
ASSETJAMENT FAMILIAR per Marina Parés Soliva 

 

Què és la intimidació familiar? 
En el meu treball amb les víctimes de l'assetjament moral en el treball, una vegada vaig estar 
d'acord amb persones que havien patit aquesta mateixa forma d'assetjament, però dins de la 
seva família. Si ja és greu per ser rebutjat i assetjat en el lloc de treball, és encara més que ha 
crescut en una família que li ha designat com a "ovella negra" i dipositària de tots els defectes, 
com una expressió de persona afectada és "néixer en el camp enemic". En els meus tractes amb 
aquests interessats, he pogut veure que els membres estigmatitzats passen per les mateixes 
fases que els víctimes de l'assetjament moral a la feina passen, amb una petita variació en la 
durada dels mateixos. Entre les víctimes de l'assetjament familiar, he trobat els casos més 
alarmants d'assetjament. 

Considero que l'assetjament familiar és la síndrome d'ovella negra, aquesta síndrome es refereix 
a la persona que és rebutjada pel seu compte amb argumentacions inversemblants. Tots els 
"mals" de la família es dipositen en aquesta persona perquè els altres membres de la família 
puguin ser alliberats. Crec que hi ha un membre en aquesta família que és probable que sigui un 
psicòpata integrat, que ha aconseguit contaminar el seu nucli familiar, encara que reconec que 
això pot ser una declaració controvertida, no puc deixar d'indicar-ho a la llum de les diverses 
entrevistes en profunditat que he dut a terme amb els afectats per l'assetjament familiar. La 
intimidació familiar va més enllà de la violència psicològica entre el soci, i és Inter generacional, 
el que significa que es transmet a cada membre de la família. Els joves membres d'aquest clan 
familiar aprenen una manera peculiar de dominar les relacions humanes, consistents en la 
marginació i estigmatització d'un dels seus membres, per la qual cosa és molt comú trobar una 
"ovella negra" en cada generació. En un pot ser una filla, en un altre un oncle, etc. ... 

 

DEFINICIÓ D'ASSETJAMENT FAMILIAR 

He definit el concepte de la següent manera: 

"Aquest terme s'utilitza per identificar situacions en les quals un familiar o un grup de familiars 
participen en un conjunt de comportaments caracteritzats per violència psicològica, aplicats 
sistemàticament durant un temps sobre un altre parent destinat a provocar frotis i exclusió" 
(definició de Marina Parés Soliva, juliol 2007 © 2007marinapares). 

Assetjament familiar 

L'assetjament familiar implica el tractament vexant i humiliant d'un familiar per part de la resta 
de la família, mitjançant la rumorologia. La resta dels familiars obtenir una unitat interna basada 



en la crítica i els rumors vessat en el parent estigmatitzat. Aquesta peculiar manera de 
comportar-se entre els membres d'aquesta família és tan comuna, que es fa difícil distingir qui 
és (o era) el instigador de la intimidació. Jo soc de l'opinió que el instigador de la intimidació 
familiar, és el mateix personatge que incita a l'assetjament en altres entorns (laborals, socials...) 
i ja que la seva personalitat correspon a un psicòpata socialment integrat, aquesta manera de 
relacionar-se es va a manifestar en tots els llocs on hi ha interrelació entre les persones. 

 

El psicòpata socialment integrat aconsegueix destacar en el seu entorn familiar i pujada com a 
referència de virtuts, es converteix en el "model" a seguir per als altres, i molt sovint aconsegueix 
un gran prestigi social a la seva ciutat, que utilitza per dictar el que és "correcte o incorrecte" 
dins de la seva família. Aquest personatge és molt popular entre els seus, i té molta credibilitat 
i poder tant per premiar els membres que se sotmeten als seus dissenys i per castigar als que es 
rebel·len. És un expert manipulador, i ja que en la recuperació de les víctimes és necessari ser 
capaç d'identificar-lo, a manera de separar el gra de la palla, una manera que hem trobat per 
facilitar que la identificació de la resta de la família, que també assetja a la víctima, però d'una 
manera imitativa, ha estat aquesta manera peculiar d'alternar el premi i el càstig que he cridat 
a un "regal de compensació" que és típic del instigador. El pervers integrat aconseguirà el que 
vol de qualsevol manera, i això vol dir que els seus interessos sovint es troben amb els interessos 
o sensibilitats d'altres membres de la família com a afins, quan això succeeix, el pervers no 
s'atura, aconsegueix el que vol i al mateix temps ofereix als ferits un "regal de compensació" 
com a mitjà de compra per seguir comptant amb la seva lleialtat tot i haver trepitjat la seva 
sensibilitat. 

Com que és una patologia individual (psicopatia) que ha contaminat totes les relacions humanes 
en la família (assetjament), podem afirmar que la perversió s'ha convertit en una "foca" familiar 
i podem dir que és transgeneracional perquè fins i tot quan el instigador ha mort, s'ha instal·lat 
la intimidació familiar com a llegat. Les següents generacions actuaran de la mateixa manera, és 
a dir: designant una ovella negra en cada generació. En el cas que cap dels descendents hagi 
heretat aquesta patologia, l'assetjament familiar perdrà virulència fins que desapareix en 
generacions posteriors; No obstant això, si algun dels membres ha heretat la psicopatia, la 
intimidació familiar mantindrà la seva virulència. Els estudis mèdics i psiquiàtrics indiquen que 
la possibilitat d'heretar la psicopatia és força elevada. 

En l'assetjament familiar hi ha dos tipus de víctimes, el subjecte i l'ovella negra. Per a les ovelles 
negres, l'allunyament de la família d'origen i la formació d'una família sana serà la manera de 
resoldre la situació; en lloc per als membres de la família que estan sent dominat per un 
psicòpata integrat, el tractament és molt més difícil. La negativa a reconèixer- se com a botxí 
d'un altre membre de la família és un aspecte que impedirà la resolució de la seva situació i, per 
tant, el manteniment de les relacions tòxiques dins de la família. 

L'assetjament familiar no és més que la manifestació de la perversa violència del psicòpata 
socialment integrat, aquesta vegada, en el seu entorn familiar. 

______________________________________________________________ 



 

Nota: informació AFEGIDA per MARINA PARÉS amb POSTERIORITAT (març 2008) 

Assetjament Maternal 

El mobbing maternal és una subclassificació de l'assetjament familiar. 

Durant el mes de març de 2008, la informació sobre l'assetjament de les dones treballadores 
que s'ha quedat embarassada o que reingressa a la baixa maternal i l'assetjament ha aparegut 
en diversos mitjans de comunicació espanyols, s'ha cridat, per la gent poc coneixedora del 
fenomen de l'assetjament, com "el mobbing maternal", vaig explicar en diversos mitjans la 
petita fortuna d'utilitzar aquest terme, el que ara cal assenyalar és que precisament quan 
l'assetjament familiar, el tema d'aquest article, és instigat per una figura materna, ja sigui àvia o 
mare, és quan es diu " 

En conclusió, "el mobbing maternal" és aquell en què el psicòpata integrat és una dona que té 
un fort paper dins de l'entorn familiar. Una manifestació del seu poder entre els membres de la 
família és que ella rep a tots els membres d'ella per "ballar" al seu voltant. És la xifra que 
recompensa o castiga, és qui ha de consultar les decisions importants relatives als membres de 
la seva família. En definitiva, és aquell que té el poder de dir el que és correcte i el que no està 
bé dins d'aquesta família. Molt sovint té un dels seus fills esclavitzats a servir-la a Costa de la 
seva dimissió per tenir una vida independent. El tema és interessant i requereix més profunditat, 
però aquesta nota més tard es va afegir a l'article original està destinat a aclarir els conceptes, 
en lloc d'aprofundir en ells. El fenomen de l'assetjament és d'una conceptualització recent, per 
tant, de vegades, com ha succeït aquesta vegada, els conceptes s'utilitzen incorrectament, i això 
no és més difícil, és a dir, es pot solucionar fàcilment a través de proporcionar informació veraç 
que ajuda a aclarir els conceptes d'assetjament moral. 

En conclusió, "el mobbing matern" és un exercit per una dona amb un paper fort i dominant en 
el seu entorn familiar, per tant és una subclassificació de l' "assetjament familiar"; d'altra banda, 
l'assetjament de les dones treballadores com a conseqüència de la seva maternitat és una 
subclassificació de l'assetjament laboral o del mobbing. El terme adequat per nomenar és 
"mobbing la mare treballadora", no tenim por de nomenar les coses pel seu nom, aquest tipus 
d'assetjament laboral és la discriminació a partir del sexe, ja que només la dona es queda 
embarassada, i per tant l'assetjament de la mare treballadora és un dels pocs tipus 
d'assetjament que són legalment criminalitzats, i perseguits. 

Espero que aquestes línies d'aclariment permetran l'assetjament contra les dones treballadores 
que es tornen embarassades o s'uneixen al seu lloc de treball després de la baixa per maternitat 
a ser criminalment perseguits com a assetjament sobre la base de la discriminació sexual. 



 

Escrit per: MARINA PARES SOLIVA 

http://www.acosomoral.org/acosofamiliar.htm 
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