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El mobbing o acac;ament psicológic és un terme utilitzat en la literatura
psicológica internacional per descriure situacions de violencia psicológica
sistematica i recurrent d'una persona o un grup de persones contra altres
companys del treball, amb el fi de destruir les xarxes de comunicació de la
víctima o víctimes, enfonsar la seua reputació personal i professional, pertorbar
I'exercici de les seues tasques, per aconseguir, finalment, I'abandonament del
Iloc de treball, Habitualment I'exerceix un superior cap a un subordinat, pero el
mobbing també pot ser horitzontal (entre iguals) o fins i tot ascendent
(subordinats cap a un superior),

Secció Sindical de la Universitat d'Alacant

A l tres termes an aIegs són:
psicoterror, aca<;ament
moral, assetjament labo-

ral, intimidació en el treball, mal-
tractament psicologic i violE'mcia
psíquica. Encara que les situa-
cions de mobbing es poden pre-
sentar en diferents circumstancies
en el món laboral, podem identifi-
car un conjunt de característiques
comunes:
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Les situacions de mobbing no són
casuals, sinó absolutament inten-
cionals, ja que es tracta d'un tipus
d'agressió subtil, mitjanc;;ant una
estrategia perfectament planifica-
da, amb l'objectiu dar d'anul-lar la
víctima.

Les manifestacions habituals
són: accions contra l'exercici del
treball amb mala intenció, per
aconseguir la desacreditació de la
víctima¡- accions contra la reputa-
ció personal o dignitat personal:
rumors, desqualificació personal,
crítiques injustes, menyspreu...;
manipulació idistorsió de la
comunicació i alllament . de les
persones acac;;ades¡ més nlrament,
s'utilitza la violencia verbal, física
o sexual, ja que freqüentment l'a-
cac;;ament és més subtil.
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El procés d'aca~ament cions del problema arriben a un
punt en que l'organització no té més
remei que acceptar l' existencia del
problema. EIs mecanismes d'inter-
venció depenen del tipus d'organit-
zació, deIs fets ocqrreguts, etc., pero
de man,era habitual,. i lainentable-ment, ¡~s mes . an dirigides a

alliberar-se devíctima¡ 4.
Marginació o exclusió de la vida
laboral: prolongades baixes laborals
per les. conseqüencies físiques,psí-
quiques i socials del llarg ptocés
d'acac;ament patit per les víctimes,

Els experts assenyalen quatre grans
fases: l. Fase de conflicte: situació
crítica que ,marca el comenc;ament
de comportáments hospls que es
cronifiquen per la inhibició de .la
direcció de rempresa i la' manca
d'intervencions per a resoldre els
conflictes¡ 2. Fase propiament de '

mobbjng: comenc;a amb 'l'adopció
de les diferents modalitats d'acac;a-
ment deIs acac;adors contra la o les
víctimes, amb el suport actiu (parti-
cipació) o passiu (indifereI].cia) de la
resta del grupo Segons la NTP 476
de l'INSHT, "la prolongación de
esta fase es debida a' actitudes de
evitación o de negación de la reali-
dad por parte del trabajador, otros
compañeros no participantes, sindi-
catos, e incluso la dirección. La
indefensión, la inhibición del afecta-
do a la hora de denunciar estos
hechos, la dificultad probatoria y las
carencias del sistema judicial, per-
miten la prolongación en el tiempo
de esta fase, que, según los estudios
de Leymann en. Suecia, tiene una
duración media de 1 '3 años,antes
de pasar a la tercera fase". (NTP
476: El hosUgamjento psjcológÍCo en
el trabqjo: "mobbjng". Institut,
Nacional de Seguretat i Higiene en
el Treball); 3. Intervenció des de
l'empresa: la magnitud i implica- ,
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Perfil de la víctima

Molts investigadors senyalen que
sovint les víctimes són persones
competents i brillants, amb un
elevat sentit de la justícia, que no
pertanyen al ." clan" dominant i
són objecte d'enveges per la seua
capacitat i exit professional.
També poden sen víctimes propi~
ciatories els treballadors minusva-
lids, els joves en situació de pre-
carietat laboral, els immigr¡:¡.nts,
les dones amb situacions familiars
de necessitat...

González de Rivera assenyala
tres grups: a) Les persones enve-
jables; b) Els vulnerables; e) Els



amenac;ants (els qui qües,tionen
les formes establides i pretenen
reformar o implantar una nava
cultura en l'organització).

Perfil de I'aca~ador

Els trets més habituals són la
mediocritat, enveja, narcisisme,
necessitat de control,. inseguretat,
oportunisme, manipuláció, manca
de transparencia..., manifestacions
incloses en l' ambit de la psicopato-
199ia (trets narcisistes, paranoics i

. psicopatics principalment). A més a

més, la din8.mica social d'aca<;a-
ment es caracteritza per la coHabo-
ració i permissivitat de la resta del
personal de l'organització.
González de Rivera explica amb
gran claredat. aquest mecanisme:
"La persecución psicológica se des-
arrolla en medio de un sorprenden-
te silencio e inhibición de los obser-
vadores, que, aunque conscientes
del abuso e injusticia de la situa-
ción, se abstienen de intervenir, sea
por complicidad implícita con el
plan. de eliminación del acosado,
sea para evitar convertirse ellos
mismos en objeto de represalia. No
es del todo infrecuente que indivi-
duos ambiciosos de escasa valía
profesional aprovechen consciente-
mente la situación, que les favorece
al entorpecer o eliminar a un com-
petidor más cualificado." ("Elsín-
drome del acoso institucional".
Diario médico, 18 de julio de 2000.)

AIgunes característiques de lesorganitzadons toxiques .

1. aterir oportunitats per a l'apari-
ció de clans i camarilles de poder.
2. Generar entorns de desconfian-
<;a, en els quals les persones no se
senten lliures per a sincerar-se
sense por a les represalies, la ridi.
culització, etc.
3. Afavorir les divisions entre els
treballadors i les diferents faccions
de l'organització.
4. Perseguir la capacitació i el HUi.
ment professional.

Iñaki Piñuel, en el seu llibreNeomanagenient: . jefes tóxicos y

sus victimas, assenyala que: "La
existencia de clanes dominantes es
responsable de la desactivación de
tacto de los sistemas internos de
garantías y 'de la asombrosa ausen,.
cia de contrapesos intelectuales de
las organizaciones tóxicas... La
ausencia de responsabilidad y la
impunidad en las aCtuaciones se

materializan en
diversos fenóme-
nos a la orden del
día en la organiza-
ción tóxica, como
son la irrelevancia
de las evaluacio-
nes de desempeño
y su sustitución
por un tipo de eva-
luación sesgada
que tiene, como
criterio básico,. la
pertenencia o la
adscripción al
grupo o camarilla
dominante en ese
momento. "

Diversos estudis
indiquen que els
sectors amb més
casos d' aca<;ament
laboral són
l' Administració
pública, la Sanitat i
l'Educació, seguits
pels mitjans de
comunicació i les
" organitzacions

ideologiques" ,
com són els partits
polítics i les orga-
nitzacions no
govemamentals.

El mobbing a les
universitats espanyoles

tament. Assenyala també l'eleva-
da incidEmcia d/altres patologies:
estrés cronic i burn out (83/6%
deIs enquestats) , amb els conse-
güents símptomes de fatiga emo-
cional, despersonalització i manca
de realització personal. Segons
José Buendía, la institució univer-
sitaria és un dar exemple d'es-
tructura organitzacional que afa-
voreix el mobbÍng. Les arbitrarie-
tats i el sistema d/apadrinainent
generen relacions de vassallatge,
en el qual els artes resten lliures
per al mobbÍng¡ la universitat
deixa espais per a la impunitat i
obliga a la submissió com a condi-
ció necessaria per a "adaptar-se".
L/estudi de Piñuel sobre la
Universitat d'Alcala va detectar
un 51'67% de professors afectats
per mobbÍng.

La publicació de nous estudis
ara en curs en altres universitats
ens permetra tindre una panora-
mica global de la dimensió real
del problema, que, segons els cal-
culs de PiñUE;I, poi afectar 20.000
persones, deIs quals 12.000 serien
docents i la resta personal d'admi-
nistració i serveis.

Malgrat que encara no disposem
d'estudis complets sobre la inci-
dencia d'aquest problema amb
caracter general, EÜS resultats deIs
estudis parcials que s'han dut a
terme en els últims dos anys con-
firmen que l'aca<;ament moral i la
violencia psicologica afecten
greument a la Universitat espa-
nyola, tant en l'ambit docent com
en l' administració i serveis.

A la Universitat de Granada,
un estudi dirigit. per Fernando
Justicia, del Departament de
Psicologia Evolutiva, posa de
manifest que el 24% deIs treballa-
dors d' aquesta universitat creuen
haver patit aca<;ament laboral en
algun moment de la sella vida
professional. .

José Buendía,. professor de
Psicopatologia de la Universitat de
Múrcia i coordinador d'un estudi
sobre l'impactE! de l'aca<;ament
entre el personal docent i PAS,
revela que el 43 % deIs enquestats
han patit mobbiizg i un 66% han
sigut testimonis d'aquest compor-
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acció sindical

EI~¡';IIIt.IO81'.vál1tdel, IDolll""
E 1 comprornís d'STEPV-Iv per

lluitar contra el mobbing i
buscar altematives sindicals

de futur ens ha portat en els últims
anys a posar en marxa moltes ini-
ciatives pera, contribuir al coneixe-
ment en profunditat d' aquest feno-
men, les selles conseqüEmcies psi-
cologiques, jurídiques i laborals; a.
defensar les víctimes de mobbing
en els centres educatius, i a propo-
sar mesures concretes per a preve-
nir i posar fre a l' aca<;ament psico-logic en el treball. .

Entre les activitats organitza-
des pel Sindicat cal assenyalar el

-

curs "L' aca<;ament psicologic en
el treball. Com sobreviure i preve-
nir el mobbing", organitzat per
l'Area de 'Seguretat i Salut
Laboral i les seccions sindicals de
la UVEG i la UPV, en el qual es
van inscriufe més de 200 assis-
tents. També s'han realitzat
assemblees informatives sobre
mobbing en l' ambit universitari, a
més de conferencies, edició de
documents i participació en jor-
nades pluridisciplinaries.

L' absencia d'una legislació
específica, la concepció obsoleta
de "malaltia professional" i "acci-

dent laboral", i la poca cultura
davant del risc psicosocial dificul-
ten una resposta contundent a l'a-
cac;ament moral en el treball, que,
segons els estudis més recents, és
pa,rticularment greu en l'ambit de ~
l'Administració pública: hospitals,
centres d'ensenyament... i també
universitats.

Ara, la resposta sindical al mob-
bing exigeix el desenvolupament
d'una nava estrategia orientada a
canviar el clima i les relacions deIs
centres de treball per a aconseguir
unes condicions i relacions laborals
sanes i democratiques.


