assegurar que el que entenem quan fem servir un concepte és entès pel
destinatari amb el mateix significat. Per a això començarem l'anàlisi conceptual següent
dels termes: cyberbullying, assetjament virtual, mobbing a la xarxa, assetjament
mediàtic i assetjament cibernètic.
Ciberintimidació. Per a alguns autors, com ara Bill Belsey (5) el terme "cyberbullying" es
refereix a l'ús de qualsevol dels mitjans de les noves tecnologies per transmetre
informació difamatòria i comunicació hostil per un individu o grup, per tal de danyar un
altre, ja sigui per correu electrònic, telèfon mòbil, pàgina web personal, fòrums i
missatge de text immediat Per contra, per a altres autors, com Inda Klein (6) el terme es
limita a la població de menors i a l'ús de més mitjans tecnològics personals, com ara
correus anònims, missatgeria instantània (Messenger) o missatges de text a través del
mòbil, deixant fora de concepte l'ús de llocs web o fòrums. Concretament, la definició
de Bill Belsey troba que el cyberbullying implica l'ús d'informació i la comunicació
tecnològica com el correu electrònic, el telèfon mòbil, el lloc web personal, els fòrums i
el missatge de text immediat (MSM), difamatori, així com el recolzament deliberat i
repetitiu del comportament hostil i parteix de la definició de Inda Klein que afirma que
"assetjament cibernètic: prové de l'escola del nen o entorn social per companys que, a
través de correus electrònics anònims, missatgeria instantània (Messenger) o missatges

de text per telèfons mòbils, agredeixen o amenacen les seves víctimes". En casos
extrems, fan fotos de nens i adolescents en situacions compromeses o les modifiquen
amb programes específics per ridiculitzar-los i/o humiliar-los. Ens agrada especialment
la definició de l'Associació "Safe2Tell" que diu que la intimidació a través d'Internet,
conegut en anglès com "Cyber bullying", es defineix de la següent manera: la promoció
del comportament hostil d'un individu que té la intenció de fer mal a altres individus,
mitjançant l'ús de la tecnologia informàtica i les comunicacions; per exemple, correu
electrònic, telèfons mòbils, missatgeria de text, missatgeria instantània i llocs web
personals (7).
Un cop hem recollit les diferents definicions del concepte i ja a la conclusió d'aquests
conceptes, podem afirmar que la traducció més apropiada al castellà del terme
"ciberassetjament" és la ciberintimidació.
Parés defineix la ciberintimidació com
"la promoció del comportament hostil d'un individu que té la intenció de fer
mal a altres persones, mitjançant l'ús de la tecnologia informàtica i les
comunicacions individuals; per exemple, correu electrònic, telèfons mòbils,
missatgeria de text i missatgeria instantània "(Parés 2006).
En aquesta definició, són responsables de la conducta hostil no només a la que l'inicia
sinó a qui la promou i la difon.
Assetjament virtual. El concepte de xarxa mobbing es refereix a l'ús del ciberespai per
realitzar una estratègia d'assetjament moral i el terme es pot traduir al castellà com a
assetjament virtual, ja sigui això dirigit cap a una persona o una organització. Citem l'
“Autosuficiència Press” de premsa perquè és un dels portals que ha analitzat el fenomen
(8): "la particularitat de l'assetjament moral a les xarxes (mobbing en xarxa) és que
l'assetjament es fa a través de la xarxa social de la persona – o organització – que està
calumniada i desqualificada. Això no és una mera xafarderia o una crítica ocasional, sinó
una campanya real organitzada per destruir la credibilitat social o professional d'un
tercer. Un munt de vegades l´agredit ni tan sols es descobreix que està sent atacat. Tot
i que veu les seves conseqüències: portes que tanquen, mirades cautelosos i fredes per
interlocutors que eren abans amistosos i ara son esquives". Per Alejandro Castro (9): "la
principal diferència entre el cyberbullying i la cara a cara és que els menors transfereixen
els seus insults i amenaces a Internet, fent pública la identitat de la víctima en un fòrum
en particular (Blogs, pàgines web), fins i tot facilitant en alguns casos els seus telèfons,
de manera que les persones estranyes poden adherir-se a l'agressió. Aquesta situació
d'assetjament en alguns casos pot ocórrer contra professors i gestors de l'escola. Un
altre tret característic és que mentre el fòrum on s'està quedant no es treu, es pot
perpetuar l´assetjament durant mesos o anys".
D'altra banda, Parés defineix assetjament virtual, com:
"l'assetjament que es duu a terme a través de la xarxa social de la personao de l'organització-que està calumniada i desqualificada. L'ús d'espais
públics d'Internet, com llocs web, blogs, fòrums i llistes de correu per crear
una autèntica campanya organitzada per destruir la credibilitat social o
professional d'una tercera part "(Parés 2006).

A més de distingir entre la intimidació (fet puntual) i l'assetjament (repetició en el
temps), vam proposar (Parés 2006) dos tipus de nomenclatura basada en els receptors
de l’agressió, per tal de distingir quan hi havia un sol receptor (ciberassetjament) a quan
les humiliacions eren més públiques (assetjament virtual). Per a l'autor d'aquest treball
científic, és necessari poder distingir entre el cyberbullying i el mobbing de xarxa ja que
els objectius dels que utilitzen un mitjà o un altre no són els mateixos. El instigador de
l'assetjament utilitzat per la ciberintimidació pretén terroritzar el nen a través
d'amenaces, i molt sovint també pretén xantatge. En canvi, quan el instigador utilitza
l'assetjament virtual, el seu interès és humiliar-lo públicament i desacreditar-lo; en
aquests casos, el instigador no és tant de terroritzar el menor, sinó d'enutjar-lo. Els
terapeutes que han d'intervenir amb menors víctimes del ciberassetjament han de ser
conscients d'aquesta distinció
Es proposa utilitzar el terme ciberintimidació quan volem descriure comportaments
hostils i humiliants a través del ciberespai mitjançant l'ús de les TIC personals (correu
electrònic, MSM, xats i telèfons mòbils) i reservar el terme d'assetjament virtual als
mateixos comportaments quan es transmeten a través de les TIC més col·lectives (llocs
web, blogs, fòrums i llistes de correu). Creiem que l'impacte sobre la víctima és
extremadament seriós en ambdós casos i que tots dos termes han de descriure aquestes
situacions de comportament hostil i vexatori, independentment de l'edat de l'emissor o
del receptor.

No podem abandonar aquesta secció sense esmentar altres dos conceptes relacionats,
que ja s'han definit anteriorment, com ara els termes de "Assetjament mediàtic" i
"ciberespai". Com hem esmentat unes quantes línies damunt, el concepte d'assetjament
mediàtic va ser definit per l'autor d'aquesta comunicació en 2005 com "aquest terme
s'utilitza per identificar situacions en què una persona o un grup de persones exerceixen
un conjunt de comportaments caracteritzats per la violència psicològica, aplicats
sistemàticament durant un temps en una altra persona destinada a provocar la
desarticulació de la mateixa, utilitzant per a això qualsevol mitjà de comunicació de
masses
Sent, per tant, estratègies utilitzades per desacreditar una persona a través de la
maledicció i el rumor. L'assetjament mediàtic és un concepte que s'identifica amb
l'assetjament moral tal com hem destacat en l'apartat anterior. El ciberespai es defineix
com un concepte abstracte que serveix per representar fets informàtics produïts a
través de xarxes públiques interconnectades comunament coneguts com Internet (10).
Violència a Internet
Una vegada aclarit el sentit dels termes, cal fer un breu acostament al fenomen de
l'exercici de la violència psicològica a través de les noves tecnologies de la informació.
L'exercici de la violència perjudica l'ús de nous avenços, perquè en lloc de transmetre
informació el que transmeten es desinformacions a mesura que es converteixen en
propagadors de bromes i desacreditacions, que fan malbé altres éssers humans amb
impunitat. En definitiva, les víctimes són impotents. No tenim cap dubte que aquestes
accions són promogudes per persones sense escrúpols que s'aprofiten de la manca de
legislació en aquest sentit, que els dona total impunitat. Estem d'acord amb la web
“Autosuficiència Press” de premsa quan afirma que "la informalitat de les xarxes permet
a la gent hostil, ressentida, amb un desig de dominació o manca d'escrúpols, assetjar
amb impunitat. Fer córrer un rumor o una calúmnia, per una raó personal o per
diferències ideològiques, anònimament o no, per paraula de boca en boca o per correu,
no és una entremaliadura sense cap conseqüència. La intimidació pot conduir a l'estrès,
a la somatització, a la depressió o conduir al suïcidi”. Citem a Inda Klein com alerta: "els
nens que estan intimidat experimenten sofriment real que pot interferir amb el seu
desenvolupament social i emocional, així com el seu rendiment escolar. Algunes
víctimes de la intimidació han arribat al suïcidi. NAESP afirma que "hi ha una nova forma
d'humiliació a les escoles avui: la intimidació a través d'Internet. A través d'Internet, els
nens poden mantenir l'anonimat per intimidar a altres nens, difondre rumors cruels, i
de vegades fins i tot per amenaçar el dany físic. I la pitjor part és que això pot succeir en
qualsevol lloc, en qualsevol moment. La mateixa tecnologia que ens ha donat tants
beneficis també significa dolor per a masses nens, alhora que permet a altres intimidar
als seus companys sense ser descobert". Altres autors també han abordat el fenomen,
per la qual cosa Claudia Altamirano en la seva obra titulada "assetjament virtual" (11)
ens diu que "els amants i els ressentiments menyspreats gaudeixen avui dels mitjans
ideals per venjar simbòlicament: la xarxa d'Internet, que els dona la facilitat i llibertat
d'anonimat. La llei no atorga cap càstig, però no tot es perd" i afegeix que "els usos que
aquesta generació dona a la tecnologia; on la xarxa d'Internet i el mòbil, amb tots els
seus recursos, ofereixen als amants despitats, ex socis abandonats i persones
rancoroses, una venjança simbòlica, per poder calumniar a l'objecte de les seves
rancúnies en un entorn públic". Considerem important destacar aquest aspecte de

rancúnia i venjança, descrit per Altamirano, per part de la persona que impulsa i promou
aquestes situacions. A mesura que Alejandro Castro informa que el greu impacte sobre
les menors víctimes d'aquest tipus de violència psicològica és generalment conegut, ens
informa en la seva obra que "a través d'un comunicat de premsa originari de Bangkok al
novembre de 2005, es va informar de l'estudi "Violència contra els nens en el
ciberespai". Les lleis febles i l'acció fragmentada per la indústria exposa als nens de tot
el món a la violència a través d'Internet i altres tecnologies cibernètiques d'una manera
cada vegada més preocupant, l'informe revelat. Diu que la violència contra els nens a
través de les noves tecnologies és omnipresent. Aquesta violència provoca la depressió
i el dany físic i psicològic prolongat a les víctimes i està superant la capacitat dels
organismes policials." Per la seva banda, Natalie Noret (12) lamenta que "l'aparició de
noves tecnologies també ha generat nous mètodes per convertir la vida d'un nen en un
veritable infern". La manera d'operar per intimidar i assetjar és la propagació del rumor.
Vegem com en Santiago Camacho l'analitza en el seu llibre Calumnia que alguna cosa
roman (13),en ella ens diu que "la calúmnies s'estén a Internet com un llamp. Correu
electrònic en el correu electrònic, paraula de la boca. És possible que abans que mori, el
“bulo” (una notícia falsa) muta, canviï el nom del seu protagonista depenent de les
actuals filies o fòbies d'un dels emissors, i metamorfosis en un nou “bulo" (una notícia
falsa) . També explica que "un simple rumor pot aixafar a un enemic més fortament que
un canó", i conclou que "el rumor s'utilitza, en la majoria dels casos, per desestabilitzar
o desacreditar una persona o organització, i atacar-lo és gairebé impossible." L'eminent
autor també afirma que "el rumor requereix la mediació d'un nombre d'actors que en
complicitat decideixen posar pressió sobre un grup o una persona". Conclou assenyalant
que "la calumnia i els rumors danyen la imatge de la persona que es assetjada, afecten
els seus sentiments i causen dany innecessari perquè són falsedats absolutes". No vull
deixar d'assenyalar dos exemples trobats a la xarxa, tant d'assetjament virtual.
EXEMPLE no 1
En la primera es tracta d'un assetjament constant per part d'un individu cap a la web
mestra d'un fòrum que va acabar amb la desaparició dels mateixos. Des que vaig obrir
Gatopardo ha estat en la meva coberta enllaços "la finestra Tau". Després de suportar
l'assetjament constant d'un psicòpata que el va deixar amb comentaris insultant en el
seu bloc, Tautina ha donat de baixa la seva pàgina. Qui l´ha assetjat, insultat i vexat té la
seva IP: XX.XXX. XX.XXX. 14
EXEMPLE no 2
En el segon exemple ens enfrontem a un sol acte d'intimidació que, com encara es
publica a la xarxa, esdevé assetjament. Malgrat els anys des de la publicació d'aquest
únic missatge, es manté a disposició dels nous lectors, i el bon nom de la víctima segueix
sent danyat de manera perpètua. Transcrivim l'opinió que apareixia al bloc "Punto de
vista".
El meu amic (...) va escriure un article titulat “Mobbing Immobiliari”, que va ser publicat
a Mobbing Opinion. Comença parlant de l'assetjament moral dels propietaris i explica
que aquesta pràctica s'està estenent a tots els sectors de la vida espanyola. L'article va
ser contestat en el mateix lloc. La resposta va ser un atac furiós i personal. Els atacs
personals s'exclouen en llocs civilitzats. (...) Si els atacs personals són reprensibles en

qualsevol lloc, molt més s'ha d'evitar en llocs específics per combatre l'assetjament
moral. (15).
Conseqüències del cyberbullying
Segons la majoria dels autors, la intimidació i l'assetjament a través del ciberespai té
greus conseqüències sobre la salut i el bon nom i la credibilitat de la víctima; i no obstant
això, tothom està d'acord en la impunitat dels que operen d'aquesta manera. La
impotència de la víctima d'assetjament cibernètic i l'assetjament virtual és sorprenent
en una regla de dret. En resum, podem dir que la víctima, ja sigui persona o organització,
adulta o menor, és l'objectiu principal de la mala bava del emissor, que es nota en
l’envejós enviament a través de l'engany, en la forma més moderna d'Internet, i que els
promotors de l'engany són aquells subjectes que es mouen dins de la web de xarxes
d'Internet , on saben que la credibilitat és essencial per pertànyer-hi. La NAESP afirma
"no hi ha res de nou sobre el bullying, l'única cosa nova és que ara és més fàcil a través
d'Internet. Simplement creant un nom de pantalla o identitat per a missatges instantanis
(IM), els nens poden utilitzar Internet per enviar missatges odiosos que en la majoria
dels casos no permeten que el seu origen sigui conegut”.
La impotència de la víctima de l'assetjament als mitjans de comunicació es descriu en
un article sobre l'autosuficiència de premsa, quan afirma que "la xarxa de mobbing és
una nova forma d'assetjament moral que opera amb total impunitat dins de les xarxes"
i afegeix "la xarxa de mobbing es produeix en aquest espai gran i indefinit on els víctimes
tenen poques possibilitats de Concloem que la difamació a Internet no té repercussions
penals, i només en alguns casos hi ha repercussions civils. Si vostè ha estat víctima de
l'assetjament per algú que busca venjança virtual, les possibilitats es limiten a una
demanda civil que la majoria de les vegades no té èxit i tots impliquen que la impunitat
de l'atacant està assegurada. Hem de preguntar-nos, la xarxa té recursos, que ens
permeten trobar qui s'amaga darrere del seu ordinador? En part, per defensar-se de
l'assetjament cibernètic, podeu restringir l'accés a pàgines personals o cancel·lar-les
permanentment, igual que amb els comptes de correu electrònic; o cerqueu l'adreça IP
de la màquina des de la qual s'han emès els missatges. Hem de tenir en compte si això
és suficient. Com afirma Claudia Altamirano: "si la víctima de la difamació vol prendre
mesures legals per aturar aquests atacs, ha de tenir paciència i expectatives baixes,
perquè el procés és llarg i car."
Els ciutadans sabem que els assetjadors sexuals o morals van gaudir d'impunitat durant
un temps, fins que es va concretar la figura com a delicte. Una cosa semblant haurà de
passar amb aquest nou flagell anomenat ciberassetjament, la societat haurà de ser
conscient de la indefensió de les víctimes d'assetjament virtual i la intimidació i la
impunitat de l'explotació violenta a les xarxes d'Internet. Concloem que la difamació a
Internet no té repercussions penals, i només en alguns casos hi ha repercussions civils.
Si vostè ha estat víctima de l'assetjament per algú que busca venjança virtual, les
possibilitats es limiten a una demanda civil que la majoria de les vegades no té èxit i tots
impliquen que la impunitat de l'atacant està assegurada. Hem de preguntar-nos, la xarxa
té recursos, que ens permeten trobar qui s'amaga darrere del seu ordinador?
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