ACCIÓ SINDICAL CONTRA L’ASSETJAMENT MORAL
Dificultats i problemes
• Concepció limitada de la prevenció de riscos laborals
• Només es considera (i malament) la prevenció d’accident
laboral
• S’ignoren els riscos psicosocials
• Poden haver-hi persones assetjadores i assetjades a tot
arreu
· Falta de proves
• Pressió dels rumors difosos per les persones assetjadores
sobre les assetjades:
– Desequilibri mental
– Falta de professionalitat i eficàcia
– L’assetjador es presenta com a víctima
Què hem de fer?
A NIVELL COL·LECTIU
•
•
•
•
•

•

Buscar el compromís de la Direcció en la solució de
l’assetjament
Declarar l’assetjament com a activitat no tolerada a la feina
Formació en la resolució de conflictes
Procediment de denúncia i tractament dels casos que es
produeixin
INFORMAR sobre l’assetjament
• Trencar l’aïllament de les víctimes
• Fer veure als assetjadors el que estan fent
FORMAR els i les delegades de prevenció
• Fer front a les polítiques generals i a les situacions
individuals

Què hem de fer?
DAVANT DEL PROBLEMA CONCRET
• Escoltar la persona afectada
• Que se senti compresa
• Que entengui que això li pot passar a tothom
• Que sàpiga que hi ha moltes altres persones en
aquesta situació
• Manifestar el suport del sindicat
• Gestions a nivell de la Direcció
• Serveis jurídics
• Animar la persona afectada a escriure detalladament cada
fet de l’assetjament
• Comprovar si hi ha d’altres persones en la mateixa situació
• Debatre amb la persona afectada la forma de portar el cas
• Gestió inicial directa amb l’assetjador o assetjadora
• Buscar suports en l’entorn laboral
• Gestions davant les direccions
• Intervenció del Servei de Prevenció
• Baixa laboral qualificada d’origen laboral (accident de
treball)
• Propostes escrites de les i dels delegats de Prevenció.
• Denúncia a la Inspecció de Treball
• Règim disciplinari
• Denúncies per la via civil i penal.
• Denúncia pública.

•
•
•

CONCLUSIÓ
La pèrdua de la dignitat no forma part de la nostra feina
Els riscos psicosocials afecten la nostra salut i la nostra
qualitat de vida
L’assetjament moral o mobbing és un problema de salut
laboral que hem de solucionar

