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Ervin Staub é catedrático de Psicoloxía na Universidade de 
Massachussets, Amherst, e Director e fundador do curso de dou
toramento en Psicoloxía da Paz e Prevención da Violencia. Foi 
Profesor en Harvard e profesor convidado nas Universidades de 
Stanford e na London School of Economics, entre outras. 
O Profesor Staub foi presidente de prestixiosas asociacións cien
tíficas e recibiu o recoñecemento de destacadas institucións in
ternacionais. 
Ademais dunha grande produción científica, da que se fai unha 
breve síntese no fin desta entrevista, o Profesor Staub preocupouse 
por achegar os resultados da súa actividade científica á opinión 
pública. Proba diso é que medios de comunicación como o New 
York Times, The Washington Post, U.S. World, BBC, NBC, Disco
very Channel, etc. recolleron as súas opinións e traballos de inves
tigación. O seu libro, Las raíces del mal, inspirou unha serie de tres 
capítulos emitidos pola BBC e Discovery Channel. 
Despois desta sucinta presentación, quero agradecer ao profesor 
Staub a súa amabilidade ao aceptar esta entrevista para «Cadernos 
de Psicoloxía», especialmente porque sei que estas semanas ten 
unha axenda moi apertada. 

 Xosé Manuel Sabucedo Cando e por que comeza Vd. a interesarse pola violencia políti-
ca e o xenocidio? 

 Ervin Staub Cheguei por dous camiños e quizais o segundo fose o determi
nante. Comezarei co camiño intelectual. Perry London, que foi 
profesor visitante en Standford cando eu estaba facendo o pos
grao, foi un investigador pioneiro sobre resgatadores, persoas que 
na Europa nazi puxeron en perigo as súas propias vidas para salvar 
vidas de xudeus. A inspiración que gañei das miñas conversas con 
el combinada coa miña capacitación en Standford en investigación 
empírica meticulosa, levoume a comezar a estudar o «comporta
mento prosocial». Co meu primeiro traballo en Harvard, comecei 
a investigar sobre as influencias que levan aos nenos a compartir 
con outros nenos. E entón inspireime tamén nas investigacións de 
Latane e Darley sobre espectadores pasivos. Comecei a estudar 
qué conduce aos nenos e aos adultos a axudar a outros en situa
cións de sufrimento físico ou psicolóxico. As circunstancias, as 
características das persoas, dos espectadores (o que din, fan ou 
deixan de facer enfrontados coa necesidade de alguén) afectan  
a outros. Ao estudar a axuda, tamén se estuda o que leva á xente a 
permanecer pasivos. E estaba moi interesado en como podemos 
incrementar comportamentos de axuda en adultos, pero especial
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mente en nenos. Encontrei moitas persoas interesadas neste tra
ballo e isto tamén me inspirou.
Mais a segunda influencia importante foi a miña propia expe
riencia como, tal e como se chama agora, neno supervivente do 
Holocausto. Tiña seis anos nos peores tempos, cando asasinaron 
arredor de seiscentos mil xudeus húngaros en 1944. A maior parte 
deles foron transportados a Auschwitz onde os mataron inmedia
tamente ou lles fixeron traballar até morrer. 
Cando acabei, en 1979, os dous volumes de «Comportamento 
Positivo e Moralidade» e a terceira edición do libro sobre Per
sonalidade, tomeime un período sabático e puiden derrubarme 
durante un tempo. Segundo comezaba a me recuperar, comecei 
a ler sobre xenocidios, primeiro o Holocausto e logo outros xe
nocidios. Pensei que en base ao meu traballo sobre altruísmo e 
comportamento de axuda podía comprender unha razón para que 
o xenocidio ocorrera: testemuñas, espectadores pasivos, a miúdo 
renunciando á responsabilidade sobre outros seres humanos. Mo
tivado polo meu desexo de comprender para poder previr as orixes 
da violencia extrema contra os seres humanos, comecei a estudar 
seriamente as orixes do xenocidio. Progresivamente, através dos 
anos, focaliceime cara a prevención. Durante case dez anos estiven 
traballando sobre a reconciliación en Ruanda e nos últimos anos 
tamén en Burundi e Congo. Agora tamén estudo os conflitos vio
lentos irresolúbeis e o terrorismo.

 X.M.S A violencia política pódese analizar desde diferentes puntos de 
vista científicos. Cal pensa Vd. que é a contribución específica 
da Psicoloxía ás causas deste problema?

 E.S. A Psicoloxía é determinante. Existen moitas influencias que se 
combinan para chegar á violencia política extrema. Estas inclúen 
o deterioro económico dunha sociedade, o caos político, grandes 
mudanzas sociais. O conflito entre grupos, conflito material so
bre a terra ou conflicto sobre o poder, dereitos, influencia e aceso 
nunha sociedade –que pode rapidamente converterse en conflito 
psicolóxico sobre identidade e ideoloxía– é tamén importante. A 
represión por parte dun goberno dun grupo relixioso ou étnico ou 
dun movemento político, que é unha forma de conflito, é un punto 
de partida especialmente importante para o terrorismo.
Estes son os puntos de partida ou instigadores. Instigan promo
vendo reaccións psicolóxicas poderosas en grupos enteiros de 
persoas que as leva a volverse en contra doutras. Crean incerteza, 
ameaza e medo, sentimentos de perda e humillación. Estas son 
reaccións psicolóxicas relacionadas coa ameaza ou frustración de 
necesidades humanas universais como, por exemplo, de segurida
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de, identidade, sentimentos de efectividade e control, conexión 
con outras persoas, autonomía ou comprensión da realidade.
Os grupos e os seus membros responden a miúdo con intentos 
destructivos de satisfacer necesidades psicolóxicas. A identida
de individual dá un salto á identidade de grupo, que non é por si 
mesma destructiva, senón que chega a selo como consecuencia 
dos outros procesos psicolóxicos e sociais que van a continuación. 
Algún outro grupo é cabeza de turco polos problemas da vida. 
Créase unha ideoloxía que outorga esperanza aos membros do 
grupo, mais normalmente identifica a outro grupo como inimigo 
que se interpón no camiño. 
O grupo vólvese contra este outro grupo, especialmente cando 
existe unha «depreciación cultural» do mesmo, de tal maneira 
que os individuos aprenderon a ver a estes outros con connota
cións negativas. Volverse contra outro grupo e a violencia son máis 
probábeis se o grupo foi victimizado e sofreu trauma no pasado 
sofreu trauma, xa que os seus membros se senten vulnerábeis e 
ven o mundo como perigoso. Cando hai unha nova ameaza ou 
conflito, están máis dispostos a responder violentamente. 
Cando un grupo se volve contra outro, a violencia extrema vai 
xurdindo progresivamente paso a paso. Tan pronto como os indi
viduos e o grupo comezan a danar aos outros, mudan psicoloxica
mente. Xustifican as súas accións baseándose nunha depreciación 
progresiva do outro grupo, até excluílos do universo moral. Estas 
mudanzas psicolóxicas subxacen e favorecen a violencia progresi
va. Tamén son o trasfondo da creación de institucións ao servizo 
da violencia. As mudanzas na psicoloxía e no comportamento 
están profundamente interrelacionados. As condicións sociais, a 
cultura, a natureza das institucións e o sistema político son todos 
importantes, mais a psicoloxía está presente en todos eles, profun
damente relevante en todos os niveis.

 X.M.S. Tal como dixo Vd., existen diferentes «causas» para a violencia 
política. Mais iso non significa que a xente non teña ningunha 
alternativa ao uso da violencia política, verdade?

 E.S. Nunha situación ideal, cando existen condicións de vida difíciles e 
conflito tomaranse accións temperás constructivas para responder 
e satisfacer tanto as necesidades materiais como as necesidades 
psicolóxicas básicas que se ameazan ou frustran. Pode que non 
sexa posíbel mellorar as condicións económicas inmediatamente, 
e é difícil minguar a mudanza social. Mais en lugar de crear ideo
loxías destrutivas, os dirixentes poden crear outras construtivas. 
Isto podería requerer de espectadores activos e de non os haber 
dentro, entón espectadores externos, un grupo de fora. Son nece
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sarios para apoiar aos líderes e fortalecer dirixentes construtivos, 
xa que en tempos difíciles as persoas, a miúdo, procuran e seguen 
a líderes que favorecen cabezas de turco e ideoloxías destrutivas.
No caso dun país pobre, xerar unha resposta positiva pode que 
requira tamén axuda económica. Nos EEUU, Franklin Delano  
Roosevelt respondeu á depresión en 1920 creando proxectos de 
traballo que ocupaban a moita da poboación desde construír 
presas até a arte e o teatro. Isto non só axudou á xente economi
camente, senón que creou unha sensación de destino común, de 
identidade fortalecida, comunidade e sentimentos de eficiencia.
En caso de conflito, o diálogo continuado é importante. A miúdo 
as persoas non dialogan, ou só o fan esporádicamente e até certo 
punto. Poñen condicións, por exemplo, que só falarán se cesa a 
violencia desde o outro lado, aínda que eles mesmos estean invo
lucrados en violencia que ven só como unha mera resposta á do 
outro lado. Longos períodos de hostilidade vense brevemente in
terrompidos por curtos períodos de diálogo. Mais o diálogo é im
portante non só para resolver asuntos, senón tamén como forma 
de contacto que pode desenvolver relacións e mudar actitudes.
Outras maneiras de contacto tamén son importantes, xa que o 
contacto pode cambiar actitudes e axudar a superar a hostilida
de. Mais o contacto ten que ser significativo, non superficial. As 
persoas que viven perto poden manter relacións superficiais. O 
contacto profundo, persoas que nunha situación ideal estean com
prometidas en tarefas comúns para conseguir obxectivos comúns, 
é valioso. Ademais a xente precisa de inmunización. Especialmen
te cando os grupos inflixironse violencia mutuamente no pasado, 
mentres que este pasado estea oculto pola vida cotiá, a descon
fianza e a hostilidade pódense reactivar. Cando as condicións de 
vida conducen ás persoas a voltar ao grupo en busca de identidade, 
tamén comezan a ver aos veciños, amigos, incluso parentes que 
son membros doutros grupos, non como individuos senón como 
membros dun grupo.
Ocuparse das relacións pasadas, da victimización anterior dun ou 
ambos grupos, e a curación social son importantes na prevención 
da violencia ou, se un brote significativo de violencia xa tivo lugar, 
na prevención de nova violencia. O traballo que os meus asociados 
e eu realizamos en Ruanda suxire que comprender as influencias 
que conducen á violencia entre grupos e as súas vías de prevención 
pode axudar a inmunizar á xente contra estas influencias e impedir 
que volvan á hostilidade extrema.
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 X.M.S. Como sinalou Vd. noutras ocasións, a infravaloración do outro 
é un dos principais aspectos que explican a utilización da vio-
lencia política. Cales son os mecanismos psicosociais máis im-
portantes que explican este proceso?

 E.S. Como punto de partida, temos unha poderosa tendencia a dividir 
o mundo entre nós e eles. Facemos isto con facilidade e así favore
cemos aos que consideramos coma nós. Unha vez que vemos un 
grupo de persoas coma eles, non nós, podemos menosprezalos se 
son moi diferentes en aparencia. Un grupo pode ser menosprezado 
porque teña valores diferentes, ou diferentes costumes/ hábitos/
formas de vida. Os seres humanos podemos apreciar e desfrutar as 
pequenas diferenzas, pero sentímonos ameazados polas grandes. 
As diferenzas de valores poden ter un impacto enorme. Comu
nismo e capitalismo, «herexes» que tratan de introducir unha 
pequena mudanza en crenzas relixiosas, diferentes relixións –a 
nosa mente pode improvisar «choques de civilizacións». Tamén 
infravaloramos grupos aos que tratamos mal, aos que explotamos. 
Temos que xustificar o maltrato, e facémolo véndoos como menos 
bos, que merecen menos a pena, menos humanos. Grupos étnicos, 
relixiosos ou de inmigrantes que non obteñen os mesmos logros 
na sociedade son frecuentemente depreciados. 
Pero os grupos depreciados que obteñen bos resultados están en 
situación de especial perigo. Aquí outra vez entra a psicoloxía. Os 
seres humanos afánanse por ser consecuentes cognitivamente: 
resúltanos moi difícil aceptar que un grupo do que temos unha 
imaxe negativa teña éxito. O seu éxito xera irritación e incremen
ta a hostilidade. Ás veces o menosprezo xorde da necesidade de 
encontrar alguén a quen culpar dos problemas da vida. En caso 
de conflito (territorial, dereitos sobre augas, diferenzas en poder 
ou aceso á riqueza, etc) os grupos normalmente ven a súa propia 
causa e o seu propio grupo como correcto e moral, e o outro como 
responsábel dos problemas, malvado, inmoral e violento. Canto 
máis violento chega a ser o conflito, máis acontece isto.
Outra influencia crucial na violencia política é a ideoloxía. En 
tempos difíciles a xente necesita esperanza tanto como unha nova 
comprensión da realidade, en vez das condicións difíciles e o 
caos social que con frecuencia os rodea. A ideoloxía, unha visión 
ideal de organización social entre grupos, e frecuentemente en
tre individuos, pode dar ás persoas unha nova visión do mundo 
e esperanza. As ideoloxías costuman enfatizar a superioridade e a 
necesidade de dominar dun grupo sobre outro (coma o nazismo 
ou o nacionalismo en algúns casos), a igualdade social (Camboia 
e o comunismo en xeral), ou outras visións. Con frecuencia un 
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aspecto desta visión é positivo, ao menos para o grupo. Porén, nor
malmente desígnase a un ou a máis dun grupo como un obstáculo 
no cumprimento da ideoloxía. Hai que combater este inimigo. Así, 
incluso ideoloxías positivas chegan a ser destrutivas.
Un elemento moi importante en violencia política é o cambio ou 
a evolución. Os individuos e grupos cambian como resultado das 
súas accións. Xustifican o dano que fan e menosprezan de xeito 
crecente ao grupo marcado como culpábel dos problemas da vida, 
ou ao grupo co que están en conflito, ou aquel que foi designado 
como inimigo ideolóxico. Os individuos, as normas do grupo e as 
institucións mudan no transcurso desta evolución ao servizo de 
máis e máis violencia. Pode haber unha inversión da moralidade, 
de tal maneira que asasinar membros do inimigo designado ou 
grupo víctima se converte nunha actuación correcta.
Certas características dunha cultura e sistema político, tales como 
a súa historia ou a infravaloración dun grupo, a victimización pa
sada dun grupo (que fai que ese grupo se sinta vulnerábel e se 
involucre nunha violencia «defensiva» innecesaria que en reali
dade é perpetración), un respecto excesivo á autoridade, ausencia 
de pluralismo nunha sociedade e un sistema político autoritario/
dictatorial favorecen a violencia política.

 X.M.S. Na análise da violencia política o principal foco de atención 
está no comportamento dos grupos que loitan entre si. Pero, 
que pasa coas víctimas do conflito e con aqueles que non con-
sideran a violencia como unha solución? En diferentes países 
tales como Israel, España, Irlanda ou Colombia os movementos 
sociais contra a violencia e a favor da paz apareceron durante 
os últimos anos. Pensa Vd. que poden contribuír á solución do 
problema?

 E.S. As accións dos espectadores –membros dunha sociedade ou grupo 
que nin son os que exercen a violencia nin tampouco son víctimas 
directas de xenocidio ou asasinatos en masa– son importantísimos 
para evitar, limitar ou deter a violencia. A súa pasividade anima aos 
que si están involucrados ou exercen a violencia directamente. As 
súas accións poden inhibilos. Porén, para ser eficientes, precisan 
unirse. Precisan actuar para humanizar a aqueles que son obxec
tivo da violencia ou, en caso de conflito, humanizar ao inimigo 
de tal maneira que leven aos líderes ao diálogo e a negociar a paz. 
Precisan promover o contacto e axudar ás persoas do seu grupo a 
recuperarse de victimizacións sufridas no pasado. Tamén precisan 
promover o entendemento dos motivos que levan á violencia, así 
como as vías da súa prevención e da reconciliación. No traballo en 
Ruanda atopamos de grande valor estimular tal entendemento.
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Os medios de comunicación son cruciais, xa que sen a informa
ción do que está a pasar a xente non se pode formar unha opinión 
propia. A educación dos nenos e adultos enfocada a utilizar o seu 
criterio propio, a utilizar a súa «conciencia crítica» para avaliar 
o significado dos acontecementos máis que seguir aos dirixentes, 
tamén é determinante. Para que os espectadores se sintan reco
ñecidos e para ser eficientes precisan de se unir. Isto é difícil, es
pecialmente en países represores e tamén, aínda que menos, en 
sociedades democráticas. Pero incluso en Alemaña, segmentos 
da poboación puideron parar o programa «eutanasia», desti
nado a acabar coa vida de alemáns con graves problemas físicos 
ou mentais. Na antiga Iugoslavia foron as accións non violentas 
de estudantes e traballadores unidos o que finalmente derrocou 
a Milósevic. As persoas en organizacións xa existentes, igrexas e 
outros grupos voluntarios teñen unha forma relativamente fácil 
de agruparse. Hoxe en día pódense crear alianzas –tamén desafor
tunadamente para propósitos nocivos– en internet.
Mentres que a resistencia interna é importante, as accións dos es
pectadores externos, que poden actuar sen perigo das autoridades 
represoras, son especialmente importantes. Desafortunadamente, 
a pesar de convencións internacionais sobre dereitos humanos, 
coma a Convención sobre Xenocidio das Nacións Unidas e o novo 
Principio de Responsabilidade de Protexer das Nacións Unidas, 
a comunidade internacional normalmente permanece pasiva. Os 
cidadáns de todo o mundo precisan converterse en espectadores 
activos para influír nos seus gobernos. Creo que é esencial estable
cer oficinas ao máis alto nivel nos Ministerios de Asuntos Exterio
res de cada país cuxa responsabilidade sexa non só proporcionar 
advertencias temperás, senón tamén iniciar accións. A prevención 
temperá é especialmente importante.

 X.M.S. Unha parte importante do seu traballo realizouse en Ruanda 
con grupos e comunidades que participaban no xenocidio ou 
o sufrían. Cales foron as súas razóns académicas e persoais para 
ir a Ruanda a realizar ese proxecto?

 E.S. Estudei durante moitos anos as raíces da solidariedade e da axuda 
non simplemente por curiosidade científica, senón porque quería 
incrementar a actuación solidaria e a implicación activa no mun
do. Estudei durante moitos anos as orixes do xenocidio e o asasi
nato en masa non simplemente por interese científico, senón coa 
convicción de que comprendendo as orixes podemos previr esa 
violencia con maior efectividade.
Tiven o mesmo propósito duplo para ir a Ruanda. Quería apren
der como podemos axudar as persoas a curar as graves feridas psi
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colóxicas que seguen ao xenocidio e como podemos axudalos á 
reconciliación. Pero o máis importante para min era que quería 
facer todo o que puidera para axudar ás persoas a levar vidas me
llores e facer que a reactivación da violencia fose menos probábel. 
O coñecemento que se vai desenvolvendo sobre sociedades post
conflictivas é que sen curación e reconciliación, sen unha mudan
za nas actitudes subxacentes, aínda que a violencia tivese cesado 
como resultado dun acordo de paz ou como resultado da victoria 
dunha das partes, ten probabilidade de se repetir.
Estiven escribindo moito sobre como xorde a violencia, como mu
dan as persoas como resultado das súas propias accións. A evolu
ción desenvólvese en moitas direcións. Ir a Ruanda foi unha 
evolución ou progresión natural, unha extensión do meu traballo 
e intereses anteriores.

 X.M.S. Como se sente un académico como Vd. ao enfrontarse coa rea-
lidade da situación en Ruanda? A experiencia influencia o seu 
traballo académico e a súa forma de comprender o papel da 
ciencia na sociedade?

 E.S. Especialmente cando se trata de psicoloxía, sempre me desvincu
lei da idea dunha ciencia desinteresada, unha ciencia que intenta 
descubrir procesos ou campos de experiencia e comportamentos 
humanos sen ningún interese por mellorar o mundo utilizando ese 
coñecemento. Quizais isto non se aplique a todas as ciencias, pode 
que nin a toda a psicoloxía tampouco. Mais aplícase á parte da 
psicoloxía na que estiven ocupado. Podemos estudar aspectos das 
leis da natureza por curiosidade ou interese. A miña propia moti
vación sempre me leva a estudar asuntos e formular preguntas que 
poderían proporcionar coñecemento capaz de dar lugar a unha 
mudanza positiva.
Ao chegar a Ruanda en Xaneiro de 1999, coñecer o que realmente 
lle acontecía á xente de alí foi unha experiencia sobrecolledora. As 
persoas na rúa parecían conxeladas. Nun país famoso porque a súa 
xente non fala de experiencias difíciles nin sentimentos excepto na 
máis estricta intimidade, ou nin eso, todo o mundo falábanos das 
súas terríbeis perdas. Na nosa primeira noite alí, alguén nos acom
pañou amabelmente dun hotel a outro contándonos polo camiño 
como todos os membros da súa familia foran asasinados. O noso 
primeiro taxista e moitas outras persoas que coñecimos contában
nos as terríbeis experiencias que sofreran as súas familias e eles 
mesmos. O noso primeiro colaborador na rexión, director dunha 
ONG local, levounos no seu pequeno camión a varios lugares con 
dous nenos na parte de atrás. Eran os fillos da súa irmá falecida que 
fora asasinada polo seu marido hutu.
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Podo imaxinar reaccións diversas ao achegamento tan próximo 
a tan grande traxedia e sufrimento humanos. As persoas que non 
están preparadas para iso poderían fuxir. Outros que queren axu
dar á xente que sofre ou evitar tal sufrimento poderían sentirse 
máis motivados. Ao mesmo tempo, un debe desenvolver algunhas 
defensas protectoras, unha modulación da empatía, sen a que un 
podería sentirse ultrapasado pola dor e a tristeza.

 X.M.S. O caso de Ruanda mostra que a fin da violencia non significa a 
paz. Vd. e a súa muller, Laurie Pearlman, estiveron traballando 
en Ruanda tratando de promover a reconciliación entre hutus e 
tutsis. En que consiste exactamente o seu traballo con respecto 
a isto?

 E.S. O obxectivo do noso traballo, que comezou en 1998, foi promover a 
recuperación psicolóxica, o perdón e a reconciliación, e desta ma
neira axudar a previr nova violencia despois do xenocidio en Ruan
da. Ao longo do tempo, o proxecto expandiuse tamén a Burundi e 
o Congo. O enfoque permaneceu sendo o mesmo en esencia pero 
abriuse á utilización de aspectos da teoría e ao desenvolvemento 
de aplicacións que requerían as diferentes circunstancias nos tres 
países. O enfoque, cremos, préstase non só á prevención de nova 
violencia, senón tamén á redución da hostilidade previa á violen
cia extrema entre os grupos.
Este traballo iniciouse e desenvolveuse durante os primeiros anos 
por min e por Laurie Anne Pearlman, que é psicóloga clínica e 
especialista en trauma, e púxose en marcha coa axuda de moitos 
colaboradores e asociados. Laurie e eu desenvolvemos a base teó
rica. O noso primeiro proxecto en Ruanda, en 1999, consistiu en 
realizar un obradoiro de dúas semanas de duración para instructo
res que traballaban con organizacións locais que traballaban á súa 
vez con grupos na comunidade. Avaliamos os efectos desa prepa
ración non nos instructores que preparamos, senón nos membros 
dos grupos da comunidade cos que eles traballaran despois, con 
control apropiado de grupos. Encontramos unha significativa re
dución dos síntomas traumáticos, unha orientación máis positiva 
de hutus e tutsis cara o outro grupo, un entendemento máis com
plexo das raíces da violencia e un «perdón condicional». A partir 
destes resultados positivos, expandimos o proxecto con seminarios 
e obradoiros con xornalistas, líderes da comunidade e dirixentes 
nacionais de alto nivel (ministros do goberno, máximos represen
tantes de comisións nacionais, asesores do presidente, membros 
do parlamento, etc).
A preparación que proporcionábamos tiña unha serie de obxecti
vos: fomentar o entendemento das orixes da violencia entre gru
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pos e as súas vías de prevención; promover o entendemento do 
impacto da violencia sobre os superviventes (así como sobre os 
causantes e os espectadores) e procurar a curación do trauma ou 
a recuperación psicolóxica de todos os membros da sociedade; 
crear resistencia ás influencias que levan á violencia; e promover 
espectadores activos na poboación (un enfoque de abaixo a arri
ba) e entre líderes (un enfoque de arriba a abaixo) para previr a 
violencia e procurar a reconciliación o perdón e a construción da 
paz. Como parte do noso traballo con dirixentes, fixemos que exa
minaran leis que acababan de introducir ou estaban preparando e 
que considerasen se, en termos das influencias que conducen ou 
preveñen a violencia de grupo que tíñamos discutido, estas leis 
farían máis probábel a violencia ou contribuirían á súa prevención 
e ás relacións pacíficas de grupo.
Os seminarios/obradoiros continuáronse coa creación de progra
mas educativos de radio, primeiro en Ruanda, onde comezaron a 
retransmitirse a principios de 2004; logo foron tamén retransmi
tidos en Burundi a principios de 2005; despois creando programas 
no Congo que comezaron a retransmitir a principios de 2006, así 
como programas novos en Burundi. Convidamos a George Weiss, 
director da Fundación de Ferramentas Humanitarias «LaBene
volencija», unha ONG holandesa, e á súa asociada, Anneke van 
Hoek, para axudar a desenvolver e producir os programas de ra
dio. Estes programas, da mesma maneira que os nosos obradoiros 
anteriormente, centrábanse na comprensión e na recuperación 
psicolóxica e tiñan como obxectivo crear resistencia ás influencias 
que conducen á violencia, fomentar a recuperación psicolóxica e a 
unión da comunidade cos seus membros axudándose uns a outros 
na recuperación, promover cambios nos elementos da cultura que 
contribúen á violencia de grupo (tales como o respecto excesivo 
á autoridade; a ausencia de pluralismo, o menosprezo dos mem
bros do outro grupo, entre outros), e promover o ser espectadores 
activos, é dicir, o compromiso da xente coa prevención, o perdón 
e a reconciliación.
Un dos programas principais en cada país é unha novela radiofó
nica. Outro é un programa informativo sobre as orixes da violen
cia, as vías de recuperación e a reconciliación. Un terceiro 
programa é un programa rexional xuvenil. Hai outros programas 
puntuais e series curtas de programas. Hai un traballo en desen
volvemento para introducir unha compoñente «de base» para 
involucrar á xente en esforzos reais de reconciliación estimulado 
por e en conxunto cos programas de radio. A evaluación anual da 
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novela radiofónica en Ruanda que comenzou a emitir en 2004 
amosou fortes resultados positivos. Tamén estamos a evaluar o 
impacto da mesma no Congo.
A novela radiofónica en Ruanda trata dun conflicto entre dous 
pobos, un dos cales tiña comida suficiente porque o goberno lle 
deu a este pobo no pasado unha terra fértil situada entre ambos, 
mentres que a xente do outro pobo morría de fame despois dunha 
sequía. Na novela, o conflicto conduce á violencia, con espectado
res intentando detela. A historia entón muda cara a reconciliación 
e os outros elementos positivos que queremos desenvolver. Dife
rentes elementos das teorías subxacentes (teorías de Staub sobre 
as orixes e prevención da violencia entre grupos e reconciliación, 
e teorías de Pearlman sobre trauma e curación) son desenvoltos e 
aplicados nos tres países de diferentes maneiras, segundo requira 
a situación do momento.
Os programas educativos de radio teñen agora en plantilla arredor 
de 100 persoas. Hai un pequeno equipo directivo en Amsterdam, 
con George Weiss pasando una gran cantidade do tempo na 
rexión, África. Hai un equipo académico de seis persoas en Masa
chusetts. Hai un productor belga en Kigali, Ruanda, que é o direc
tor da misión local do proxecto e un productor francés no Congo. 
Un estudante graduado na Universidade de Yale realizou a primei
ra avaliación como parte da súa tesina e despois incorporouse a 
traballar como avaliador do proxecto. Os productores occidentais 
que traballan no programa levaban traballando en produción ra
diofónica en África varios anos antes de unirse á LaBenevolencija. 
A maioría do persoal do proxecto componse de escritores locais, 
xornalistas, actores e persoal voluntario en Ruanda, o Congo e 
Burundi. Participan no desenvolvemento de guións, escriben, ac
túan e producen os programas. Membros do equipo académico 
van a África a dar formación ao persoal na base conceptual dos 
programas, participan no desenvolvemento dos guións, propor
cionan orientación e edición de todos os episodios das novelas 
radiofónicas e dos outros programas escritos por persoal local 
através de constante comunicación por email.
Os programas de radio son extremadamente populares en Ruanda; 
a radionovela ten unha enorme audiencia. O 90% da poboación 
escoita a radio, que é a fonte de información primaria, e o 92% dos 
oíntes escoitan a radionovela. Os nenos (e os adultos) rodean os 
coches da LaBenevolencija cando entran nas vilas. Cando Radio 
Benevolencija organizou un par de eventos públicos, apareceron 
6.000 persoas para un e 10.000 para o outro.
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 X.M.S. Como sabe Vd., Albert Einstein enviou unha carta a Sigmund 
Freud en 1932 preguntándolle se era posíbel liberar o ser huma-
no do odio e a guerra. A resposta de Freud foi menos pesimis- 
ta do era previsíbel. Se alguén lle formulase a mesma pregunta 
hoxe a Vd., que respondería?

 E.S. Diría que é posíbel, pero extremadamente difícil.
É posíbel porque podemos educar aos nenos para ser solidarios e 
serviciais. Podemos educalos para que a súa solidariedade non se 
limite a algunhas persoas, que sexa inclusiva, que se estenda máis 
lonxe das persoas do seu propio grupo. Os seres humanos pode
mos aprender a apreciar a nosa humanidade común con outras 
persoas e non menosprezar a outros. Podemos aprender que a sa
tisfacción constructiva de necesidades humanas universais, non 
so materiais senón tamén psicolóxicas, nosas e as dos outros, é o 
mellor camiño á felicidade. Podemos aprender a abordar os nosos 
conflitos através do diálogo, a resolverlos através do compromi
so, para considerar conxuntamente as nosas necesidades e as de 
outros. Podemos crear institucións que sexan xustas e que respec
ten tanto o común coma o particular dos seres humanos.
Todo isto está interconectado, unha soa cousa non pode acontecer 
por si mesma. Mentres que creo que nós sabemos que é necesa
rio que os nenos sexan solidarios, serviciais e non agresivos, para 
criar nenos solidarios fan falta adultos solidarios e sabios. Para ter 
adultos solidarios fai falta que sexan capaces de satisfacer as súas 
necesidades básicas, que as sociedades desenvolvan aquilo que lles 
axude a facelo así. Tamén require unha transformación de valores, 
unha apreciación do que as investigacións suxiren cada vez máis, 
que a felicidade e o benestar, se ben requiren un certo grao de 
confort, non proveñen da riqueza nin dos privilexios. Esa non é, 
porén, a forma en que estamos a progresar. Al Gore, o grande pro
motor dunha grande causa, a de que nos tornemos medioambien
talmente conscientes e desenvolvamos leis que protexan o medio 
ambiente, amasou dalgún xeito arredor de cen millóns de dólares, 
e vive nunha casa enorme, pagando a súa pegada de carbono. Este 
non é moi bo exemplo para outras persoas. 
A transformación que eu suxiro para os seres humanos, individuos 
e sociedades require o esforzo conxunto de moita xente. Require 
líderes visionarios. Pero líderes cunha visión positiva non xorden 
por acidente. Selecciónanse tanto aos líderes bos coma aos malos. 
Para que seleccionemos líderes bos, é necesario que os medios 
informen e que as persoas sexan capaces de utilizar a información 
ben, que poidan aplicar a súa «conciencia crítica» e establecer as 
súas propias opinións. É necesario que haxa medios de comunica
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ción eficientes que se preocupen no só de gañar diñeiro senón do 
benestar das persoas na súa comunidade e máis alá. Lamentabel
mente, todo isto está moi lonxe, ao menos nos EEUU. Cantas máis 
persoas saiban encontrar paixón pola bondade, máis fortalecerán a 
outros, canto máis se convertan en espectadores activos, será máis 
probábel que se constrúan os elementos cos que se poida crear un 
mundo pacífico.
O que é especialmente difícil é aprender a resistir as influencias 
que nos conducen á violencia, para responder contra elas de for
mas que axuden a manter a paz. Requírese a resistencia aos líderes 
destructivos e seguir a líderes sabios. Isto certamente depende da 
capacidade para a conciencia crítica. En tempos difíciles, confiar 
no propio xuízo supón especialmente un reto, xa que precisamos 
dos demais máis que nunca. Construír conexións entre as per
soas, grupos e comunidades que axuden a satisfacer as necesida
des básicas en tempos difíciles e resolver os conflictos de grupo de 
forma constructiva é esencial. A axuda que unhas persoas poidan 
dar a outras pode xerar valentía moral para denunciar e actuar en 
contra das leis e práticas destructivas. Esto require que haxa es
pectadores con coraxe.

 X.M.S. Profesor Staub, coma sempre, foi un pracer falar con Vd. e en 
nome de «Cadernos de Psicoloxía», moitas grazas polo seu  
tempo.

 E.S. O pracer foi meu. Moitas grazas a ti e a «Cadernos de Psicoloxía».
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