
Qué diuen els “experts” que és el bullying?

Aquí teniu algunes definicions de bullying, també anomenat peer harassment, i fins i
tot en alguns països mobbing, terme que al nostre país reservem per a l’assetjament
psicològic en l’àmbit laboral.

- (Departament d’Educació del Govern Basc, 2004) “El terme anglès bullying
s’utilitza per anomenar la intimidació entre iguals. Es a dir, es fa servir per
descriure diversos comportaments no desitjats per nens i adolescents, que van
des d’insults, agressions físiques recurrents, humiliacions públiques, bromes
pesades o rebuig explícit a que són sotmesos els escolars per part d’algun o
alguns dels seus companys i dels que no poden defensar-se per ells mateixos”

- (Farrington, 1993) “Opressió reiterada, tant psicològica com física, envers una
persona amb un poder menor, per part d’una altra persona amb un poder major”.

- (Nobullyhelpline, 2002) “Bullying és quan algú va fent o dient coses per tenir
poder sobre una altra persona”

- (Olweus, 1983) “Bullying és una conducta de persecució física i/o psicològica que
realitza un alumn@ contra un altr@, al que tria com a víctima de repetits atacs.
Aquesta acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la que
difícilment pot sortir pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes
relacions provoca en les víctimes efectes clarament negatius:  ansietat, descens
de l’autoestima, i quadres depressius, que dificulten la seva integració en el medi
escolar i el desenvolupament  normal dels aprenentatges.”

- (Olweus, 1993) “És una conducta negativa que tracta de fer mal o provocar
malestar, repetida successivament”

- (Olweus, 1998) “Un alumne és agredit o es converteix en víctima quan està
exposat, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives dutes a terme
per un altre alumne o un grup d’ells.”

- (Ortega, 1998) “El bullying és un comportament perllongat d’insult, rebuig social,
intimidació i/o agressivitat física d’uns alumnes contra d’altres, que esdevenen
víctimes dels seus companys.”

- (Smith and Sharp, 1994) “És un abús sistemàtic de poder.”



- (Tattum and Tattum 1992) "El bullying és el desig conscient i deliberat de fer
mal a una altra persona i situar-la sota pressió.”


