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Nesta pílula imos falar de violencia
de xénero
Que é?
Que abrangue?
A dependencia emocional

O círculo da violencia

Lembra, para seguir este material precisarás de
conexión a Internet.

CONTIDOS

Dinámicas e procesos

En anteriores episodios…
Na primeira pílula falamos das relacións
tóxicas e de como estas, reducen a autoestima,
a capacidade de resistencia e destrúen a
capacidade de vivir con entusiasmo.
O que comeza cun control excesivo sobre a
parella, celos, imposicións, críticas constantes,
pode chegar a agresións verbais,
descualificacións e no peor dos casos á
violencia física.

COMECEMOS CUN PEQUENO GLOSARIO
As definicións poden ser aburridas,
pero axudan a que cando aparece
un concepto, todos/as entendamos
a que se refire exactamente.

QUE É A VIOLENCIA?

QUE É A VIOLENCIA DOMÉSTICA?
O uso da violencia dentro da unidade familiar ou doméstica fóra da relación de parella.

DEFINICIÓNS

O uso intencional da forza ou do poder físico, na práctica ou como ameaza, contra un mesmo, outra
persoa, nunha relación afectiva, nun grupo ou comunidade, que cause ou teña moitas
probabilidades de causar lesións, morte, danos psicolóxicos, trastornos do desenvolvemento ou
privacións.

QUE É A VIOLENCIA DE XÉNERO?

Enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación
de desigualdade das mulleres fronte aos homes que teña ou poida ter como consecuencia un dano
físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación
arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou privada.

DEFINICIÓNS

Trátase dunha violencia que afecta ás mulleres polo mesmo feito de selo. Constitúe un atentado
contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres.

(Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero).

TIPOS DE VIOLENCIA
-

FÍSICA
PSICOLÓXICA
SEXUAL
ECONÓMICA
Tamén existe a violencia simbólica,
pero non ocorre, maiormente na parella,
senón que é exercida pola sociedade.
Exemplos como, a imaxe da muller na
publicidade, no cine e na tele, a presión
social sobre o que é ou debe ser unha
muller…

DEFINICIÓNS

Trátase dunha violencia que afecta
ás mulleres polo mesmo feito de
selo.
Constitúe un atentado contra a
integridade, a dignidade e a
liberdade
das
mulleres,
independentemente do ámbito no
que se produza.

ALGÚNS DATOS

2019*

QUE PENSAS AO
VER ESTES
NÚMEROS?

ESPAÑA

55
MULLERES
VÍTIMAS MORTAIS

EN GALICIA

TIÑAN ENTRE
40 E 50 anos

Foron
ASASINADAS pola
súa parella actual

PESE A ALGUNHAS INFORMACIÓNS INTERESADAS, SON AS
MULLERES AS QUE SOFREN A VIOLENCIA DE XÉNERO

* Fonte: INE 2020

3

40%

73%

QUE PENSAS AO
VER ESTES
NÚMEROS?

ALGÚNS DATOS

2020*
GALICIA (XANEIRO-XUÑO)

536
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

455
NOVOS
EXPEDIENTES

5
CERTIFICADOS
ACREDITATIVOS DE
VIOLENCIA DE XÉNERO

249
A CORUÑA
*
ESTATÍSTICA
DE
VIOLENCIA
DE
XÉNERO
OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 2508-01-OE05. Xunta de Galicia

2020

(1º

semestre)

FACILITADORES DA VIOLENCIA DE XÉNERO
DESIGUALDADE NA RELACIÓN
ILLAMENTO SOCIAL
PATRÓNS MACHISTAS DE
COMPORTAMENTO

NECESIDADE DE CONTROL

RELACIÓNS TÓXICAS

DEPENDENCIA EMOCIONAL
APRENDIZAXE SOCIAL
EXPECTATIVAS IRREAIS
NATURALIZACIÓN DA VIOLENCIA
PATRÓNS DE CONDUTA
DEPENDENCIA ECONÓMICA
ASOCIADOS Á VIOLENCIA
MANEXO INADECUADO DOS
BUSCA DE EXCLUSIVIDADE DESACORDOS
AFECTIVA
CONSUMO DE DROGAS
(ALCOHOL)

SABERÍAS IDENTIFICAR ALGÚNS MÁIS?

DEPENDENCIA EMOCIONAL
A dependencia emocional é un facilitador das relacións violentas, pouco tratado na xuventude,
a pesar das importantes implicacións nas relacións interpersoais, especialmente nas relacións
de parella.
As persoas dependentes amosan unha autoestima pobre e un autoconcepto negativo que pode
influír nunha autoesixencia e autoimposición das relacións interpersoais. Precisamente por este
sentimento, á hora de pensar na finalización dunha relación, xérase unha expectativa de dor
insoportable que pode derivar nun aumento da dependencia emocional e na aceptación de
relacións tóxicas.

Pode ser difícil darse de conta ás veces, pero hai
diferenzas entre estar namorado/a e ter unha
dependencia emocional por alguén.
Moitas persoas refírense á súa parella como a súa
outra metade. Parece romántico, pero ser
independente é importante.
Antes de que poidas estar nunha relación seria
que dure, necesitas estar seguro/a de quen es e
do que queres da vida. Unha relación que se
basea na dependencia en lugar de no amor, non
durará.

Os estudos amosan que a dependencia emocional relacionábase negativamente coa
autoestima, é dicir, canta máis dependencia emocional teña unha persoa máis baixa será a
súa autoestima.

Neste vídeo a
psicoterapeuta
Silvia Congost axúdanos a
identificar a dependencia
emocional na parella.

A

COMO É A TÚA RELACIÓN DE
PARELLA?
Non che deixa ver as túas amizades e familiares ou
teslle que pedir permiso.

Respecta o teu dereito a ter amizades e
actividades propias.

Decide a túa forma de vestir e enfádase se non o
fas.

Acepta e respecta a túa forma de vestir, aínda que
ás veces poida non gustarlle e o exprese.

Sinte celos.

Confía en ti e na vosa relación.

Insiste para ter relacións sexuais ata conseguilo,
aínda que non queiras.

Aínda que queira ter relacións sexuais e cho diga,
acepta e respecta se ti non queres.

Non respecta as túas decisións sobre o teu propio
corpo.

Respecta as túas decisións sobre o teu corpo.

B

COMO É A TÚA RELACIÓN DE PARELLA?

A

B

…de control e poder desigual?

…equitativa, xusta e de respecto?

CANTAS MÁIS RESPOSTAS MARCADAS
TEÑAS NA COLUMNA DA A, PEOR É A TÚA
RELACIÓN.
CANTAS MÁIS RESPOSTAS MARCADAS
TEÑAS NA COLUMNA DA B, MELLOR É A
TÚA RELACIÓN.

CÍRCULO DA VIOLENCIA DE XÉNERO
Este gráfico representa as
dinámicas das parellas nas que
hai violencia de xénero e porqué
é preciso rompelo.

ROMPER O CÍRCULO DA VIOLENCIA DE XÉNERO NON É SINXELO PERO SI POSiBLE

O primeiro paso para rompelo é comprender o ciclo e como
funciona para rompelo:

Fase 1. Acumulación de tensións.
Fase 2. Reacción ou estalido de violencia.
Fase 3. Lúa de mel ou simulación de normalidade.
É preciso apoiarse en familiares, amizades e/ou profesionais.

ESTAMOS CONTIGO

QUE SE PODE FACER SE SE SOFREN MALOS TRATOS?

1. Aínda que ao principio creas
que non lle tes que dar
importancia ao acontecido ou
que é algo habitual, convén
reflexionar e recoñecelo como o
que é, unha agresión.

2. Non sentir vergoña polo
acontecido nin ter medo á
opinión do resto, non deixar
que o medo nos bloquee; é
importante ser capaz de
contarllo a alguén en quen se
confíe e pedirlle axuda.

4. Non deixarse confundir polas
estratexias da persoa agresora,
intentará culpar á vítima e dirá
que vai cambiar ou mesmo lle
fará regalos para que siga na
relación.

3. Non culpabilizarse pola
situación, a persoa agresora é a
única culpable do seu
comportamento.

QUE SE PODE FACER SE SE SOFREN MALOS TRATOS?

5. Cando se sinta capaz,
“denunciar” a situación no lugar
que se crea máis axeitado: ante a
familia, centro educativo, centro
médico, policía, colectivos ou
recursos especializados como o
CIM de Muros.

6. Pedir axuda a profesionais e
recibir o asesoramento axeitado
é un paso fundamental para
poder romper coa relación
violenta.

7. Se fuches vítima dunha violación ou
dunha agresión física é recomendable
acudir a un centro sanitario canto antes
para que poidan facer o informe médico e
tomar mostras se fose preciso.

PRECISAS AXUDA?
Asesoramento
Xurídico On-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content
/asesoramento-xuridico-line

981 762 465 / 981 762 411
cim@muros.gal
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ATENCIÓN A VÍTIMAS
DE VIOLENCIA DE
XÉNERO

Queres poñerte a proba?

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO

