
cara a cara
Bullying

“Raro é o centro que non toma medidas 
en casos de acoso escolar, outra cousa 
é que non sexan as adecuadas”

Directora do teléfono 
ANAR (Axuda a Nenos e 

Adolescentes en Risco)

Os menores vítimas de calquera 
violencia, e en concreto de acoso 
escolar, dispoñen do teléfono 900 202 
010, para axudarlles as 24 horas do 
día durante todo o ano. Este número, 
gratuíto, anónimo e confidencial (non 
deixa rexistro na factura telefónica), 
atende tamén a pais, profesores ou 
a quen presencia casos de violencia. 
A Fundación ANAR (Axuda a Nenos 
e Adolescentes en Risco) creouse 
en 1994 e, vinte anos despois, en 
2014, recibe unhas 363.000 solicitu-
des. A súa directora, Leticia Mata, 
sinala que se detectou un aumento 
das chamadas por acoso escolar, en 
especial as que se realizan a través 
das novas tecnoloxías. 
Cantas chamadas reciben no seu 
teléfono de atención a vítimas? En 
2014, recibimos un total de 363.183 
solicitudes, unhas mil chamadas e 
correos electrónicos diarios e, so-
bre todo, de nenos. Detectamos 7100 
novos casos reais que necesitaban 
intervención urxente, unha ou dúas 
ao día. O noso obxectivo é ampliar 
a atención en chats e redes sociais, 
sempre con garantía de confidencia-
lidade, porque os nenos se senten 
máis cómodos ca por teléfono. 
Aumentaron os casos de acoso esco-
lar? Cada vez chámannos máis. Poida 
que porque haxa máis casos ou por-
que chaman máis ca antes. O uso das 
novas tecnoloxías propiciou que haxa 
máis casos de acoso escolar. Algo 
máis da metade dos casos que ma-
nexamos é ciberacoso. Antes era raro 
o acosador que ía só, tendían a facelo 
en grupo, pero coas novas tecnoloxías 
o acoso en solitario creceu. O acosa-
dor séntese nun aparente anonimato 
e é máis directo, xa sexa con nenos do 
propio centro ou doutros lugares.
Que se pode facer? O importante é 
formarse no uso das novas tecno-

loxías, poñer límites, exercer o con-
trol parental e notificar as ameazas. 
O ciberacoso pódese denunciar aos 
sistemas de protección das propias 
redes sociais e, tamén, ás unidades 
especializadas en delitos tecnolóxi-
cos da Policía e da Garda Civil.
Como se atende un neno vítima de 
acoso? Temos que gañarnos a súa 
confianza, e este é o motivo polo que 
no noso teléfono todas as persoas que 
atenden son psicólogos, asesorados 
por avogados e traballadores sociais. 
Os nenos adoitan necesitar tempo pa-
ra abrirse, polo que é frecuente que se 
necesiten varias chamadas. Hai moi-
tos que non son conscientes de que 
sofren acoso, é un fenómeno similar ao 
da violencia de xénero, aínda que a 
situación vai cambiando. Chaman ta-
mén nenos que ven casos de acoso e 
que teñen medo de ser considerados 
acusóns ou de converterse tamén en 
vítimas. Aumentan tamén as chama-
das de pais e profesores.
Que poden facer os pais? O principal 
é manter a calma. Non é prudente 
ir directamente a onde estean os 
outros pais ou o agresor. Hai que 
falar co titor e cos responsables do 
centro para que haxa unha resposta 
inmediata. Deste xeito, na maioría 
de casos, soluciónase.
Como se pode evitar que haxa acosa-
dores? O agresor moitas veces non 
é consciente das consecuencias dos 
seus actos; por exemplo, non sabe que 
con 14 anos xa ten responsabilidade 
penal. Tamén é esencial a formación 
para posibles agresores, que sexan 
conscientes dos seus actos, que teñan 
empatía cos demais. A prevención e a 
formación son esenciais.
É recomendable cambiar a vítima a 
outro centro? Antes facíase, xa fose 
por suxestión do centro ou por deci-
sión dos pais. Pero se non se solu-

cionou non servirá, xa que o poden 
seguir, e máis agora co ciberacoso.
Como se lle pode axudar a un neno 
acosado? Hai que darlle confianza, 
que non se peche, e convencelo de 
que non é un bicho raro. Hai que va-
lorar ofrecerlle asistencia psicolóxi-
ca. Canto máis tempo pasa, os danos 
son maiores e ata poden ser perma-
nentes. Tamén se ha de asumir que 
é un problema moi grave. Temos ne-
nos que nun momento dado soñan 
con quitarse do medio, algo que la-
mentablemente estamos a ver.
Que poden facer os centros esco-
lares? Terían que dar formación 
específica desde idades temperás, 
e tamén aos pais, porque o menor 
moitas veces non o conta. O mínimo 
é que teñan un orientador escolar e, 
agora mesmo, non o hai. Aínda que 
haxa boa disposición necesítanse 
recursos, sobre todo para detectalo 
e actuar inmediatamente. 
E se o centro non responde de forma 
adecuada? Hai que acudir a Inspec-
ción Educativa. E, se o acosado ten 
marcas físicas, hai que ir ao médico 
e que este faga un informe. O centro 
ten unha responsabilidade civil po-
los danos que sufran os seus alum-
nos dentro das horas lectivas. Se 
se notificou que hai acoso e non se 
atalla, os pais poden esixir esa res-
ponsabilidade e hai sentenzas que 
obrigaron a pagar indemnizacións. 
Cre que se está avanzando para lle 
facer fronte a este problema? A socie-
dade é cada vez máis consciente. Raro 
é o centro ao que se lle avisa e non 
toma medidas, outra cuestión é que 
non sexan as adecuadas. Ademais, as 
forzas e corpos de seguridade do Es-
tado cada vez implícanse máis, mesmo 
dan formación nos centros.
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