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Presentació
Sectes, mobbing i bullying

Aquest volum miscel·lani del present número de Papers: Revista de Sociologia
exposa fenòmens d’actualitat mediàtica en les societats europees, en particu-
lar, i occidentals, en general. Ens referim al mobbing, en el món laboral, i al
bullying, a les escoles. En altres societats, també s’hi produeixen aquests fenò-
mens, tot i que no es troben tipificats com a tals i fins i tot són justificats i
legitimats per la cultura local. Arreu, les dones pateixen el risc psicosocial d’as-
setjament continuat en el lloc de treball, en una proporció més elevada que els
homes. Hi ha, però, mesures preventives i punitives dissuasives en molts països
occidentals. La situació és certament diferent en el món subdesenvolupat. En
algunes societats, les nenes pateixen pràctiques ancestrals, com ara l’infantici-
di i el feticidi, en un sistema patriarcal d’opressió de gènere. El bullying té
també un component cultural que permet que sigui explicat i comprès. A mesu-
ra que es protegeixen els drets dels infants, s’expliciten situacions de violència
sobre els menors d’edat per part de companys i, en alguns casos, de docents. La
perspectiva generacional, a més de les variables estructurals del context, ajuda
a entendre aquest fenomen. L’educació constitueix una mesura per sortir de
situacions de risc o conflictives. Els estudiants universitaris són objecte de con-
sideració en aquest volum miscel·lani de Papers, en relació amb la implanta-
ció del Pla Bolonya. Uns altres col·lectius d’interès són el dels emigrants espa-
nyols qualificats a països europeus avançats i el dels retornats de segona generació
a Galícia. Obre el volum un estudi sobre les sectes a Europa, sobre la base del
dret fonamental de llibertat i tolerància de les manifestacions religioses  d’acord
amb el Consell d’Europa i el Parlament europeu.
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