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Durante anos a violencia contra as mulleres estivo
silenciada e invisibilizada. Considerábase algo do
que non se podía falar máis alá das portas da propia casa, era soamente un problema individual e
privado. Esta situación consegue modificarse grazas á denuncia e ao traballo dos movementos de
mulleres e ao desenvolvemento de marcos lexislativos novos con perspectiva de xénero.
Do mesmo xeito os medios de comunicación contribuíron de xeito fundamental a mudar a percepción social sobre a violencia contra as mulleres. A
súa capacidade para xerar un estado de opinión foi
e segue a ser determinante para mostrar como as
desigualdades entre homes e mulleres constitúen
as verdadeiras raíces do problema.
A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero recolle á necesidade de velar por un tratamento axeitado da información no referido á violencia de xénero en Galicia. Ademáis establece o
compromiso dos poderes públicos na elaboración
e difusión de materiais dirixidos ás e aos profesionais dos medios de comunicación.

cia do seu labor na sociedade actual. De aí que
o seu compromiso sexa especialmente relevante
para eliminar os estereotipos e as desigualdades
de xénero.
A violencia de xénero é unha cuestión de dereitos
humanos, polo tanto, a súa tematización por parte
dos medios de comunicación debe ir nese sentido.
Na tantas veces denominada sociedade da información debemos aspirar a que todas e todos coñezamos as claves para o tratamento da violencia
contra as mulleres e traballemos conxuntamente
para previla desde a asunción real e firme do principio de igualdade.

Carme Adán
Secretaria Xeral da Igualdade

Para dar cumprimento á lei nace este manual de
redacción xornalística. Agardamos que sexa unha
ferramenta útil para o traballo cotiá dos e das
profesionais dos medios. Sabemos da importanMANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>
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marco teórico

I. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE
XÉNERO E VIOLENCIA
1. Poder e desigualdade
>>A desigualdade de xénero
A preocupación pola situación de mulleres e homes no
mundo non é froito do azar. Como se pode supoñer,
é a evidencia de que existe unha situación de discriminación a que impulsa as actuacións públicas.
Pódese afirmar que existe discriminación cando as
estruturas sociais e as institucións manteñen un grupo social nunha situación que responde a varias características: padecer explotación, estar marxinado
do mercado de traballo, estar sometido á violencia;
estar marxinado da cultura e da produción simbólica e carecer de poder de decisión, xestión e acción.
Non obstante, malia que a situación de discriminación adoita ser compartida por todo o grupo, as
consecuencias da discriminación son padecidas por
cada un dos individuos de forma individual.
A reflexión sobre as cinco variables descritas permite
inferir que son as mulleres as que sofren todas as condicións que identifican a discriminación. Por iso se
pode afirmar que a desigualdade entre mulleres e homes é un feito universal, derivado da discriminación
que as persoas de sexo feminino padecen pola única
razón do seu sexo e cuxas consecuencias inciden directamente no cambio social (Rubio, 1997).
O propósito da igualdade entre sexos é un desvelo
que, a partir do século XVIII, vai ir experimentando
avances e retrocesos, case sempre desde o impulso

das vindicacións femininas cuxo primeiro obxectivo
sería a exixencia da titularidade dos dereitos políticos. O feito é que existiran mulleres que, ao longo da
historia, loitaran, con maior ou menor fortuna, polos
seus dereitos e os dos seus iguais. Tamén existiran
mulleres que, rompendo as convencións da época
histórica en que viviran, optaran por proxectos vitais
autónomos e afastados do destino que a sociedade esperaba delas. Pero non será ata a Revolución Francesa
cando xermole a primeira gran vindicación feminina.
En efecto, cando se conceden os dereitos de cidadanía,
unicamente se contemplan como suxeitos de dereito
os homes e escoitaranse entón as voces de mulleres
que reclaman o mesmo status que por fin acadaran
os seus compañeiros. As súas exixencias non foron
escoitadas. O mal chamado Sufraxio Universal tivo
que ver cunha loita de clases e non de xénero, por
iso a conquista do voto por parte da clase obreira
unicamente previra a existencia de homes. En esencia, a revolución que reclamou os ideais de igualdade,
fraternidade e liberdade, ao mesmo tempo, consagrou
a exclusión política das mulleres. Isto explica que a
loita para alcanzar esa condición de cidadanía sería o
fío condutor das reivindicacións femininas que se ían
desenvolver ao longo de dous séculos.
O sufraxismo non alcanzou o seu obxectivo en Europa
ata ben avanzado o século XX (Suíza non outorgou o dereito de voto ás mulleres ata 1971). É, porén, unha reclamación aínda sen resolver en lugares varios do planeta
que se seguen negando a conceder a titularidade cidadá
á poboación feminina. Por isto, a noción de cidadanía é
algo global que nas sociedades contemporáneas se relaciona con tres aspectos: status (conxunto de dereitos
e deberes); identidade (sentimento de pertenza a unha
comunidade política e territorial) e práctica (exercida a
través da representación e participación políticas).
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Os tres elementos que definen a cidadanía “traducen a capacidade do individuo para ponderar o
espazo público emitindo unha valoración crítica
sobre as eleccións da sociedade e reclamando o
dereito a ter dereitos” (Marques-Pereira, 2002:
47). Se se pon en relación esta definición co exposto máis arriba sobre a discriminación, será
fácil observar a deficiente concordancia que as
mulleres aínda teñen co seu pleno exercicio e
recoñecemento. Porén, ata datas recentes, a socioloxía non adoitaba enmarcar este concepto na
problemática das relacións entre os sexos. Hoxe
en día, non obstante, asúmese que a definición de
cidadanía non pode limitarse á dimensión civil e
política senón que necesita da inclusión dos dereitos sociais que permiten que os individuos teñan
o status que lles permita participar na vida social
(en todos os seus ámbitos e esferas) así como adquirir a identidade que os une co seu grupo. Nesta
enunciación social do termo é onde aparecen as
reclamacións das mulleres que, nunha democracia
representativa e participativa, exixen o seu dereito
a ser axentes activos.
En Europa, tras alcanzar a igualdade formal entre
homes e mulleres, mantéñense situacións xurídicas e, sobre todo, sociais que demostran que aínda
non se acadou a igualdade real. A reclamación doutros dereitos suplementarios, tras a conquista dos
políticos, intenta superar as discriminacións que
oprimiron historicamente as mulleres e que, en
sociedades onde se adquiren determinadas garantías, se perpetúan mediante outros mecanismos,
como a violencia de xénero.
Igualdade formal e igualdade real non son a mesma cousa.
Mesmo nos estados que, como o español, incorporaron unha
lexislación que equipara ambos os sexos, segue existindo
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unha dinámica social de desigualdade que se traduce en
situacións que as mulleres sofren a pesar das leis. É o caso
da violencia de xénero, un resultado da existencia do desequilibrio de poder entre sexos e da educación diferencial.
As políticas de igualdade inciden, precisamente, nos déficits que existen entre unha e outra igualdade.

>>A historia das reivindicacións de igualdade
As reivindicacións de igualdade por parte das mulleres, no camiño cara á plena cidadanía, adoitan
percorrer a seguinte secuencia: dereitos políticos;
educación; emprego; participación política e recoñecemento. É obvio que cada sociedade, así como os
distintos colectivos de mulleres que a compoñen, non
resolven estas demandas de forma lineal nin continua. Pola contra, o máis frecuente é que, mentres se
segue reclamando un dereito que pertence á esfera
superior, como a democracia paritaria en Europa,
seguen pendentes algunhas reclamacións das esferas
inferiores, como algúns dereitos civís para grupos
concretos de persoas.
Así, o camiño que hai que percorrer, a partir dos dereitos políticos, pasa pola reclamación do dereito á
educación e ao traballo remunerado, seguido logo
doutras exixencias como a participación política. No
último estadio aparece o dereito ao recoñecemento,
é dicir, á autoridade e a lexitimación do discurso feminino. Entre todos eles vanse intercalando outros,
como o dereito de autonomía sobre o propio corpo
ou a liberdade de opción sexual que, aínda que poden
considerarse como dereitos políticos, ou ben non se
conquistaron aínda ou ben se chegou a eles de forma deficiente ou parcial. A complexidade e nivel
de formalización de cada unha das esferas estará en
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función de cada sociedade, da súa tradición relixiosa e política ou do desenvolvemento humano, entre
outros factores.
De todas formas, a análise da realidade social demostra que a igualdade real non produciu os mesmos resultados para os homes que para as mulleres, posto
que estas últimas, cando teñen os mesmos dereitos,
non adoitan gozar das mesmas oportunidades para
exercelos, o que as mantén, en definitiva, na situación de desigualdade. Isto é así porque existen obstáculos, derivados do rol social e das expectativas que
se exixen para cada sexo e que dificultan especialmente o desenvolvemento e a liberdade das mulleres. Por iso, cómpre emprender accións conscientes
que permitan eliminar os obstáculos que, derivados
da socialización diferencial, están impedindo a participación equilibrada e a distribución igualitaria dos
recursos. A situación descrita explica, en suma, por
que nas sociedades democráticas se emprenderon
políticas públicas que permitan alcanzar a igualdade
entre homes e mulleres, coa finalidade de que ambos
os sexos poidan gozar das mesmas oportunidades e
os mesmos dereitos de participación política, económica, cultural e laboral.

>>A orixe da desigualdade
A discriminación das mulleres respecto aos homes (e
a violencia que se exerce sobre elas como unha das
estratexias para a súa reprodución) apóiase nunha táctica concreta: a socialización diferencial en función
de pertencer a un ou outro sexo. Por esa razón, é imprescindible distinguir entre os termos sexo e xénero,
conceptos que frecuentemente –e erroneamente– se
intercambian como sinónimos.

As persoas son seres sexuados. O sexo é unha característica biolóxica, que divide os seres humanos entre machos
e femias. Esta diferenza física e orgánica, similar á
que existe na maioría de especies animais, caracterízase por unha disposición cromosómica diferente
(XX para as mulleres e XY para os homes) que determina, en esencia, as diferenzas duns e outros na
reprodución e na conformación física. Non obstante,
este contraste, que non debería ser significativo máis
alá dos dous aspectos sinalados (reprodución e características físicas), condicionará a totalidade do proceso a través do cal as persoas, dun e outro sexo, van
construír a súa identidade individual e colectiva.
Os individuos, que naceran como homes ou mulleres,
inmediatamente comezan o seu proceso de socialización (educación formal e informal, asimilación de
normas explícitas e implícitas, aprendizaxe de roles,
etc.), durante o cal se lles adscribe ao xénero feminino ou ao masculino. En función desta adscrición, a
sociedade terá para cada persoa unha serie de expectativas, regras non escritas e actitudes.
O problema neste sentido é que, historicamente e en
todas as culturas, o relacionado co xénero feminino foi considerado inferior, de menor importancia e
menos valioso para o conxunto da comunidade. Así,
por exemplo, asociouse tradicionalmente as mulleres
coa esfera do privado (traballo doméstico, coidado de fillos e fillas, etc.), que foi sempre un traballo reprodutivo, pero non produtivo nin remunerado.
Polo contrario, os homes, como xénero masculino,
privilexiado na sociedade androcéntrica, foron, por
costume e norma non escrita, os que desenvolveron
os traballos remunerados fóra do fogar, deixando de
lado as tarefas domésticas e a responsabilidade que
comporta a paternidade activa. O xénero, polo tanto,
como variable fundamental na construción do indivi-
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duo como ser social, “facilita un modo de descodificar
o significado que as culturas lle outorgan á diferenza de
sexos e unha maneira de comprender as complexas
conexións entre varias formas de interacción humana” (Batthyany, 2001: 3). A pertenza a un ou outro
xénero condiciona como outros membros da comunidade perciben o individuo, que esperan del, que toleran e que castigan e que premian. Segundo Scott, os
elementos fundamentais que conforman a variable de
xénero son catro:
> Os símbolos e os mitos culturalmente dispoñibles
que evocan representacións múltiples.
> Os conceptos normativos que manifestan as interpretacións dos significados dos símbolos. Estes conceptos exprésanse a través de distintas canles (doutrinas
relixiosas, educativas, científicas, legais e políticas),
que afirman categórica e univocamente o significado
de home e muller, masculino e feminino.
> As institucións e organizacións sociais das relacións de xénero: o sistema de parentesco, a familia, o
mercado de traballo segregado por sexos, as institucións educativas, a política.
> As identidades subxectivas (cit. en Batthyany, 2001: 3).
O xénero, en conclusión, é unha variable transversal que
afecta a todos os ámbitos das relacións humanas e
as formas de organización en sociedade. Isto sucede
porque os individuos, ademais de seres sexuados, son
seres sociais, é dicir, nacen e viven en comunidade,
rodeados dun contorno social, político e cultural. E
é precisamente a sociedade quen decide cales son
as características e os comportamentos que cada cal
debe asumir dentro do corpo social. Xustamente será
o xénero, unha característica cultural, o que designe
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aquilo que cada sexo pode e debe facer dentro do seu
grupo de referencia e en función do seu sexo biolóxico, para recoñecerse como masculino ou feminino.
Estas dúas variables –o feminino e o masculino– son,
polo tanto, unha elaboración social e cultural que,
como se terá adiviñado, está suxeita a modificacións
e pode, e de feito faino, modificarse e adaptarse aos
cambios.
A identidade de xénero adquírese a través de numerosas
institucións de socialización que, a pesar do cambio que as
vidas das mulleres experimentaron en Occidente, seguen
sen modificar os patróns e liñas xerais que guían a súa actuación. Os estereotipos de xénero continúan perpetuando
unha socialización diferencial que “naturaliza” os fenómenos biolóxicos femininos, negando a intervención da cultura nesa construción e favorecendo lecturas esencialistas
do feminino.

>>O sistema sexo-xénero
A socialización diferencial orixínase, reprodúcese e perpetúase nun sistema social e político denominado patriarcado e mediante un pensamento androcéntrico.
O primeiro constitúe a forma de organización que,
existente en todas as sociedades do mundo e da historia, creou e contribuíu a manter a discriminación das
mulleres. Trátase, en síntese, do inimigo a combater.
Esta frase é máis importante do que parece, posto
que, con frecuencia, se confunde a opresión das mulleres cunha guerra de sexos, derivada da dominación
masculina. Malia ser certo que son os homes os que
posúen os elementos de control e poder, é fundamental comprender que, se o problema da discriminación
ten a súa orixe no patriarcado, se trata dun sistema
global e non de relacións individuais; é un proble-
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ma estrutural, non un asunto de mulleres sometidas e
homes dominantes (aínda que este sexa o resultado).
Só desde esta posición se pode asumir o traballo pola
igualdade das mulleres sen conflito co sexo masculino. No entanto, o concepto de patriarcado non foi
creado polas teorías feministas, senón que xa existía
antes da súa aparición.
“Patriarcado” e “patriarcas” eran termos que designaban aos dignatarios da Igrexa e primeiros xefes de
familia; as palabras tiñan, pois, un significado relixioso. Etimoloxicamente trátase da combinación de pater –padre– e archie –orixe e mandato–; literalmente
significa a autoridade do padre. Hai que ter en conta,
ademais, que a noción de “padre” variou tamén. No
sánscrito, o grego e o latín tiña un sentido de autoridade e dominio, non exixindo a existencia de filiación
biolóxica. É, polo tanto, un concepto de autoridade.
Non obstante, desde a crítica feminista achégaselle
un novo significado, social, que é o que ten que ver
coa organización global da sociedade e a situación
de opresión que padecen as mulleres. O significado
feminista da palabra, que designa a autoridade dos
homes (sexan pais biolóxicos ou non) é o que prevaleceu (Delphy, 2002: 190).
O androcentrismo, tamén denominado óptica de
home ou mirada androcéntrica, é o termo que explica
unha concepción do mundo desde unha “universalidade abstracta, que formula de feito o masculino
como norma de referencia. Mostra que detrás do
contrato social se perfila un contrato sexuado” (Marques-Pereira, 2002: 48). A consecuencia deste sistema de pensamento é que as mulleres acceden a unha
cidadanía de “segunda clase”, mentres que a (suposta) igualdade as asimila aos homes, negando e denegando a súa experiencia como mulleres ou ben son
incluídas nesa cidadanía en tanto que mulleres, o que

se traduce en diferenza sexual e, ao final, na separación do público (dos homes) e o privado (das mulleres).
Por último, o sistema patriarcal e androcéntrico deriva nunha división sexual do traballo que se apoia en
dous principios organizadores: o principio de separación (os traballos divídense en dúas categorías: os dos
homes e os das mulleres) e o principio de xerarquía
(os traballos masculinos son superiores ou mellores
que os das mulleres e isto devén na subordinación de
todo o feminino).
Estes principios, pola súa vez, lexitímanse mediante a
ideoloxía naturalista que, basicamente, nega a existencia do xénero como categoría cultural, identificando as prácticas sociais co sexo biolóxico. É dicir, as
mulleres fan traballos de mulleres porque é “o natural”, non porque foron adestradas, orientadas, persuadidas ou obrigadas polo sistema social, simbólico,
relixioso, familiar e político. A consecuencia é, como
se dixo, a división sexual do traballo que separa homes e mulleres a través dos espazos, as aprendizaxes
e os usos do tempo. Así, uns e outras elixirán e desenvolverán intereses, habilidades e competencias
distintas.
A división sexual do traballo transcende a mera descrición da desigualdade, posto que se trata dunha
“descrición do real cunha reflexión sobre os procesos
a través dos cales a sociedade utiliza esta diferenciación para xerarquizar as actividades” (Kergoat, 2002:
71). As relacións sociais explican a forma de relación
entre grupos e individuos, entre familias e entre ambos os sexos, espazos de interacción en que se articulan os principios antes expostos.
Por esa razón, este marco de análise non é unicamente un construto teórico, senón que está dotado dunha
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evidente connotación política que explica a articulación histórica da situación e posición das mulleres
na sociedade, caracterizadas pola súa atribución ao
espazo doméstico (privado), excluídas da esfera política, económica e de decisión; consagradas ao denominado traballo reprodutivo, isto é, o que sostén a
esfera produtiva (a do emprego, o poder e a política),
concepto amplo e global que designa non só a maternidade, senón tamén todas as tarefas e responsabilidades que teñen que ver co coidado doutras persoas
e o mantemento do fogar de forma xeral. Sen esta
forma de traballo (carente de remuneración, con apenas recoñecemento e que executan as mulleres case
en exclusiva) sería inviable que se desenvolvesen as
sociedades capitalistas que entenden (e exixen) que
a forza de traballo estea libre de cargas domésticas
e/ou familiares.
A esfera reprodutiva non é unicamente imprescindible para o mantemento da produtiva, senón que, a
nivel ideolóxico, é o resorte que alimenta o sistema
de discriminación que perpetúa a dependencia das
mulleres, o que inclúe a violencia como exercicio
de sometemento. Mediante a ideoloxía naturalista,
as mulleres son adestradas (e os homes tamén) para
asumir a súa subordinación como natural e a súa
vinculación á esfera reprodutiva como obrigatoria.
En suma, as mulleres aprenden que o emprego é
unicamente unha opción á cal poden optar só se
solucionaron as súas obrigas no ámbito privado,
mentres que os homes son educados para que o emprego sexa unha obriga e, polo tanto, un elemento
central no seu proxecto de vida. A este resultado
pode denominárselle brecha de xénero, construción
social que separa as opcións e capacidades de homes e mulleres, asigna diferentes espazos a uns e
a outras e consolida, en definitiva, o sistema social
androcéntrico.
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A socialización diferencial en función do sexo será
a responsable da aprendizaxe e interiorización de
normas e formas de conduta que sancionan o que é
obrigado para cada sexo (estereotipos de xénero), o
que está prohibido, así como a súa sanción en caso de
transgresión, e o que está permitido. Todo isto leva
consigo a aprobación ou o rexeitamento social. Hai
estudos que demostran que nenas e nenos son perfectamente conscientes do seu rol de xénero desde a infancia máis temperá, un rol que interiorizan mediante
a súa interacción coa familia, o sistema de crenzas, a
cultura de referencia, os medios de comunicación, a
linguaxe, etc. Como é coñecido, a aprendizaxe por
imitación é clave nos seres humanos. Así, as criaturas de curta idade aprenderían o que se espera deles
e delas a través da observación das persoas que os
rodean, dos medios de comunicación e do resto de
institucións de socialización (escola, familia, etc.).
Poderíase afirmar que non son as diferenzas de xénero
as responsables da desigualdade, senón a súa desigual
valoración e a diferenza de oportunidades que se traduce
en función de ser home ou muller. O feito é que as estatísticas o demóstrano rotundamente: as mulleres, que
constitúen máis da metade da poboación mundial, non
posúen nin o 1% da riqueza mundial, aseguran as Nacións Unidas. Isto, a pesar da súa innegable contribución
ao sistema social mediante a achega de traballo gratuíto
(o reprodutivo) e a súa evidente incorporación ao emprego ao longo do último século, situación que as obrigou a
compaxinar as tarefas produtivas e reprodutivas (dobre
xornada) en lugar de redistribuír as tarefas e responsabilidades da esfera privada cos homes.

>>A brecha de xénero
Homes e mulleres ocupan o mundo case a medias. A
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maioría de estatísticas da Unión Europea, incluíndo
España, adoitan establecer que as mulleres constitúen o 51% da poboación, excepto en Asia, onde as
prácticas “culturais” inclúen a eliminación de nenas e isto variou a estatística nas últimas xeracións.
Non obstante, esta proporción non se distribúe
equilibradamente ao longo de todos os grupos de
idade, senón que, por exemplo, nacen máis homes
que mulleres e, na terceira idade, son máis numerosas as mulleres.
Como xa se dixo, o acceso aos recursos, o poder, a
propiedade ou a cultura non é igual para uns que
para outras. Aínda que as mulleres sexan a metade da humanidade, o certo é que existen ámbitos
en que apenas están representadas, situación que
parece perpetuarse ao longo das décadas dunha
forma insistente. A ausencia de representación é
especialmente evidente nos ámbitos políticos, nas
esferas de poder e no mundo do emprego. Ademais, non só existen menos mulleres nos espazos
públicos, senón que é relevante observar que a súa
forma de estar non é igualitaria: elas teñen menos postos de decisión, cobran menos salario por
traballos de igual valor, carecen de estabilidade
e permanencia nos postos principais, etc. Así, é
obvio que a socialización diferencial segue operando no sistema estrutural, educando as mulleres
para que sigan asumindo en solitario as responsabilidades familiares e domésticas. Aínda que existen cambios e, nas actuais sociedades capitalistas
é imprescindible a incorporación ao emprego das
mulleres, a súa chegada á esfera laboral faise (e
promóvese) dunha forma subsidiaria, complementaria, non central.

A brecha de xénero é unha realidade inxusta que,
porén, se asimila como inevitable.
É frecuente a confusión entre igualdade e diferenza cando se fala de desigualdade entre sexos. A igualdade de
oportunidades persegue que homes e mulleres teñan as
mesmas oportunidades e os mesmos dereitos, sen negar as diferenzas entre ambos os sexos. O traballo pola
igualdade pretende que as diferenzas non se convertan
na escusa para a existencia de desigualdade. Así, o traballo pola equidade incide no binomio igualdade fronte
a desigualdade, e non fronte á diferenza, que comparte e
respecta. Así, mulleres e homes son diferentes pero non
deben ser desiguais.

Unha consecuencia deste modelo, que se observa
a escala planetaria, é a feminización da pobreza.
MANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>
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2. Violencia de xénero como contínuum
>>O concepto de violencia de xénero
A violencia contra as mulleres maniféstase de forma
diferente segundo o contexto económico, social e cultural; non obstante, trátase dun fenómeno universal
directamente relacionado coa situación de subordinación das mulleres en todo o mundo. A Declaración
das Nacións Unidas sobre a Eliminación da Violencia
contra a Muller (1993) define esta violencia como:
Calquera acto de violencia baseada en cuestións de xénero
que ten como resultado ou ten a probabilidade de terminar
con algún dano físico, sexual ou psicolóxico ou con algún
tipo de sufrimento para as mulleres, incluíndo ameazas
desas accións, coerción ou privación arbitraria de liberdade, e que ocorra na vida pública ou privada (Nacións
Unidas, 1993).1

A análise desta definición permite observar que, en
primeiro lugar, incide no feito de que se trata dunha
violencia que se padece en función do sexo, é dicir,
as mulleres padecen agresións unicamente por ser
mulleres, e non por outras razóns circunstanciais. En
suma, trátase dun fenómeno estrutural. Así mesmo,
menciona a diversidade de manifestacións da violencia, que abarca desde os malos tratos físicos ata
os psíquicos, o que inclúe accións menos evidentes
ou avaliables como pode ser a ameaza ou a coerción.
Por último, a definición das Nacións Unidas fai mención explícita á posibilidade de que esta violencia se
produza no ámbito público ou no privado, rompendo
cunha dinámica frecuente que era considerar que o
maltrato feminino constituía un problema privado,
1. A Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller foi adoptada pola Asemblea Xeral na súa Resolución 48/104, do 20 de decembro de 1993.
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que sucedía no interior da familia, e no que ninguén
debía intervir. Como vemos, a definición das Nacións
Unidas sobre violencia de xénero é unha definición
ampla, que fai referencia a unha situación estrutural,
un conxunto de agresións de diversa índole cuxas
destinatarias son sempre as mulleres e que o converte
nun problema de dereitos humanos e, xa que logo, de
interese das axendas públicas.
Así, na década dos oitenta do século XX, a violencia
vaise constituír nunha cuestión esencial do movemento organizado de mulleres a escala mundial. Daquela facíase fincapé na violencia física e nas agresións
sexuais. As mulleres exixen atención á existencia de
actos de violación dos dereitos humanos específicos
do seu sexo, como os asasinatos de mulleres por causas culturais (abortos selectivos, asasinatos por honra, lapidación…), as agresións corporais baseadas no
xénero (mutilación xenital, queimaduras…) ou as
violacións como arma de guerra, entre outros.
Anos máis tarde, a definición ampliarase e perfilarase, chegando a incluír formas estruturais de violencia
baseadas unicamente no xénero. Así, pódense considerar como degradantes accións como a preferencia
de fillos homes ou a exixencia de virxindade para as
rapazas, actos que agora se descodifican como prácticas culturais que favorecen a discriminación e a violencia cara ás mulleres. Polo tanto, e de forma gradual, a sociedade foi entendendo que a violencia que
padecen as mulleres en función do seu sexo inclúe un
contínuum de fórmulas discriminatorias que, todas
xuntas, constitúen o caldo de cultivo dunha violencia
que na maioría de países goza non só de impunidade, senón tamén de consentimento. Por isto, definir
a violencia contra as mulleres como unha violación
de dereitos humanos era un paso imprescindible para
avanzar na implantación de medidas legais e polí-
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ticas para erradicar o problema. Para comprender a
complexidade desta estrutura que rodea a violencia
que sofren as mulleres, será necesario coñecer algúns
conceptos básicos que sinalarei deseguido.
Para empezar, hai que sinalar que a violencia é un
feito complexo e poliédrico que non pode comprenderse desde unha única dimensión. Así, o Consello
de Europa distingue varios tipos de violencia:
>Violencia física, que inclúe calquera variante de
agresión corporal (empurróns, golpes, ataques con
armas, mordeduras, queimaduras, estrangulamentos,
mutilacións, etc.).
>Violencia sexual, que comprende calquera actividade sexual non consentida (visionado ou participación
forzada en pornografía, relacións sexuais obrigadas,
tráfico e explotación na industria do sexo, etc.).
>Violencia psicolóxica, referida a un amplo concepto
que admite múltiples modalidades de agresión intelectual ou moral (ameazas, illamento, desprezo, intimidación e insultos en público, etc.).
>Violencia económica, entendida como desigualdade
no acceso aos recursos compartidos (negar o acceso
ao diñeiro, impedir o acceso a un posto de traballo ou
á educación, etc.).
>Violencia estrutural, termo intimamente relacionado co de violencia económica, pero que inclúe barreiras invisibles e intanxibles contra a realización de
opcións potenciais e dos dereitos básicos das persoas.
Susténtase na existencia de obstáculos firmemente
arraigados e que se reproducen diariamente no tecido
social (por exemplo, as relacións de poder que xeran
e lexitiman a desigualdade).

>Violencia espiritual, concepto comprensivo daquelas condutas que consisten en obrigar outra persoa a
aceptar un sistema de crenzas cultural ou relixioso
determinado ou dirixidas a erosionar ou destruír as
crenzas a través do ridículo ou do castigo.
Ademais destas variantes, a literatura especializada
en violencia menciona que existen dúas fórmulas
para o seu exercicio: a violencia expresiva, que se
produce cando unha persoa ou grupo, ante a incapacidade para superar unha situación dada, recorre á
agresividade, case sempre dunha maneira explosiva;
e a violencia instrumental, un exercicio que busca a
consecución dun fin determinado. Esta segunda opción non obedece, polo tanto, a un descontrol da conduta ou a unha situación psicolóxica extrema, senón
que é un medio para conseguir un resultado, no caso
da violencia de xénero, o control da vítima por parte
do agresor. Neste sentido, hai que sinalar que a violencia contra as mulleres sempre é instrumental, pois
busca manter a opresión de xénero e defínese como
unha relación de poder. Isto é así porque, dentro das
relacións de xénero, demostrouse en numerosos textos teóricos que a violencia contra as mulleres é un
instrumento para manter a dominación. É, polo tanto,
un problema social e político relacionado coa distribución de poder entre ambos os xéneros. En efecto,
tal e como se recolleu na IV Conferencia Mundial
sobre as Mulleres, celebrada en Beijing en 1995,
en todas as sociedades, dunha ou doutra forma, as
mulleres e as nenas están suxeitas a malos tratos de
índole física, sexual e psicolóxica, sen distinción en
canto ao seu nivel de ingresos, clase e cultura. Porén,
a violencia contra as mulleres non recibe unha única
denominación.
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O contínuum da violencia de xénero é unha expresión
que fai referencia aos distintos ámbitos en que esta se
produce: o público (violacións, violencia en conflito armado, prácticas culturais sexistas…); o privado (agresións por parte da parella ou ex-parella da vítima) e o
laboral (acoso sexual, situacións derivadas da existencia
de teito de cristal, etc.). En conclusión, son tres os ámbitos básicos para o desenvolvemento desta violencia:
maltrato no medio familiar, agresión sexual na vida en
sociedade e acoso no medio laboral.

>>A cuestión terminolóxica: violencia de
xénero

fillos e fillas), a coñecida popularmente como violencia doméstica ou malos tratos, que ten que ver coas
agresións que sofren as mulleres a mans das súas parellas ou ex-parellas, e tamén a violencia que sofren
na comunidade, é dicir, episodios que transcenden o
contorno familiar e que tamén padecen as mulleres
noutras situacións (violación sexual, abuso, acoso
no emprego, tráfico sexual, prostitución…). Trátase,
polo tanto, dunha conceptualización en sintonía coa
óptica das Nacións Unidas. Así, a violencia de xénero sería unha expresión de poder e implica o uso da
forza por parte dos homes para manter as mulleres na
súa situación de subordinación.

O problema da terminoloxía acompaña a irrupción
do fenómeno desde a súa chegada á axenda política e
á opinión pública e é de especial interese para as e os
profesionais da información, que son os que utilizan
as palabras para elaborar representacións simbólicas
da realidade. Por isto, imos deternos na problemática
análise da súa denominación co obxectivo de poñer
sobre a mesa o estado da cuestión. Nos textos especializados, no movemento organizado de mulleres,
na lexislación e tamén nos medios de comunicación,
existe confusión sobre o termo máis adecuado para
denominar a violencia que se exerce contra as mulleres. Unha das designacións máis utilizadas é precisamente “violencia de xénero”, enunciación adoptada
tamén na lexislación española.

Para delimitar máis sinteticamente estas variables,
utilicemos as categorías que explican os doutores
Lorente (1999), os cales manifestan que existen tres
ámbitos básicos para o desenvolvemento desta violencia: maltrato no medio familiar, agresión sexual
na vida en sociedade e acoso no medio laboral. É dicir, a violencia de xénero trataríase dunha violencia
que algúns homes executan como consecuencia da
asunción de certos roles de xénero que actúan sobre
a percepción de que o sexo masculino ten algúns dereitos, non recíprocos, sobre o sexo feminino. Trátase, daquela, dun tipo de agresión que, nas mesmas
circunstancias, non se produciría entre dúas persoas
do mesmo sexo, cuxa forma extrema está constituída pola violación sexual e cuxas consecuencias se
traducen en lesións, violencia psíquica e mortes de
mulleres.

En liña co exposto na epígrafe anterior, para as voces
expertas trátase dunha fórmula que apela ao substrato
cultural (estrutural) que está detrás da socialización
diferencial de ambos os sexos. Esta violencia de xénero abarca, polo tanto, a violencia que se produce
dentro da familia e por calquera membro dela (tamén

Porén, contra esta fórmula tamén hai voces críticas
que argumentan que a súa utilización inclúe, así
mesmo, a violencia contra os homes exercida polas
mulleres, que non responde ao esquema de subordinación e cuxo fenómeno é cuantitativamente irrelevante en comparación co anterior, pois as magnitudes
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de ambas as manifestacións non son comparables
nin en cantidade (a case totalidade de vítimas son
mulleres, adoita estimarse que en torno a un 95%),
nin en incidencia social (a violencia contra as mulleres non coñece clases sociais), nin en intención
(busca a subordinación feminina).
En todo caso, violencia de xénero fai referencia ás
agresións que sofren as mulleres tanto no ámbito
privado como no público e coa única razón de pertencer ao sexo feminino. Esta violencia de xénero,
porén, ten unha faceta máis coñecida pola opinión
pública, que son os malos tratos, ou violencia sufrida dentro do fogar e exercida pola parella, un dos
aspectos máis visibles da violencia, aínda que non o
único, como se puxo de relevo nas liñas anteriores.

>>A terminoloxía
Para engadir máis confusión entre as persoas non expertas, no noso país, tras a aprobación da Lei orgánica de medidas de protección integral contra a violencia de xénero (1/2004, do 28 de decembro), o termo
cambiou semanticamente. En efecto, a lei aprobada a
finais de 2004 en España, tras un intenso debate sobre a fórmula correcta para a súa denominación e co
apoio das organizacións de mulleres, denominouse
como “violencia de xénero” a pesar de que non fai
referencia á violencia de xénero que definen Nacións
Unidas, isto é, ese contínuum de violencia que se
produce no ámbito familiar pero tamén no público.
Así, a lei española de “violencia de xénero” unicamente lexisla sobre o maltrato que se produce no
ámbito familiar, os coñecidos como malos tratos, e,
máis habitualmente, como violencia doméstica, unha
denominación rexeitada polo movemento organiza-

do de mulleres que consideraba que esa expresión
minimizaba o problema da violencia que padecen
as mulleres, ao reducilo a unha representación simbólica “de andar pola casa”, de fenómeno de pouca
gravidade e que ademais incidía en que os problemas
domésticos non debían transcender o contorno privado e familiar das e dos afectados, desculpa social
que permitiu durante décadas a invisibilidade na área
pública do fenómeno.
É dicir, a violencia de xénero que lexisla a coñecida
como Lei integral fai referencia aos habitualmente
referidos como malos tratos, unha violencia que se
exerce contra as mulleres dentro do ámbito familiar
ou doméstico, exclusivamente por quen é ou foi o
seu cónxuxe ou por quen está ou estivo unido a ela
por análoga relación de afectividade, a violencia que
noutros lugares, como América Latina, adoita denominarse quizais máis adecuadamente como “violencia intrafamiliar”. Así o explica María Antonia Caro:
“A pesar da súa denominación de integral e de xénero,
non contempla todas as violencias sexistas exercidas
sobre mulleres. Está centrada na violencia masculina
nas parellas heterosexuais” (2004).
Polo que respecta á Real Academia Española de la
Lengua, tamén se manifestou contra a expresión “violencia de xénero”, aínda que por causas diferentes e,
en teoría, de raíz lexicográfica. Para a institución,
trátase dunha equívoca tradución do inglés gender
violence, fórmula que aparece tras a Conferencia de
Beijing e que, como se dixo, identifica “a violencia,
tanto física como psicolóxica, que se exerce contra
as mulleres por razón do seu sexo”. Por isto, para a
Academia, o recomendable era utilizar “violencia
doméstica” porque, ao seu xuízo, tiña a vantaxe de
aludir ás consecuencias que esa violencia causaba no
fogar no seu conxunto. Para a Academia tamén resul-
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tou relevante que, tras a consulta de bancos de datos e
a través da Internet, a fórmula “violencia doméstica”
foi a máis utilizada no ámbito hispánico, superando
con moito a expresión “violencia intrafamiliar”, máis
frecuente en Hispanoamérica, ou outras como “violencia familiar” ou “violencia contra as mulleres”. Ao
mesmo tempo, a institución mencionaba que “violencia doméstica” era tamén o termo máis frecuente nos
medios de comunicación.
Non obstante, as palabras son significativas e os medios de comunicación teñen moita responsabilidade
na representación da realidade que transmiten, por
iso é importante seleccionar o termo máis adecuado.
Algunhas organizacións sinalan a necesidade de visibilizar o problema a través das palabras e abandonar
titulares do tipo “Cada cinco días unha muller morre a causa da violencia de xénero en España” por
outros máis esclarecedores: “Cada cinco días unha
muller é asasinada pola súa parella en España”. Para
Ángeles Álvarez, en sintonía coa maioría de organizacións de mulleres, o concepto “violencia doméstica” oculta unha ideoloxía conservadora que proxecta
unha imaxe de mitigación, sen formular a modificación da estrutura familiar patriarcal. No seu artigo,
Álvarez (2005) advirte de que, se nas enunciacións
públicas non se recoñece o sexismo como fonte da
violencia que padecen as mulleres, non se poderán
proxectar estratexicamente accións para erradicala
da sociedade. Da mesma maneira se manifesta María
Luisa Maqueda [2006], que puntualiza que “non é
o mesmo violencia de xénero e violencia doméstica
porque unha apunta á muller e a outra á familia como
suxeitos de referencia”. A autora menciona os doutores Lorente, que advirten que é importante delimitar
o concepto de violencia, xa que denominala incorrectamente (por exemplo, como violencia doméstica ou
familiar) sería relacionala cun espazo concreto (o do-

méstico), o que permite caer con facilidade no erro de
limitalo a grupos concretos de homes ou de familias.
Para Maqueda, a insistencia en confundir etiquetas
(como violencia de xénero e doméstica) “contribúe
a perpetuar a probada resistencia social a recoñecer
que o maltrato á muller non é unha forma máis de
violencia, que non é circunstancial nin neutra, senón
instrumental e a prol de manter unha determinada
orde de valores estruturalmente discriminatoria para
a muller” [2006].

>>Alternativas e sinónimos para a
mención da violencia de xénero
Unha forma de mencionar a violencia contra as mulleres é o uso da expresión “violencia masculina”. Os
que a empregan argumentan que o 95% dos agresores
son homes e máis do 90% das vítimas son mulleres.
Así, esta fórmula recolle que a frecuencia estatística
é un indicador de que se trata de violencia dos homes
contra as mulleres. Pódese engadir que nomear o fenómeno polas súas causas (a violencia dos homes) e
non polos seus efectos (o maltrato ás mulleres) é un
paso para garantir que a construción simbólica que se
produce está máis próxima á realidade.
Noutras ocasións, emprégase a fórmula “maltrato
ás mulleres” como expresión dun fenómeno máis
amplo en canto á súa orixe e consecuencias. Neste
sentido, ao usar esta frase, diferénciase entre maltrato
e agresión en función do obxectivo, identificándose
maltrato con violencia. Mentres que a agresión está
definida pola lesión que provoca, o maltrato define
unha situación máis extensa (sometemento, humillación, dominio…). Contra a idoneidade deste concepto, pódese argumentar que pon o acento no efecto (o
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maltrato), en lugar de na causa (a violencia masculina), o que pode condicionar a intervención atendendo máis ás consecuencias e vitimizando máis aínda
as mulleres, que ás raíces do problema, é dicir, a
rematar coa propia violencia e condenar as actitudes dos homes violentos.
“Violencia contra as mulleres” é o concepto que utilizan as Nacións Unidas, como se dixo, recoñecendo
que se trata dunha manifestación de relacións de poder historicamente desiguais entre os sexos que, de
feito, impide o adianto pleno das mulleres, sendo a
violencia un dos mecanismos sociais para manter a
súa situación de subordinación.
Nalgúns foros, e máis recentemente, comézase a utilizar a expresión “terrorismo sexual” ou “terrorismo
de xénero”, entendendo que a violencia exercida
contra as mulleres ten o obxectivo de atemorizalas e controlalas, tal e como ocorre coa violencia
terrorista. Así, o obxectivo último da violencia
sería establecer un estado de terror e non tanto a
aniquilación das vítimas. Para Lorente (1999) hai,
non obstante, diferenzas entre terrorismo e violencia de xénero que non farían idónea a utilización
deste termo, se nos atemos ás súas puntualizacións.
Entre as súas acoutacións destaca o feito de que o
terrorismo é, en esencia, unha violencia pública,
reivindicada como tal e que se enfronta á sociedade
en que todos e todas poden ser vítimas, mentres que
na violencia contra as mulleres estas son as únicas
receptoras das agresións, carece de reivindicación
pública e, incluso, de rexeitamento social.
Aínda que falar de terrorismo doméstico pode considerarse unha forma extrema de utilización da linguaxe que nalgúns medios de comunicación podería
ser rexeitado, comezan a incorporarse outras fórmu-

las que, menos agresivas desde o punto de vista simbólico, permiten unha imaxe alegórica máis próxima
á gravidade do fenómeno. Son expresións como
“violencia sexista” ou “violencia machista”, solucións que permiten, por un lado, nomear a realidade
estrutural que existe tras as agresións a mulleres, sen
diminuír o impacto sobre a audiencia. Se machismo
é unha voz que fai referencia á idea de que os homes
son superiores ás mulleres, falar de violencia machista é unha forma de mencionar as causas e as consecuencias: a violencia é machista porque considera as
mulleres subordinadas dos homes, e a consecuencia,
ademais da propia violencia que padecen as agredidas, é que se perpetúa unha orde social sexista.
Recentemente, nos medios de comunicación europeos, comezan a aparecer mencións a formas de violencia de xénero cuxa terminoloxía aínda é confusa.
É especialmente relevante a aparición dos termos
“feminicidio” e “femicidio”, que se incorporan á
opinión pública co caso das mulleres asasinadas en
Ciudad Juárez. En efecto, nesa rexión mexicana,
onde a maioría de persoas (sobre todo mulleres)
traballan na industria maquiadora, hoxe sabemos
que se producen crimes contra mulleres, varios centenares nuns poucos anos, dos que apenas se sabe
algo concreto máis alá da aparente impunidade que
existe sobre eses actos. O feminicidio de Ciudad
Juárez saltou aos medios de comunicación porque
é unha forma de violencia de xénero pero apareceu
dentro de certa indeterminación terminolóxica.
A antropóloga Marcela Lagarde intentou traer luz
sobre o problema coa conceptualización do termo
feminicidio. Para Lagarde, foron os movementos de
mulleres ao longo do século XX os que colocaron
o problema da violencia de xénero como un problema político. Ela explica que, grazas ao traballo deses
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grupos, puideron desterrar conceptos non científicos e case sempre misóxinos (crime pasional por
exemplo, aínda habitual nas noticias dos medios)
e definíronse as diferentes formas da violencia,
pasando pola sexual (violación, estupro, acoso,
incesto…) a conxugal ou familiar e outras formas
como a laboral, patrimonial, psicolóxica, simbólica, lingüística, económica, xurídica ou a política
(Lagarde, 2006).
Para a autora, hoxe a violencia contra as mulleres
ocupa un sitio prioritario na conciencia política das
mulleres, na axenda política democrática dos países e é percibida como un atentado aos dereitos humanos das mulleres. Lagarde menciona especificamente que un “dos aspectos relevantes da violencia
de xénero é a súa dimensión de mecanismo político, cuxo fin é manter as mulleres en desvantaxe e
desigualdade no mundo” (2006: 4).
A categoría feminicidio foi desenvolvida por Marcela Lagarde a partir dun texto de Diana Russell e
Jill Radford no que mencionaban o termo femicide,
cuxa tradución ao español sería “femicidio”. Porén,
Lagarde evolucionou o concepto cara ao de “feminicidio” porque femicidio é unha voz análoga a
homicidio e unicamente significa asasinato de mulleres, sen mencionar o carácter estrutural que si refería a palabra en lingua inglesa e que para Russell
e Radford tiña que ver cunha forma de odio cara ás
mulleres e un conxunto de formas de violencia que,
en ocasións, desembocan en asasinatos. Para Lagarde, “feminicidio” denomina o conxunto de delitos que padecen as mulleres ante a inexistencia ou
deixamento de funcións do Estado de dereito. Para
ela hai feminicidios en casos de guerra pero tamén
de paz (Bosnia, Ruanda, México ou Guatemala son
algúns dos lugares onde se verifican).

A explicación do feminicidio, seguindo as autoras,
“encóntrase no dominio de xénero: caracterizado tanto pola supremacía masculina como pola opresión,
discriminación, explotación e, sobre todo, exclusión
social de nenas e mulleres” (2006: 10). Lagarde tamén menciona o feito de que os estereotipos sexistas
seguen ocupando o campo das representacións sociais, culturais e lingüísticas: “recreados por científicos, intelectuais e artistas en producións científicas,
de publicidade, artísticas e literarias, a través da radio, a televisión, o cine, a prensa, os vídeos, a Internet
e toda clase de espectáculos” (2006: 13). Para ela, o
investimento económico en reproducir a violencia é
incalculable.
Outros textos que traballaron sobre estes conceptos
sinalan que o femicidio ou feminicidio, se usamos
a denominación de Lagarde, pode dividirse en categorías segundo a relación da muller asasinada co agresor,
distinción que pode axudar a coñecer as diferentes manifestacións e a gran complexidade deste fenómeno:
>Íntimo: asasinatos cometidos por homes cos cales
a vítima mantén ou mantivo unha relación íntima.
É o caso máis frecuente e correspóndese coa definición habitual en España de malos tratos, tamén
coñecidos como violencia doméstica e que a Lei
integral denomina violencia de xénero.
>Non íntimo: asasinatos cometidos por homes que
non tiveron ningunha relación coa vítima. Adoitan
ser ataques sexuais e forman parte do contínuum da
violencia de xénero segundo a definición internacional e feminista.
>Por conexión: mulleres, tamén nenas, asasinadas
ao defender outra muller que está sendo atacada
por un home.
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>>Conclusións sobre a terminoloxía
A utilización dunha fórmula ou outra vai depender
de moitas variables. O libro de estilo do medio de
comunicación pode prohibir expresamente algunha
das fórmulas explicadas nas liñas precedentes. Da
mesma forma, a vontade política dalgúns profesionais, homes e mulleres, permite incorporar termos
máis arriscados e comprometidos ideoloxicamente.
En suma, cada profesional debe elixir a expresión
que considere máis adecuada, sempre que se utilice
correctamente, e, en xeral, as e os profesionais comprometidos adoitan usar non unha, senón varias das
opcións posibles, para mellorar o estilismo dos textos
e tamén por unha necesidade práctica: a utilización
de sinónimos para evitar reiteracións. É importante,
porén, unha premisa: as palabras non son inocentes e
poñer nome ás cousas é o primeiro paso para visibilizar as situacións de desigualdade, de aí a responsabilidade social do profesional da información.
En síntese, talvez sexa útil apelar ao texto de Jorge Corsi para Fundación Mujeres, e que sintetiza o seguinte: a violencia de xénero refírese a todas as formas
mediante as que se intenta perpetuar o sistema de
xerarquías imposto pola cultura patriarcal; trátase
dunha violencia estrutural que se dirixe ás mulleres
co obxecto de manter ou incrementar a súa subordinación ao xénero masculino. Exemplos desta violencia son as discriminacións que sofren as mulleres en
distintos niveis (acoso sexual, violación, tráfico para
prostitución, uso do corpo feminino como obxecto de
consumo, segregación por causa relixiosa, maltrato
físico, psicolóxico ou social, etc.).
A violencia doméstica ou malos tratos é unha das
manifestacións da violencia de xénero, que se desenvolve no espazo doméstico e que se caracteriza pola

existencia dunha relación de parella entre maltratador
e vítima, con ou sen convivencia. Como é unha subcategoría da violencia de xénero, os seus obxectivos
son os mesmos. No ámbito español, a violencia familiar ten que ver con todas as formas de abuso de
poder que se desenvolven no contexto das relacións
familiares. Os grupos vulnerables identificados para
este tipo de violencia son as mulleres, os nenos e nenas e as persoas maiores. Estaría constituída por unha
forma de violencia baseada no xénero e por outra baseada na xeración.

>>As claves da violencia de xénero
Unha vez delimitado o ámbito terminolóxico, hai que
sinalar que a diferenza entre a violencia que padecen
as mulleres en función do seu sexo e calquera outro
tipo de violencia (incluíndo a exercida por mulleres
contra homes) se explica por algunhas variables que
se necesitan coñecer: a violencia de xénero é a única que se xustifica en nome do cariño (do agresor á
agredida); a relación da vítima co agresor é de afecto, espazo do que abusa o agresor; é unha violencia
que ten o obxectivo de manter unha situación de
subordinación e un espazo de control e que revela un
desequilibrio de poder entre os sexos; as agresións
poden ser directas e físicas pero tamén indirectas ou
psicolóxicas; a violencia esténdese a fillos e fillas
como un instrumento máis de control e terror sobre a
nai e, aínda que se produce moitas veces en espazos
públicos, as súas manifestacións máis habituais prodúcense nos lugares privados, domésticos, que facilitan a invisibilidade do problema.
Como feito estrutural, todas as mulleres sofren a violencia, nunha ou outra medida, posto que todas viven

MANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>

25

MARCO TEÓRICO: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE XÉNERO E VIOLENCIA

nun modelo social que reproduce os roles de xénero.
A literatura especializada tamén advirte de que certas
violencias exercidas contra algunhas mulleres teñen
efectos en todas as demais, ao advertilas dos “riscos”
que corren se transgriden as normas: saír soas pola
noite, frecuentar algúns lugares, utilizar roupas determinadas, etc. Outras mulleres, é obvio, sofren a
violencia directamente. Desde os medios de comunicación é obrigado reproducir unha imaxe adecuada,
utilizando as palabras precisas, por exemplo recordando que un agresor non é un enfermo, senón un delincuente e que as agredidas non son as sospeitosas,
senón as vítimas.

>>Claves para a redacción xornalística
• A violencia de xénero fai referencia a un contínuum
de violencia que as mulleres padecen en función do
seu sexo e que se produce tanto na esfera pública
como na privada. As súas manifestacións son numerosas: violencia sexual, no ámbito laboral, no conflito
armado, por razóns pretendidamente culturais, no seo
da familia, etc.
• No ámbito español, a lei integral identificou a expresión violencia de xénero cos malos tratos, ou violencia producida no marco das relacións de parella, o
que favoreceu que a opinión pública relacione ambos
os conceptos. Neste sentido, debe manterse esa fórmula na redacción xornalística, pero sen esquecer o
carácter estrutural que o termo violencia de xénero
contén e as diferentes expresións de violencia en que
se concreta.

maioría de colectivos implicados na erradicación da
violencia de xénero, entre outras razóns porque permite unha representación simbólica de menor gravidade e porque remite á invisibilidade e incluso impunidade do espazo privado.
• Non se debe identificar a violencia que é exercida sobre as mulleres por parte dos homes coa que se
produce ao contrario, que, ademais de ser case irrelevante desde o punto de vista cuantitativo, non obedece ás mesmas causas, non ten os mesmos obxectivos
nin se concreta nas mesmas consecuencias. Ademais,
hai que revisar que no caso de agresións de mulleres
a homes se ofreza o mesmo tratamento xornalístico
que ao contrario, pois adoita ser frecuente un tratamento máis morboso no cal, ademais, se axuíza a
agresora.
• É importante coñecer novos conceptos sobre violencia de xénero que fan referencia a vulneracións
dos dereitos humanos de mulleres dalgúns lugares do
mundo. Por exemplo, os asasinatos sistemáticos de
mulleres en certos lugares de América Latina como
Guatemala ou México, entre outros, deben mencionarse como “feminicidios” e contextualizar o problema para unha opinión pública pouco informada sobre
ese fenómeno.
• Reflectir a realidade da violencia de xénero desde
os medios de comunicación exixe coñecer as numerosas facetas deste fenómeno, que se producen cada
día en todos os lugares do mundo e que afectan a millóns de mulleres e nenas.

• A expresión violencia doméstica, aínda que recomendada desde algunhas institucións, non satisfai a
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tica unha problemática que, aínda que acompañaba
a vida das mulleres ao longo de toda a súa historia,
non conseguira traspasar a barreira dos prexuízos e a
impunidade. Neste cambio de óptica, como veremos,
van ter un papel protagonista os medios de comunicación de masas, que, hai agora dez anos, abriron a
súa axenda mediática a un actor ata entón invisible: a
violencia sexista.

II. REPRESENTACIÓN DA VIOLENCIA
DE XÉNERO NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
1. Historia e acceso á axenda mediática
das agresións a mulleres
>>A representación da violencia de
xénero
As agresións que as mulleres sufriron historicamente, por razón do seu sexo, foron ocultadas e toleradas
por unha sociedade que, ata datas recentes, non consideraba que foran actos punibles. Para tal efecto, hai
que recordar que, ata a chegada da democracia, no
noso país era alta a impunidade do marido agresor e
non existía practicamente ningunha garantía de seguridade para as mulleres que sufrían violencia no seo
do fogar e incluso na vía pública ou outros espazos
(violencia sexual, acoso, etc.). Só na última década se
produce un cambio que afecta á lexislación, aos medios de comunicación e á sociedade no seu conxunto e que favoreceu unha presenza pública ata entón
inexistente da violencia contra as mulleres.
Esperanza Bosh e Victoria Ferrer mencionan que o
cambio que fixo que a violencia de xénero pasase de
ser considerada como un problema privado a outro
social e político “non só implica un maior coñecemento do problema ou cambios na lexislación vixente, senón tamén un novo modo de analizar as súas
causas e de suxerir actuacións para previlo” (2001:
7). En efecto, a presión do movemento organizado de
mulleres foi fundamental para situar na axenda polí-

En efecto, a violencia contra as mulleres nos medios
de comunicación españois era un problema case
sempre invisible. Unicamente cando as agresións
eran moi graves, especialmente se se producía un
asasinato, o feito era recollido nas páxinas dos periódicos, baixo a fórmula dunha nota breve ou un solto,
case sempre na sección de sucesos. O tratamento que
recibían estas informacións respondía ao da nota vermella: estereotipos sobre as causas (crime pasional
basicamente); busca de fontes policiais, médicas ou
xudiciais exclusivamente e relato dos feitos a partir
da crónica de sucesos. Neste tipo de cobertura informativa, a existencia de violencia de xénero tratábase
como un feito illado ou particular (conxuntural), concernente ao contorno privado das persoas, descrito
como un feito casual para o que non había explicación
e, a maioría das veces, desde unha óptica moralizante
e sexista. Esta representación constituía, pois, unha
retórica da omisión que, en última instancia, encubría
unha vitimización feminina (Fagoaga, 1999: 38).
Tal e como explican Alberdi e Matas, a información
sobre agresións a mulleres no ámbito doméstico non
se entendía como malos tratos e, dado que carecía
de valor-noticia, aparecía subordinada a outras informacións (2002: 251). As autoras falan de diferentes
etapas no tratamento informativo da violencia de xénero: un momento inicial, caracterizado por noticias
que forman parte da sección de sucesos, sen consi-
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derar que podía tratarse de maltrato e sen intervir, ao
considerar que se trataba de asuntos privados; unha
evolución en torno aos anos oitenta, cando se asocian
os termos agresións con maltrato, que coincide coa
apertura dos medios a fontes feministas e que favorece a percepción de que o problema forma parte da opinión pública. Así, por exemplo, nesta época comezan
a publicarse algunhas estatísticas que intentan delimitar a magnitude do problema e empezan a reclamarse
solucións lexislativas. Por último, as informacións
saltan das páxinas de sociedade para formar parte das
políticas, comeza a darse un xiro para observar o problema como unha cuestión social de forma paralela
ao traballo realizado desde organismos de igualdade
e organizacións de mulleres que demandan solucións
e propoñen recomendacións para evitar o sensacionalismo e a utilización do morbo nos medios. Non
obstante, o texto asegura que no noso país os medios
aínda están situados entre a segunda e terceira etapa,
sen ter incorporado aínda un tratamento informativo
similar ao que reciben outros problemas sociais de
igual gravidade (Alberdi e Matas, 2002: 253).
Concha Fagoaga relaciona o acceso das mulleres a
unha situación social máis igualitaria e tamén ás elites políticas e económicas, coa visibilidade do problema da violencia nos medios. En sintonía co exposto
anteriormente, a autora asegura que ata a Transición,
os malos tratos non aparecían como unha realidade,
advertíndose, a partir dos anos oitenta, unha primeira “desestruturación”, é dicir, unha exixencia de que
a violencia de xénero se abordase como o problema
social que era. Fagoaga explica que os medios, nun
primeiro momento (década dos setenta), non recoñecían a existencia dun problema patriarcal tras os
episodios de violencia, limitándose a un intento de
delimitar o conflito. Posteriormente, xa na década seguinte, aínda que persistían resistencias desde algúns

medios a ese proceso de lexitimación, é dicir, a recoñecer o carácter estrutural e sexista da violencia contra as mulleres, comezou a aparecer un novo enfoque
nas rutinas xornalísticas que, aínda que de forma non
sistemática, introduciu a realidade da violencia contra as mulleres nos seus discursos mediáticos (1999:
13-15).
Así, a partir dos oitenta, esa rutinización terá dúas
consecuencias: por un lado, o efecto axenda, é dicir,
que a violencia forme parte da selección de temas que
teñen en conta tanto as elites políticas como as mediáticas e que forman parte da comunicación cotiá.
Por outro, que se produza o efecto de autorreferencia,
isto é, o efecto polo cal os medios non citan a realidade social, senón que se citan a si mesmos, o que
Bourdieu chamou a “circulación circular da información” e que é inherente ao propio funcionamento dos
medios de masas (Fagoaga, 1999: 21-22).
Afondando nesta problemática, é pertinente recordar que as análises realizadas desde a Teoría Crítica
do Discurso poñen en evidencia que a prensa, como
outros discursos, non transmite proposicións lóxicas
de valor neutro, senón que inclúe “as actitudes dos
escritores cara á noticia que divulgan ou comentan
[...] e que desvirtúa o valor social da mesma noticia
ao presentar a acción nun marco de paixóns desatadas nun momento de alienación transitoria” (Trujillo
e Ayora, 2002: 168). Non será ata o ano 1997 cando
se produce un auténtico cambio. En decembro dese
ano prodúcese o asasinato de Ana Orantes. Nesa
época instaláranse nas grellas televisivas os programas Talk Show (espectáculo da palabra), habituais
noutros países pero pouco frecuentes, ata entón, na
programación televisiva española. Nos noventa comezan a programarse, con grande éxito, nas cadeas
de televisión locais e multiplícanse os produtos que
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obedecen a ese modelo, no que persoas anónimas
acoden a falar da súa vida privada baixo a condución dunha moderadora (case sempre unha muller)
que anima á exposición das confidencias.
Nestes programas será onde aparezan testemuños
de vítimas de violencia de xénero, a máis coñecida
de todas, a tristemente popular Ana Orantes. Ela
acudiu a un destes programas, dunha canle televisiva autonómica, para contar os malos tratos que soportara durante o seu matrimonio, para denunciar
o acordo de divorcio que os xulgados estableceran
(que a obrigaba a compartir o domicilio familiar co
seu agresor, agora o seu ex-marido) e como este
seguía ameazándoa. Orantes expuxo, naquel programa, o seu convencemento de que o seu ex-marido acabaría asasinándoa. E así ocorreu, poucos
días despois. O agresor botoulle por riba gasolina
e prendeulle lume. Ana Orantes non foi a primeira
que aquel ano foi queimada viva pola súa parella,
pero si foi a primeira cuxo asasinato se produciu
despois de acudir a un programa de televisión a denunciar a violencia que padecía. Que esta vítima
protagonizase os informativos de televisión e ocupase as primeiras páxinas dos periódicos explícase
por varias razóns; a primeira delas, a autorreferencialidade antes mencionada, o carácter endogámico
dos medios: “a televisión convértese en fonte de información de tal maneira que pode mostrar un documento “real”, cuxa difusión multiplicará o efecto
de “realidade”. Non é unha muller anónima a que
mataron, é a que saíu na tele” (IORTV, 2002: 25).
Se, como aseguraba Umberto Eco, saír nos medios
é existir, Ana Orantes, ao ter sido representada por
eles, fora creada para a opinión pública e, ao existir,
formaba parte destes. Todos os textos que reflexionaron sobre o tratamento informativo da violencia
de xénero coinciden neste feito, desde un ou outro

enfoque, e isto inclúe tamén as e os profesionais da
información.
Fagoaga, que fixo un traballo de campo ao respecto, asegura que, naquela época, a chegada á redacción de El Mundo dunha nova redactora-xefa, que
considerou a necesidade de introducir o maltrato
conxugal na axenda mediática, ía ser moi importante no cambio da rutina profesional. Así, cando
se produce o asasinato de Orantes, ese periódico,
que xa estaría dando cobertura a casos de violencia
contra as mulleres, privilexia a información sobre
esa agresión, producindo un contaxio informativo
que alimentase ese efecto circular da comunicación
mediática. Outra redactora entrevistada por Fagoaga, do periódico El País, recoñeceu que, aínda que
o seu periódico levaba un par de anos prestándolles
máis atención aos casos de violencia de xénero, foi
o feito de que o seu principal competidor puxese o
acento no caso de Ana Orantes o que os obrigou a
reconsiderar o espazo ofrecido á noticia, aínda cando esta informante considera que o principal motor
da repercusión dese caso foi, precisamente, a aparición da vítima no programa de televisión: “A maioría dos medios déronlle moi pouco espazo á noticia
da súa morte [a de Orantes]. Foi o diario El Mundo
o que a deu grande [a noticia] e todos os periódicos
nos demos conta de que a repercusión da noticia era
inusitada” (Fagoaga, 1999: 24). Por mor do caso,
recoñece esta xornalista, tamén empezan a aparecer nos medios outras voces, as de representantes
políticos e xudiciais, que asumen a necesidade de
afrontar o problema da violencia de xénero. No
mesmo sentido expresouse a informante que Concha Fagoaga tivo noutro diario de tirada nacional, o
ABC. Para esta xornalista, os medios imítanse uns a
outros e, ao obter tal repercusión o caso de Orantes,
converteuse nun punto de inflexión (1999: 27).
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Pero neste caso hai máis variables a ter en conta, ademais da endogamia mediática. Para Donis
e Cuesta, o suceso puxo de relevo que o sistema
non funcionaba, que non existía protección para
as vítimas que, incluso cando denunciaban o perigo que corrían ante millóns de espectadores, caían
asasinadas polos seus maltratadores. Segundo
os autores, o testemuño de Orantes puxo sobre a
mesa a problemática social dos malos tratos no
ámbito doméstico e permitiu situar ante a opinión
pública unha información que apenas se manexaba máis alá das organizacións de mulleres, como
que ese ano morreron noventa mulleres a mans
dos seus cónxuxes ou que se rexistraron máis de
33.000 denuncias. Donis e Cuesta manteñen, polo
tanto, que o asasinato de Ana Orantes permitiu
coñecer unha realidade ata entón invisible, pero
tamén abrir un novo espazo de sensibilización e
debate (2004: 157-158).
Desde outros textos engádese que a morte de Ana
Orantes “xerou un novo ‘prototipo’ de información” no sentido de que modificou os criterios de
selección periodísticos, favorecendo o aumento da
cobertura sobre o tema, pero que ademais supuxo “a
consolidación dun tratamento informativo distinto da
violencia de xénero” (Sánchez, Berganza e García,
2003: 11). Así, o suceso tería provocado a aparición
dun novo enfoque informativo ou marco de referencia: as agresións pasaron de ser consideradas acontecementos casuais a ser explicadas como un problema
social. Desde o punto de vista da práctica profesional,
supoñería o cambio desde un modelo de selección
informativa baseado nas “noticias episódicas” cara a
outro de “noticias temáticas”, é dicir, a un novo enfoque que implica tamén a incorporación da contextualización do problema, os temas e as fontes empregadas (Sánchez, Berganza e García, 2003: 24).
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>>Cronoloxía do acceso da violencia sexista
á axenda mediática
• A violencia de xénero, ata os anos oitenta, non
era un valor noticia: aparecía en sucesos, como un
solto ou breve e cun tratamento de crónica negra.
• Nos noventa, os casos máis graves comezan a
aparecer con maior extensión e timidamente incorpóranse termos que utilizan as feministas e as
organizacións de mulleres, como maltrato.
• En 1997 prodúcese o asasinato de Ana Orantes e
a violencia de xénero entra na axenda mediática.
• Na actualidade, é necesario que as e os xornalistas incorporen un adecuado tratamento deste tipo
de información, que pasa por revisar as fontes,
utilizar o vocabulario preciso, eliminar estereotipos sexistas das argumentacións e desenvolver,
en suma, a adecuada sensibilidade ante este grave
problema.
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2. O tratamento informativo da violencia
contra as mulleres
A partir do anterior, pódese asegurar que as agresións que sofren as mulleres forman xa parte da
axenda política, mediática e cidadá, pero a análise
do tratamento das noticias revela un segundo problema, agora que se superou o da invisibilidade. E
é, precisamente, o deficiente tratamento que as noticias sobre violencia de xénero aínda reciben no noso
país, froito da ausencia de formación especializada
no asunto para as e os profesionais, ademais da persistencia dunha educación e socialización que non
incorporou os principios de igualdade entre sexos.
Algúns textos hai tempo que analizan os problemas
que presentan as noticias sobre maltrato que se publican nos medios. Un dos primeiros que se realizaron, pouco tempo despois da morte de Ana Orantes,
foi o que levou a cabo Eulàlia Lledó por encargo do
Instituto Andaluz da Muller e que, só en parte, foi
publicado por esa institución. Mercedes Bengoechea
destaca tres aspectos relevantes naquel estudo. O primeiro deles, a tendencia da prensa a falar das mulleres agredidas como seres pasivos, “incluso se a
noticia se fai eco de como algunhas mulleres idearon
e puxeron en funcionamento con éxito estrataxemas
para acabar coa súa situación” (Bengoechea, 2000:
9). A autora da investigación mesmo sinala que, nos
infrecuentes casos de agresións de mulleres cara a
homes, si se mencionan eses datos, reflectindo unha
importante asimetría no tratamento dunhas e outros.
O segundo aspecto de interese é a atribución dos
asasinatos e agresións aos celos ou á paixón amorosa
do agresor, e non ao feito de que as mulleres decidiran terminar coa relación e, a maioría delas, se encontraban en trámites de separación, o que contribúe a
unha imaxe das mulleres como persoas sen capacida-

de de decisión e iniciativa para abandonar unha relación lesiva. Un terceiro aspecto que desexa destacar
a autora sobre o tratamento informativo é a alusión
por parte da prensa a posibles enredos ou veleidades das mulleres agredidas, como desencadeadores
da violencia, o que indica que as e os redactores,
de forma consciente ou non, consideran reprobable que as mulleres poidan ter relacións sexuais ou
iniciativas amorosas. Para Bengoechea, en suma,
isto quere dicir que a redacción de noticias aínda
non entende a “axencia” feminina, anglicismo que
fai referencia á capacidade de actuar, ademais da
imposibilidade dos medios para concibir de forma
simultánea dúas realidades que son, por un lado, a
violencia masculina e, polo outro, a axencia feminina (Bengoechea, 2000: 11).
No texto publicado polo Instituto Andaluz da Muller
(del Río e Tomé, 1999) asegurase que, malia que a
gran cantidade de noticias das analizadas no seu estudo demostraron unha correcta redacción, moitas das
informacións publicadas en diarios sobre agresións a
mulleres presentaban problemas de sexismo e androcentrismo lingüístico. Ademais, en ocasións a redacción xornalística incorría en inexactitudes, froito da
persistencia dos estereotipos de xénero, ademais de
numerosas contradicións entre os titulares (abocados moitas veces ao sensacionalismo) e o corpo da
información ou mesmo entre medios de comunicación distintos. Como consecuencia, en moitas notas
das analizadas nese estudo recóllense posicións sociais de tolerancia á agresión, falta de comprensión
respecto das vítimas ou asunción da violencia como
fenómeno universal e imposible de erradicar, o que
deriva nunha forma de escusa do comportamento
violento. Outro problema detectado ten que ver
coa forma de representar as mulleres, ás que non
se observa da mesma maneira que se fai cos homes:
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frecuentemente alúdese a elas mediante fórmulas coloquiais ou familiares, recollendo tamén prexuízos
sexistas nalgunhas das expresións utilizadas.

patriarcal, sen entrar a cuestionar ou sensibilizar sobre os esquemas estruturais en que se apoia a violencia de xénero (2002: 148).

Nestes problemas afondan Martín e Vives, no seu traballo de 2002. As autoras observan que unha cuestión
clave é que os medios de comunicación rompan con
crenzas que contribúen á vitimización das mulleres,
por unha parte, e á culpabilización das afectadas pola
violencia, por outra. Ao primeiro dos problemas contribúe a insistencia en recoller argumentos que aluden
ao illamento social da vítima, á deterioración física e
psicolóxica que produciron as agresións e aos condicionantes socioculturais. En canto á culpabilización,
segundo as autoras, aparece cando se ofrecen razóns
para que a agredida manteña a súa relación co agresor. Neste sentido, a vítima de maltrato é responsabilizada da conduta da súa parella cando se afirma que
non cumpre coa súa responsabilidade como esposa,
cando se suxire que ela foi a que decidiu a ruptura familiar ou cando se subliña o rol feminino de coidado
cara a outras persoas (Martín e Vives, 2002: 144).

Ao fío do anterior, outra cuestión que cómpre ter en
conta é que, no discurso informativo mediático, o estereotipo da vítima, igual que o estereotipo sexual,
aparecen como unha sobrerrepresentación das mulleres dentro dos conflitos de xénero, tal e como sinala
Villaplana (2005). A autora, que segue unha obra
de Marian Meyers (News Coverage of Violence
Against Women), sinala que as noticias son parte do problema da violencia contra as mulleres se
representan as vítimas como responsables do seu
propio abuso; tamén o son cando escusan o agresor
porque “estaba obsesionado”, “estaba namorado”
ou de calquera outra forma; e en cambio representan o agresor como un monstro ou un psicópata cando informan sobre esta situación de conflito, mentres que ignoran a natureza sistemática da violencia
contra as mulleres. Para a autora, nomear as formas
de violencia e seguir traballando sobre a violencia
simbólica é imprescindible para que non queden
reducidas a experiencias individuais e/ou casuais, e
para darlles unha existencia social e crítica.

Este texto conclúe que, malia o incremento cuantitativo e cualitativo de noticias sobre violencia de xénero,
a representación maioritaria apóiase excesivamente
en medidas a posteriori, mentres que é insignificante
a información elaborada desde a prevención. Para as
autoras, tamén é un problema a reprodución constante de estereotipos culturais sobre as mulleres e homes
que protagonizan as noticias, que revelan unha importante asimetría sexual: por exemplo, a dependencia emocional das mulleres agredidas lese en clave
de necesidade de protección, mentres que a mesma
dependencia, no caso dos homes, aparece como xustificante ou eximente da agresión, co que, segundo
o texto, a tematización e tratamento destas noticias
estaría lexitimando o sistema de valores da sociedade

En cambio, a omisión pódese comprender como unha
estratexia da desigualdade de xénero: se as violencias se consideran invisibles ou “naturais”, lexitímase e xustifícase a arbitrariedade como forma
habitual da relación entre os xéneros. Polo tanto,
definir a violencia política contra as mulleres implica describir unha multiplicidade de actos, feitos
e omisións que as danan e prexudican nos diversos
aspectos das súas vidas e que constitúe unha violación aos seus dereitos humanos.
A maioría dos problemas que presenta a información
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sobre violencia de xénero son, en realidade, consecuencia da representación das identidades de xénero.
Como sinala Pilar López (IORTV, 2000), os homes
son maioritariamente elixidos para falar e protagonizar as noticias da radio, a prensa e a televisión. Aparecen, ademais, representados en papeis moito máis
variados e plurais que os ofrecidos ás poucas mulleres que protagonizan algunha información. Así, a deficiente representación da violencia de xénero é unha
consecuencia de todo un construto informativo que
non foi capaz de superar os estereotipos de xénero
e a categorización subordinada de todo o feminino. Para a autora, que os medios desenvolvan boas
prácticas nas noticias sobre agresións a mulleres
pasa por incorporar un adecuado tratamento destas
en xeral (IORTV, 2002: 30-31).
Traballos máis recentes aseguran que os estudos sobre tratamento informativo da violencia de xénero
demostran, non obstante, que este mellorou, pois é
frecuente encontrar noticias que se refiren a accións
que atacan a raíz do problema da violencia, ou o traballo de educar en valores dalgunhas instancias. Tamén se menciona o feito de que algúns medios xeran
información sobre o asunto sen necesidade de que
sucedese unha agresión, contextualizando o problema e asumindo un labor de sensibilización que forma
parte da súa responsabilidade social. Pero tamén se
advirte de que o traballo non concluíu e que seguen
persistindo problemas no tratamento, moitas veces
en función do medio analizado: “a miúdo cáese en
estereotipos e preconcepcións, nunha certa lectura
illada e desconectada das noticias sobre violencia
de xénero, nun certo sensacionalismo que esvaece o
problema” (Aran e Medina, 2006: 19).
A isto habería que engadir outros perigos que advirten
algúns textos, o primeiro deles o de narcotización da

audiencia, é dicir, que as persoas se “acostumen” ao
discurso sobre violencia, eliminando a posibilidade
de pasar á acción cidadá. Se os medios inciden nunha “sobrerrepresentación da violencia”, unha consecuencia da socialización mediática e do exceso de
representación sería, sen lugar a dúbidas, a habituación aos contidos violentos, contidos que a audiencia
consome sen crítica, baixo un efecto narcótico producido pola exposición repetida e abundante e non
tanto a incitación a exercer a violencia directamente
(Penalva, 2002: 397). En efecto, algúns traballos de
campo revelan que a maioría das persoas asegura que
case todo o que coñece sobre violencia de xénero lle
foi transmitido a través dos medios de comunicación.
En xeral, a xente ten a sensación de que se publican
“moitas” noticias sobre agresións a mulleres, aínda
que a realidade é que o aumento cuantitativo a que
fan referencia os textos especializados se corresponde, en termos relativos, a un 3%, segundo o estudo
de Sánchez, Berganza e García (2003), e, de feito, algunhas cabeceiras apenas cobren estas noticias e, en
ocasións, os feitos só aparecen nuns poucos medios e
non de forma sistemática en todos.

>>Problemas do tratamento xornalístico
sobre violencia sexista

Sobre a violencia
• Discurso que asume a violencia de xénero como
algo inevitable.
• Lectura illada da violencia, entendida como
conxuntural e non como estrutural.
• Tematización en función do suceso (apenas hai no-
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ticias de violencia de xénero cando non hai vítimas,
sobre o tema de forma xeral ou sobre recursos, etc.).

>>A violencia contra as mulleres nos medios
de comunicación audiovisuais

• Interese por ofrecer medidas a posteriori e moi
pouca información sobre prevención.

A inclusión da violencia de xénero na axenda informativa foi un factor positivo. Na recíproca relación
que debe existir entre a sociedade e a construción da
realidade mediática, a violencia contra as mulleres
necesitaba saír á luz, abandonando a invisibilidade
que a caracterizaba. Neste sentido, é certo que os medios contribuíron ao debate público, a que a violencia sexista se convertese nun problema de toda a
cidadanía e, en consecuencia, do Estado e a que
as vítimas deixasen de padecer o xuízo social que
as culpaba a elas en lugar de ao agresor. Pero esta
visibilidade, como xa se apuntou, non está exenta
de problemas.

Sobre as vítimas
• Asimetría no tratamento de mulleres e homes e uso
de fórmulas coloquiais para referirse ás mulleres.
• Mulleres descritas como seres pasivos.

Sobre as agresións
• Busca de argumentos que expliquen a agresión
(crime pasional, celos…).
• Alusión á conduta feminina como desencadeadora da violencia.
• Persistencia de estereotipos de xénero e sobrerrepresentación das mulleres como vítimas.
• Insistencia en argumentos que vitimizan e/ou
culpan as vítimas.

Sobre prácticas profesionais
• Androcentrismo lingüístico.
• Contradicións como resultado de concesións
sensacionalistas.
• Efecto narcótico nas audiencias.

A caixa de Pandora que contiña este horror foi
aberta en programas dirixidos a unha audiencia
maioritariamente feminina, rescatando o problema do silencio; eran sobre todo Talk Shows, como
o que ofreceu o testemuño de Ana Orantes. E o
problema deste tipo de programas é que, como
podemos seguir observando nalgunhas programacións televisivas, probablemente non sexa o
formato máis adecuado, nin polo ton, nin polos
obxectivos que estes espazos trazan.
Os Talk Shows forman parte dos xéneros espectaculares; para Cebrián Herreros son un híbrido
que mestura información e espectáculo (1998:
495) pero, cada vez máis, só o segundo termo
forma parte deles. Estes programas, que xurdiron
nos Estados Unidos de Norteamérica, apóianse en
xéneros dialóxicos: entrevista se son personaxes
famosos e/ou polémicos, e debate e xéneros coloquiais cando son persoas anónimas. Esta segunda modalidade, a empregada no programa onde
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falou Orantes, conta cun condutor ou condutora
que non só controla a quen outorga a palabra, senón que decide cando tempo lle concede, busca
ou non a confrontación, a polémica, a bágoa, etc.,
e, en suma, orienta o tipo de intervención que case
sempre responde a obxectivos sensacionalistas. Así,
como sinalan os textos que estudaron estes formatos,
se algún participante quere evadir unha resposta, é
tarefa de quen conduce o programa acurralar e insistir unha e outra vez ata que se diga aquilo que
se quere escoitar. Cando as persoas invitadas non
están familiarizadas coa mediación do aparello televisivo, é obvia a desvantaxe de quen fala, aínda
cando a súa mensaxe sexa interesante, lexítima ou
reveladora.
Así mesmo, a aparición de persoas famosas que
falan da súa propia experiencia de violencia, mesmo cando pode buscar un obxectivo lexítimo de
sensibilización e denuncia, pon sobre a mesa demasiadas interrogantes, ao aparecer neste tipo de
programas, que reduce ou incluso fai desaparecer
calquera lectura positiva (existencia de exclusivas e contraprestacións económicas, contraprogramacións con outros implicados nas supostas
agresións, xornalistas non formados en violencia
que inciden en preguntas estereotipadas e sexistas, etc.).
Na actualidade, é necesario asumir unha postura
máis crítica. Como xa se dixo, a visibilidade era
imprescindible pero agora queda un traballo de
fondo, isto é, a calidade do tratamento informativo, sobre todo en programas de televisión, cuxa
audiencia é máis numerosa e heteroxénea.
¿Cales son os problemas detectados? En primeiro lugar, a inclusión de testemuños neste tipo de

programas expón as mulleres a un risco potencialmente moi alto. En segundo lugar, a ausencia
dun compromiso coas vítimas, que debería estar
orientado á erradicación do problema pero que,
na práctica, é inexistente. Esta última afirmación é tanto máis válida cando hoxe coñecemos
experiencias mediáticas reveladas por algunhas
xornalistas que poden resumirse nun tratamento banal e sensacionalista co único obxectivo de
conseguir audiencia. A teor do confesado por
algunhas profesionais, non existe unha mínima
solidariedade coas mulleres que sufriron agresións, senón que desde determinados espazos se
lles falta ao respecto nesa busca do sensacionalismo; non se dubida en expoñelas a un perigo
seguro e dáselles voz a personaxes de toda condición que, en ocasións, xustifican a violencia
en lugar de condenala. Así, Mariola Cubells, explica o mecanismo de elaboración de programas
de telelixo e asegura que a variable maltrato é
unha máis a considerar, sen pretensión didáctica
ou crítica, para conseguir audiencia de calquera
forma e, se se terza, a polémica en directo (Cubells, 2003: 126).
A todo o exposto, habería que engadir que, calquera persoa que desexe achegarse ao problema da violencia de xénero, debería saber que
o movemento organizado de mulleres sempre
estivo na sombra de todo o traballo realizado a
favor das vítimas. Esas mulleres comprometidas
coa igualdade levan décadas traballando coas
agredidas, facilitándolles información e incluso
recursos persoais, e é o movemento organizado
de mulleres, e especificamente algunhas asociacións que só traballan en violencia, quen coñece
todo sobre o maltrato, sobre a personalidade do
agresor, sobre a aniquilación simbólica das mu-
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lleres maltratadas, sobre a escaseza de recursos
económicos e sociais, sobre o xuízo moral sexista que aplica a sociedade, sobre as secuelas que
permanecen na vida dunha muller vítima de violencia, sobre as estratexias de dominación, sobre
o dubidoso éxito das terapias de rehabilitación,
sobre a detección de necesidades nas vítimas, etc.
Porén, as ocasións en que estas expertas aparecen como fontes informativas son case nulas, exceptuando os programas televisivos que acoden
a elas para solicitarlles mulleres que queiran ir á
televisión exhibir a súa traxedia persoal. O xornalismo segue utilizando outras fontes, ás cales
lles dá máis crédito, e segue sen decatarse de cal
é a fonte principal. Este, entre outros problemas
de tratamento informativo, é unha das maiores
causas de conflito entre tratamento xornalístico
e violencia de xénero na televisión.
Aínda que, como se adoita asegurar, “parece terse producido nesta última década un proceso de
visibilización e toma de conciencia social sobre
a violencia de xénero, potenciado polos medios
de comunicación” (Martín e Vives, 2002: 137),
a pregunta que cabe formularse é a seguinte:
¿chegou á axenda mediática o problema do maltrato pola pulsión ou influencia deses grupos sociais invisibles? A resposta é non. Se chegou, foi
por outras causas menos altruístas.
A realidade demostra que a tematización da violencia non está aí porque sexa un problema de
dereitos humanos, senón porque as circunstancias favoreceron esa situación e, mesmo, por certa moda social que agora se fixou nunha realidade que pon en cuestión a calidade democrática
que cremos ter. Os perigos son evidentes: efecto
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narcótico, consolidación de prexuízos sobre as
agredidas ou proliferación do tratamento sensacionalista, por citar algúns deles.
A discusión, identificada nun texto de Marta Martín e Carmen Vives, debería xirar, como mínimo,
arredor dalgunhas presenzas e outras ausencias,
que son: o excesivo interese polas medidas a posteriori, é dicir, sobre coerción ao agresor e asistencia ás vítimas fronte a un “insignificante número
de informacións dedicado a medidas para a prevención (2002: 148). En segundo lugar, a reprodución de estereotipos culturais sobre vítimas e
agresores que reforza a asimetría sexual.
Por último, a mensaxe sensibilizadora que os medios están transmitindo, que non se atreve a afondar nas causas da violencia e nos esquemas discriminatorios e sexistas que a nosa sociedade segue
perpetuando.
Tal e como explica Pilar López Díaz (2007: 40),
“a programación especializada na loita contra a
violencia de xénero debe cumprir dous obxectivos: sensibilizar a audiencia sobre a magnitude
do problema e colaborar no desenvolvemento
da toma de conciencia sobre a violencia masculina contra as mulleres”. A autora explica que, o
primeiro, a sensibilización, se logra con datos e
argumentos plurais, dando a coñecer informes e
recollendo opinións éticas que descarten os tópicos: “A forma de desbaratar estes mitos é co coñecemento: coa exposición obxectiva da realidade
das mulleres e a súa historia (e a súa comparación
coa dos homes)”.
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Os medios audiovisuais deben sopesar coidadosamente a inclusión de testemuños de vítimas de violencia
de xénero, porque, en xeral, non é a fórmula máis adecuada para a sensibilización. As mulleres agredidas expóñense a un alto risco e o tratamento espectacular dos
xéneros televisivos favorece o sensacionalismo, co que
se desvanece calquera obxectivo de favorecer a toma
de conciencia da audiencia. Pola contra, é importante
buscar novas fontes, entre elas as de organizacións e
mulleres expertas no traballo con vítimas; a información que poden ofrecer, ademais de ser de calidade,
está afastada de calquera aspecto morboso e permite
abordar criticamente o problema da violencia de xénero.
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libro de estilo

1. Equilibrio

I. RECOMENDACIÓNS PARA A
ELABORACIÓN DE NOTICIAS
SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO
A práctica do xornalismo está inzada, como outros

discursos sociais, de rutinas que acostumaron
a profesionais e audiencia a invisibilizar as
mulleres sen que isto pareza estraño ou esperte reticencias. Este feito é tamén visible cando
se analizan as fórmulas para informar sobre
violencia de xénero. Un bo xornalismo debe
romper esas dinámicas, poñendo as mulleres
como suxeitos da información e eliminando
os estereotipos que forman parte das noticias.
Algúns elementos que cómpre ter en conta
para incorporar novas prácticas profesionais
desde a perspectiva de xénero teñen que ver
con catro variables:
1. Equilibrio
2. Rigor
3. Enfoque
4. Prácticas profesionais

Buscar a simetría, é dicir, un tratamento equilibrado entre a forma de mencionar os agresores e as vítimas. Lembrade que a eles os
protexe a presunción de inocencia (polo que
non se menciona o seu nome completo), pero
sobre as agredidas os medios tenden a ofrecer
información que lles impide manter o anonimato. Este problema é máis grave cando existen menores na familia, que verán exposta a
súa filiación.
Non se debe facer mención aos hábitos ou
costumes das vítimas, pois adoitan ser irrelevantes respecto ao suceso descrito e, en cambio, prexudican as mulleres ao estereotipar a
súa conduta e axuizar o seu comportamento.
As mulleres deben ser mencionadas con respecto e rigor, nunca con alcumes, fórmulas
coloquiais ou estereotipadas.
A simetría debe verificarse tamén cando se
elaboran noticias de violencia en que a agresora é unha muller. A violencia de xénero é
unha relación de poder e dominio, dos homes
cara ás mulleres, polo que hai que ponderar a
definición que se utiliza respecto á agresión
dunha muller e valorar se é posible denominala como violencia de xénero. Así mesmo,
pode ser relevante coñecer información sobre
as circunstancias da agresión, que permitan
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saber se as agresoras actuaban ou non en lexítima defensa.

2. Rigor
Cómpre incorporar unha actitude especialmente
sensible ao elaborar unha noticia sobre violencia
de xénero, o que exixe vixiar o rigor aínda máis
do habitual. Non é conveniente ofrecer demasiados datos sobre o contorno, nin moito menos o
enderezo exacto da agresión, xa que pode prexudicar a vítima ou os seus fillos.
Hai que eliminar relatos dos feitos segundo fórmulas literarias como a crónica negra ou as habituais do xornalismo de sucesos (nota vermella),
que permiten reproducir estereotipos e minimizan
a verdadeira dimensión da violencia de xénero.
Hai datos irrelevantes que, non obstante, favorecen o morbo e o sensacionalismo. É necesario
deixar de usalos porque, ademais, adoitan responder a máis discriminacións que a de xénero (etnia,
clase social, etc.).
O rigor informativo pasa por buscar fontes e testemuños que permitan coñecer cal era a realidade
da vítima, pero ademais é posible que nos fagan
saber que non era unha muller pasiva, a mercé do
agresor, sen ningún tipo de autonomía, pois isto
contribúe a vitimizar dobremente as mulleres.

Pola mesma razón, é necesario facer un esforzo
para elaborar noticias que, ademais de non lesionar as vítimas da agresión, non as culpe. Isto conséguese deixando de buscar argumentos que expliquen a violencia: esta é un delito e como tal hai
que tratalo na redacción xornalística. Isto fai incompatible a aparición nas noticias de expresións
como “crime pasional” ou “louco de celos”, que,
ademais de seren lugares comúns que empobrecen o exercicio do xornalismo, inciden na busca
estereotipada de causas e, polo tanto, ignoran o
carácter estrutural da violencia de xénero.

3. Enfoque
A violencia de xénero é un fenómeno moi complexo do que apenas se lle ofrece información
á opinión pública, acostumada unicamente ás
noticias que informan dunha nova agresión,
sobre todo se esta resultou en morte.
É necesario facer un esforzo para introducir
o tema na axenda máis alá da morte dunha
muller ou da celebración do Día Internacional
da Eliminación da Violencia contra a Muller.
Así, débense realizar reportaxes e entrevistas
en profundidade que permitan abordar o fenómeno sen a existencia dunha agresión.

42 << MANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA

Incorporar a violencia de xénero á axenda supón, ademais, deixar de facer fincapé na existencia de medidas posteriores ás agresións,
informando sobre os recursos existentes pero
tamén acerca da prevención e sensibilización
sobre o tema.
A violencia de xénero debe ser asumida como
un contínuum de violencia que lles afecta a
todas as mulleres, polo que, ademais de informar sobre a violencia que ocorre no fogar,
ou a mans das parellas das mulleres agredidas, cómpre visibilizar o resto de violencias
que existen por causa de xénero, algunhas
delas pouco coñecidas para a opinión pública (como os feminicidios) e outras pouco visibles no espazo público (o acoso sexual, a
ablación de nenas, etc.). Tamén hai que ter en
conta, cando se elaboran noticias sobre prostitución, que para a maioría de institucións e
organizacións sensibilizadas sobre o tema esa
é outra forma de violencia.
Non incorporar un tratamento rico e coidado
da información sobre violencia é unha forma
de contribuír á impunidade. Unha audiencia
narcotizada polo discurso é unha audiencia
acrítica. Un xornalismo que fala da violencia
como inevitable é un xornalismo que xustifica
a violencia.

4. Fórmulas xornalísticas
A redacción xornalística pode e debe afrontarse cun uso non sexista da lingua. A non
utilización dunha linguaxe incluínte é outra
forma de violencia e contribúe moi pouco á
igualdade.
Así mesmo, é importante vixiar a existencia de
enfoques androcéntricos na redacción de noticias. O costume social impide, en ocasións,
ser conscientes da súa inclusión, polo que hai
que facer un esforzo adicional para non caer
en enfoques de pensamento androcéntrico.
Un xornalismo que non inclúe as mulleres é
mal xornalismo, porque non responde nin á
obxectividade nin á pluralidade.
Os tratamentos sensacionalistas son incompatibles co rigor xornalístico e, en particular,
coa sensibilidade que require a información
sobre violencia de xénero. Hai que deixar fóra
destas noticias todos os elementos que favorecen o morbo, porque non achegan nada e,
porén, prexudican as mulleres e a busca de
igualdade. Neste sentido, cómpre vixiar que,
nun intento de buscar titulares máis ou menos impactantes, se fagan concesións á prensa
amarela e mesmo se produzan contradicións
entre o titular e o corpo da noticia.
Hoxe en día, a prensa caracterízase polo tratamento pouco profundo dos temas e pola falta
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de xornalismo de investigación, e isto é visible
tamén na información sobre mulleres e violencia. A información sobre violencia de xénero
é unha información especializada, polo que,
ademais de ser asumida por un/unha profesional formado/a, debe incluír os elementos dese
tipo de xornalismo. Neste sentido, son especialmente relevantes as fontes. Hai que deixar
de falar co primeiro e máis fácil de encontrar
(a veciñanza) e buscar as fontes especializadas (expertos/as en violencia, movementos
organizados de mulleres, etc.).

II. PROPOSTAS PARA O TRATAMENTO
INFORMATIVO DA VIOLENCIA DE
XÉNERO
Nos dez anos que transcorreron desde o asasinato de Ana Orantes, diferentes entidades impulsaron algúns códigos de autorregulación
para o tratamento das agresións a mulleres.
En efecto, asociacións de xornalistas e medios
de comunicación comezan a preocuparse polo
tratamento que recibe a información sobre violencia sexista agora que o tema forma parte da
axenda mediática, nun intento de traducir o
cuantitativo en cualitativo.
Os textos de recomendacións ou manuais de
información desde a perspectiva de xénero son
algunhas das ferramentas que se ofrecen ás e
aos profesionais da información para axudarlles na elaboración dunhas noticias que necesitan a especialización de quen as elabora. Malia
que todos os textos coinciden no espírito que
os elaborou, cada un ofrece o seu particular decálogo ou relación de propostas.
As que se recollen a continuación son vinte suxestións, síntese e reelaboración das recomendacións
que se ofrecen desde algúns deses textos, todos
eles mencionados no anexo bibliográfico correspondente.
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>>Sobre a violencia de xénero como
concepto:

mulleres. Non existe neutralidade e o silencio
convértenos en cómplices.

1.As agresións a mulleres son unha vulneración dos dereitos humanos, polo que o enfoque
da noticia debe situar o feito como un atentado
á liberdade e dignidade das mulleres.
2. A violencia sexista é un problema estrutural, un contínuum que debe formar parte da estrutura noticiosa. Así, as agresións non deben
aparecer como feitos illados, conxunturais ou
excepcionais.
3.A violencia de xénero é unha información
especializada que, como tal, require coherencia temática, tratamento específico, fontes
especializadas e xornalistas especialistas no
tema.
4.O uso de estereotipos e de lugares comúns,
ademais de empobrecer a redacción de noticias, favorece unha lectura frívola e minimizada do problema da violencia de xénero.

>>Sobre as rutinas xornalísticas:
7.Débese evitar o uso de códigos sensacionalistas no tratamento das noticias: evitar o
morbo, abandonar redaccións inspiradas na
novela negra ou a crónica de sucesos, incluír
a información estritamente necesaria sobre as
agredidas, etc.
8.Hai que romper as rutinas profesionais mediante o uso de fontes máis plurais, unha linguaxe non sexista nin ocultadora das mulleres,
a tematización non androcéntrica e novas formas de xerarquizar a información. Así mesmo, deben empregarse correctamente os termos e conceptos que teñen que ver con este
tipo de violencia.

5.Redactar informacións que reflictan a complexidade deste tipo de violencia: a existencia
de maltrato psicolóxico, por exemplo, ou a
dificultade para abandonar o círculo da violencia por parte das vítimas.

9.A violencia contra as mulleres é un problema
político e como tal debe ser abordado nos medios. Debe cambiarse a localización convencional na sección de sucesos, que invisibiliza
a verdadeira magnitude desta información e
intentar situala nun plano relevante, e cambiar
así o pouco valor informativo que aínda ten.

6.Promover a “tolerancia cero”, é dicir, o
rexeitamento social á violencia que sofren as

10.As fontes da noticia son esenciais: hai que
traballar para encontrar outras distintas das
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habituais, máis especializadas, descartando
algunhas que non proporcionan ningunha
información relevante (veciñanza) e que, no
entanto, consolidan os estereotipos de xénero. Da mesma forma, hai que respectar os que
non desexan falar cos medios.
11.As cifras son importantes pero hai que contrastalas e usalas contextualizadas. É necesario
facer un esforzo para verificar datos e ofrecerllos á audiencia dunha forma accesible.
12.Negar a presenza en programas e espazos
de prensa de persoas que non rexeiten a violencia de xénero ou cuxo discurso sexa outra
forma máis de maltrato.
13.Para falar desta realidade non é imprescindible a presenza de vítimas nos platós de televisión. A súa aparición exponas a un alto risco
persoal e favorece o morbo e a frivolidade,
ademais de minar a confianza doutras agredidas nos medios de comunicación.
14.Informar tamén de casos cuxo final foi
positivo, pola posibilidade de axudar outras
mulleres a saír do círculo da violencia. Os valores-noticia deben modificarse e abandonar
o ton de catástrofe. Tamén pode ser noticia un
feito positivo.

>>Sobre agresores e agredidas:
15.Respectar a dignidade das vítimas: non
ofrecer datos persoais que impidan o anonimato, que poidan prexudicar fillos e fillas menores ou que favorezan situacións sociais de
rexeitamento.
16.Tratamento coherente: o maltrato é un delito e o agresor un delincuente. Como tal han
de ser reflectidos os feitos na información.
17.Rigor informativo: as mulleres non morren
a causa da violencia de xénero, senón que son
asasinadas polas súas parellas ou ex-parellas.
Usar eufemismos é unha forma de lexitimar
as agresións.
18.Evitar tratamentos sesgados sobre os agresores. Non hai un perfil único de delincuente
nin a violencia é privativa de ningún grupo
social, étnico, cultural ou económico.
19.Non vitimizar dobremente as mulleres
con xuízos de valor ou expresións que poñen
en cuestión a súa ética ou comportamento.
Destacar, polo contrario, as dificultades que
afrontan aquelas que se atreven a denunciar e
o valor de romper o silencio.
20.Incluír información útil que lles poida axudar a outras vítimas e descartar datos que poidan alentar o denominado “efecto chamada”,
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isto é, desencadear agresións noutros individuos. Neste tipo de noticias a máxima é a responsabilidade social do xornalismo.
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aNEXOS

>>Convención de Belém do Pará

I. GLOSARIO

>>Axenda feminista
Proposta de acción política capaz de multiplicar os
intereses e iniciativas das mulleres que buscan interpelar e modificar a subordinación de xénero.

>>Axenda política
Propostas de acción dos partidos políticos e os gobernos, mediante estratexias a nivel local, nacional
ou internacional.

>>Androcentrismo
Do grego andros, refírese ao home, por oposición
á muller, e con calidades de honra e valentía. Centrismo, porque se lle concede o privilexio ao punto
de vista do home, como partida do discurso lóxico
científico que considera insignificante outra realidade
(a da muller). Adoita ser mencionado mediante expresións como “óptica de home” ou “mirada androcéntrica”.

O seu nome exacto é “Convención Interamericana
para Previr, Sancionar e Erradicar a Violencia contra a Muller”, chamada así polo nome do lugar onde
se realizou a reunión promovida pola Organización
de Estados Americanos, no Brasil en 1994. É un instrumento internacional para a protección contra toda
forma de violencia contra a muller, porque obriga os
estados a previr diversas formas de violencia e brinda
un mecanismo para solicitar desagravio cando son
obxecto de actos violentos.

>>Convención sobre a Eliminación de Todas
as Formas de Discriminación contra a Muller
Convención internacional adoptada en 1979, en vigor
desde 1981. É o primeiro documento internacional
legalmente vinculante que prohibe a discriminación
contra as mulleres e obriga os estados signatarios a
tomar medidas concretas para promover a igualdade entre mulleres e homes. Establece o Comité para
a Eliminación da Discriminación contra a Muller
como organismo de supervisión dese tratado dentro
da estrutura das Nacións Unidas. Cabe destacar que
os países signatarios fixeron máis reservas sobre esta
convención que sobre calquera outra en materia de
dereitos humanos.

>>Conferencias mundiais da muller
Promovidas polas Nacións Unidas, elaboran plans
de acción para que os gobernos membros, os organismos financiadores, as institucións internacionais e
ONG emprendan accións. Ata o momento celebráronse catro, a última en Beijing en 1995, da que se
fixo unha revisión en Nova York no ano 2000 (Beijing + 5) e outra en 2005 (Beijing + 10).

>>Esencialismo
Teoría filosófica que sostén que a esencia ten primacía sobre a existencia. Para a filosofía, trátase dun
termo que foi evolucionando, pero cuxa característica principal é que utiliza o concepto de esencia para
comprender o sentido da existencia humana. A partir
do século XVII aparece o esencialismo biolóxico,
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que establece a existencia de esencias únicas para
cada especie. Máis recentemente fálase de esencialismo xenético, para referirse á idea de que calquera individuo pode ser reducido á súa composición
xenética e tamén de esencialismo étnico, concepto
que parte da antropoloxía e que se interesa polas
percepcións que, sobre a súa propia esencia, teñen
grupos e etnias distintos. En canto ao campo da
psicoloxía, a maioría de textos especializados recoñecen a tendencia dos individuos a crer que certos
grupos posúen unha natureza biolóxica ou esencial.
Desde a perspectiva de xénero, o esencialismo consistiría en afirmar que son naturais e non culturais
tanto os roles sexuais como a división de tarefas en
función do xénero.

>>Estereotipo
Conxunto de crenzas e condutas colectivas que se
aplican artificialmente, como un clixé a priori, a todos os membros dun grupo social determinado.

>>Xénero
O concepto de xénero alude ao conxunto de atribucións que a sociedade ou a cultura lles outorga a mulleres e a homes, que define os seus roles, posición e
expectativas a partir do feito biolóxico de nacer cun
ou outro sexo. Dise que xénero é unha construción
social, mentres que sexo é un feito biolóxico.

>>Identidade de xénero
O concepto de identidade de xénero alude ao modo
en que ser home ou muller vén prescrito socialmente
pola combinación de rol e status atribuídos a unha
persoa en función do seu sexo e que é internalizado
por cada persoa. As identidades e roles atribuídos a
un dos sexos son complementarios e interdependentes cos asignadas ao outro sexo. É así como adoitan
atribuírse características contrapostas, como por exemplo
dependencia nas mulleres e independencia nos homes.

>>Igualdade de oportunidades
>>Feminismo
Movemento social e político que se inicia formalmente a finais do século XVIII, pero sen adoptar
aínda esta denominación, e que supón a toma de
conciencia por parte das mulleres, como grupo ou
colectivo humano, da opresión, dominación e explotación de que foron e son obxecto por parte do
colectivo de homes no seo do patriarcado baixo as
súas distintas fases históricas de modelo de produción, o cal as move á acción para a liberación do
seu sexo con todas as transformacións da sociedade
que aquela requira. A voz “feminismo” no dicionario da Academia da Lingua defínese como “doutrina social que lle concede á muller igual capacidade
e os mesmos dereitos que aos homes”.

É unha política que aspira a outorgarlles a todas as
persoas –mulleres e homes– as mesmas oportunidades para que desenvolvan as súas potencialidades,
decidan libremente o curso das súas vidas, accedan
a distintas posicións na sociedade, e incidan sobre as
decisións e a evolución política, económica, social e
cultural dos seus países. A cultura de igualdade non
significa que todos sexan idénticos, senón que recoñece os mesmos dereitos, responsabilidades e oportunidades das persoas; respecta as diferenzas e permite
o pleno desenvolvemento das súas potencialidades.

>>Machismo
É un conxunto de leis, normas actitudes e trazos so-
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cioculturais do home cuxa finalidade, explícita e/ou
implícita, foi e é, producir, manter e perpetuar a escravitude e submisión da muller a todos os niveis:
sexual, procreativo, laboral e afectivo. A palabra
machismo é utilizada primordialmente no ámbito coloquial e popular. Un termo máis apropiado
(sobre todo a nivel ideolóxico) para expresar ese
concepto é o sexismo, xa que o primeiro se utiliza
para caracterizar aqueles actos, físicos ou verbais,
por medio dos cales se manifesta de forma vulgar o
sexismo subxacente na estrutura social.

consintan en defendelo ou en formar parte del como algo
inevitable e natural.

>>Roles sexuais
Os estereotipos sexuais máis tradicionais sinalan que a
actividade principal dos homes é a de exercer un traballo
remunerado para soster a súa familia, mentres que as
mulleres deben dedicarse ao coidado da familia e do fogar, por encima da obtención dun traballo remunerado.

>>Sexismo

>>Movemento feminista
Articulación e actuación das mulleres en favor da melloría da súa condición e do cambio na división sexual
dos roles. Xurdiu a partir da Revolución Francesa, e no
século XX atravesa distintas manifestacións e estratexias
de cambio, desde o Feminismo da Igualdade (que propicia cambios xurídicos) ao Feminismo da Diferenza (que
exalta as condicións do feminino) ou o Feminismo Crítico (que propón unha discusión das institucións patriarcais e do feminino mesmo na cultura).

>>Patriarcado
Forma de organización social en que o home exerce a autoridade en todos os ámbitos, asegurándose
a transmisión do poder e a herdade por liña masculina. É un sistema político-histórico-social baseado
na construción de desigualdades que impón a interpretación das diferenzas anatómicas entre homes e
mulleres, construíndo xerarquías; a superioridade
queda a cargo do xénero masculino e a inferioridade
asociada ao xénero feminino. Os sistemas patriarcais
introducen o dominio sobre as mulleres e os nenos e
nenas e conducen a que estes non soamente o acaten, por razóns de supervivencia, senón que finalmente

Mecanismo polo que se privilexia un sexo sobre
outro. Conceptos e condutas patriarcais que mantén
en situación de inferioridade e subordinación o sexo
feminino. Está presente en todas as formas da vida
social e todos os ámbitos das relacións humanas, é
dicir, as formas prácticas de actuar. Consiste en aceptar que un dos dous sexos ten superioridade sobre o
outro. A construción dunha orde simbólica en que as
mulleres son consideradas inferiores aos homes implica unha serie de comportamentos e actitudes estereotipados que conducen á subordinación dun sexo
con respecto ao outro.

>>Teito de cristal
Expresión retórica que fai mención á estrutura invisible na carreira laboral das mulleres, difícil de traspasar, que impide escalar posicións nas organizacións e
alcanzar os postos con capacidade de decisión. O seu
carácter de invisibilidade vén dado polo feito de que
non existen leis nin dispositivos sociais establecidos
nin códigos visibles que lles impoñan ás mulleres semellante limitación, senón que está construído sobre
a base doutros trazos que pola súa invisibilidade son
difíciles de detectar.
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II. ANEXO LEXISLATIVO

Normativa na Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de violencia de xénero

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

1. Preámbulo
>>I
A violencia machista e os malos tratos formaron
parte da vida cotiá de moitas mulleres ao longo dotempo. Mais esta violencia estaba normalizada e
naturalizada, co que non tiña recoñecemento como
tal,o que provocaba a súa invisibilidade e ocultamento. Grazas aos movementos de mulleres que
a partir dos anos setenta comezaron a desenvolver
de xeito colectivo e organizado accións en contra
da violencia, esta comezou a ser percibida e a ter
un certo impacto social. Como consecuencia desta
acción foron os organismos internacionais os primeiros que tomaron conciencia da difícil situación
na que se atopaban moitas mulleres e os que, por
medio de diversas declaracións, deron visibilidade
a unha eiva social agachada ata ese momento na
privacidade dos fogares.

>>II
En 1980 a ONU, na súa II Conferencia internacional sobre as mulleres, declarou, por primeira vez,
que a violencia que se exerce contra as mulleres
na familia é o crime máis encuberto do mundo e
formulou a importancia de visibilizar publicamente

esta problemática que afecta a un grande número
de mulleres.
En 1985 tivo lugar en Nairobi a Conferencia mundial para o exame e a avaliación dos logros do decenio das Nacións Unidas para as mulleres, na que
se declarou que a violencia exercida contra as mulleressupón un importante obstáculo para a paz.
En 1993 a Conferencia mundial de dereitos humanos, que tivo lugar en Viena baixo o auspicio da
ONU,recoñece que os dereitos humanos das mulleres e das nenas son parte «inalienable, integrante e
indivisible dos dereitos humanos universais». O 20
de decembro do mesmo ano, a Asemblea Xeral da
ONU aprobou a «Declaración sobre a eliminación
da violencia cara á muller», na que recoñece que «a
violencia cara á muller constitúe unha manifestación de relacións de poder historicamente desiguais
entre o home e a muller, que conduciron á dominación da muller e á discriminación na súa contra por
parte do home e impediron o avance pleno da muller, e que a violencia contra a muller é un dos mecanismos sociais fundamentais polo que se forza a
muller a unha situación de subordinación respecto
do home». O artigo 1.º define, por primeira vez, a
violencia cara á muller como «todo acto violento
baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou
poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como
as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación
arbitraria da liberdade, tanto se se produce na vida
pública coma na privada».

>>III
En 1995 a Declaración de Beijing, xurdida da IV
Conferencia mundial sobre a muller, aprobou a
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Plataforma de acción co fin de potenciar o papel
das mulleres en todas as esferas da vida. Nela recoñécese que a violencia de xénero é un obstáculo
para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, que menoscaba ou impide o gozo
pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Cómpre destacar como o
documento equipara por primeira vez a violencia
contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural que
rexe as relacións sociais e de poder entre os sexos.
Esta construción cultural é a base sobre a que se
establecen os códigos normativos e axiolóxicos a
partir dos cales podemos falar do masculino e do
feminino nun marco de relacións de poder asimétricas, pero susceptibles de seren modificadas no
tempo a través dos procesos de socialización.
En 2002 a Comisión de Dereitos Humanos da
ONU, na súa Resolución 2002/52, sobre a eliminación da violencia contra a muller, á vez que
condena claramente todos os actos de violencia
perpetrados contra as mulleres e as nenas, inclúe
na súa definición sobre a violencia de xénero non
só as distintas manifestacións que dela xa foran incluídas nesta categoría, senón tamén outras novas
como «os crimes pasionais, o matrimonio precoz e
forzado, o infanticidio de nenas, os ataques de ácido e a violencia relacionada coa explotación sexual
comercial e a explotación económica.»
Entre outras disposicións, o Manifesto das mulleres
con discapacidade de Europa, adoptado en Bruxelas o 22 de febreiro de 1997 polo Foro Europeo da
Discapacidade, establece recomendacións relativas
á violencia, ao abuso sexual e á seguridade das mulleres e nenas con discapacidade dirixidas aos estados membros da UE.

>>IV
A Constitución española, no seu artigo 14, proscribe
toda discriminación por razón de sexo e, no artigo
9.2, consagra a obriga dos poderes públicos de promoveren as condicións para que a igualdade do individuo e das agrupacións nas que se integra sexan
reais e efectivas. No Estado español producíronse
adiantos lexislativos en materia de loita contra a
violencia de xénero; así, a Lei orgánica 11/2003,
do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e
integración social dos estranxeiros; a Lei orgánica
15/2003, do 25 de novembro, pola cal se modifica a
Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do código penal; ou a Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia
doméstica, que estableceu un novidoso sistema de
coordinación dos órganos xudiciais e administrativos, concentrando nunha única resolución xudicial
a adopción de medidas de natureza civil e penal e
a activación dos instrumentos de protección social
destinados ao amparo e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero.
A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de
xénero, recoñece un feito diferencial de xénero e
recolle no artigo 19, co título «Dereito á asistencia
social integral», que «as mulleres vítimas de violencia de xénero teñen dereito a servizos sociais de
atención, de emerxencia, de apoio e acollemento
e de recuperación integral. A organización destes
servizos por parte das comunidades autónomas e
das corporacións locais responderá aos principios
de atención permanente, actuación urxente, especialización de prestacións e multidisciplinariedade
profesional».

MANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>

55

ANEXOS: ANEXO LEXISLATIVO

>>V
Polo que respecta á Comunidade Autónoma de
Galicia, o artigo 4 do Estatuto de autonomía para
Galicia sinala que lles corresponde aos poderes
públicos galegos promoveren as condicións para
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos
grupos nos que se integra sexan reais e efectivas,
removeren os atrancos que impidan ou dificulten
a súa plenitude e facilitaren a participación das
galegas e dos galegos na vida política, económica, cultural e social; e de conformidade co artigo
27.23 do Estatuto de autonomía para Galicia, e
cos reais decretos de transferencia 2411/1982, do
24 de xullo, e 534/1984, do 25 de xaneiro, Galicia posúe competencias exclusivas en materia de
asistencia social.
A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, dedicou os seus artigos
19 e 20 á regulación da violencia contra as mulleres. Neles contéñense previsións xerais sobre as
medidas precisas para a erradicación da violencia
contra as mulleres, así como algunhas actuacións
xudiciais en materia de violencia contra as mulleres, aínda que a día de hoxe se ve necesario un
marco normativo propio e completo nesta materia
que faga da prevención o piar básico da acción
administrativa nesta materia, que facilite un adecuado apoio á loita social contra a violencia de
xénero e que remova vellos estereotipos sexistas
e pula por unha sociedade sen violencia. Con esta
lei preténdese dotar os poderes públicos e a sociedade galega dun instrumento acaído para prever,
tratar e erradicar a violencia de xénero e, á fin,
conseguir unha verdadeira realización do principio de igualdade.
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>>VI
Os seres humanos vivimos un proceso constante
de socialización, de aí a importancia que cobra a
sensibilización sobre a violencia de xénero como
un elemento que promova cambios de valores e actitudes no conxunto da sociedade, así como a formación das e dos profesionais que traballan directa
ou indirectamente con mulleres que poden estar en
situación de sufrila. Considérase que a actualización en materia de igualdade das e dos profesionais
é unha garantía para o bo funcionamento das medidas de atención e acompañamento ás mulleres que
se implementan no seguinte texto. Son as e os profesionais máis achegados á cidadanía os primeiros
en poder detectar situacións de violencia e tamén
os máis indicados para dar unha resposta pronta e
axeitada. Por este motivo, as administracións deben comprometer os seus esforzos en dar unha
formación que elimine mitos sobre a violencia de
xénero e prepare as e os profesionais para facer
efectivos os protocolos de actuación que se desprenden do texto desta lei.
Por último, se o traballo en prevención é un traballo
de futuro e se establece a medio e longo prazo,
é necesaria unha resposta inmediata para as mulleres que están sufrindo violencia de xénero en
Galicia.

>>VII
No presente texto lexislativo establécense medidas
conducentes a coordinar e planificar os recursos
necesarios a través dunha correcta rede que integre
medidas de información, de recuperación psicolóxica, de apoio económico, de inserción laboral e de
acceso á vivenda.
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>>VIII
A lei estrutúrase nun título preliminar, tres títulos e
as correspondentes disposicións adicionais, derrogatoria e derradeiras.
No título preliminar defínese o obxecto da lei e
descríbense as diferentes formas de violencia de
xénero. Así, a lei ten por obxecto a adopción de
medidas integrais dirixidas á prevención e atención para o tratamento da violencia exercida contra as mulleres, así como a protección e asistencia
ás vítimas. Ademais, quedan dentro do ámbito
de aplicación da lei todas as mulleres que vivan,
residan ou traballen en Galicia e sufran calquera
das formas de violencia descritas. As situacións
de violencia sobre as mulleres afectan tamén as e
os menores que se encontran no medio familiar,
vítimas indirectas desta violencia. Esta lei prevé
tamén a súa protección non só para a tutela dos
dereitos das e dos menores, senón para garantir de
forma efectiva as medidas de protección e atención adoptadas con carácter xeral.
No título I regúlanse as medidas de prevención da
violencia de xénero. Ao longo dos tres capítulos
deste título abórdanse: en primeiro lugar, as medidas precisas para unha adecuada sensibilización
social fronte a este problema, así como o papel
primordial que deben cumprir os medios de comunicación social neste eido; en segundo lugar, as
medidas de investigación e formación; en terceiro
lugar, as medidas que se deben adoptar no eido da
educación regrada, entre as que cómpre salientar a
revisión e adaptación do currículo educativo.

tir as mulleres que sofren violencia de xénero. Para
isto garánteselles unha asistencia sanitaria, xurídica, social e psicolóxica integral ás mulleres que sufran violencia. Os dispositivos de alarma (teleasistencia) e os programas de reeducación son tamén
instrumentos básicos para protexer a aquelas que
sufran violencia. Agora ben, todas estas medidas
non son suficientes se ao final as vítimas carecen
dos recursos precisos para iniciar unha nova vida
en liberdade e afastada dos seus agresores. Con
este fin, e seguindo o camiño aberto pola prestación
periódica de apoio ás mulleres que sofren violencia
de xénero (salario da liberdade), non só se regulan
prestacións económicas, senón tamén un proceso
abreviado para a obtención da risga e axudas escolares para as fillas e os fillos que sufrisen violencia no seu contorno. Co mesmo fin, créase o
Fondo Galego de Garantía de Indemnizacións e
establécense accións en materia de acceso a unha
vivenda digna.
O título III dedícase á organización do sistema
de protección e asistencia integral e especializada
fronte á violencia de xénero. Nese eido cómpre
salientar a creación do Centro de Recuperación
Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero e das oficinas de información ás vítimas dos
delitos. Esta lei foi sometida a ditame do Consello
Económico e Social de Galicia. Por todo o exposto
o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto de Galicia e co
artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en
nome de El-Rei a Lei galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero.

O título II regula as accións dos poderes públicos e
das e dos profesionais precisas para protexer e asisMANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>
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2.TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais
>>Artigo 1.-Obxecto
1. Constitúe o obxecto desta lei a adopción en Galicia de medidas integrais para a sensibilización, a
prevención e o tratamento da violencia de xénero,
así como a protección e o apoio ás mulleres que a
sofren.
2. Para os efectos desta lei, enténdese por violencia
de xénero calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no marco
dun sistema de relacións de dominación dos homes
sobre as mulleres 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.

>>Artigo 2.-Ámbito de aplicación
As medidas previstas nesta lei serán aplicables a
todas as mulleres que vivan, residan ou traballen
en Galicia e que se atopen nunha situación de violencia de xénero, así como ás súas fillas e aos seus
fillos e a outras persoas delas dependentes, vítimas
directas e indirectas.

>>Artigo 3.-Formas de violencia de xénero
Para os efectos desta lei, considéranse formas de violencia de xénero, fundamentalmente, as seguintes:
a) Violencia física, que inclúe calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado ou ris-
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co de producir lesión física ou dano, exercida por
quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou estivese ligado a ela por análoga relación de
afectividade, aínda sen convivencia.
Igualmente, terán a consideración de actos de violencia física contra a muller os exercidos por homes do seu contorno familiar ou do seu contorno
social e/ou laboral.
b) Violencia psicolóxica, que inclúe toda conduta,
verbal ou non verbal, que produza na muller desvalorización ou sufrimento, a través de ameazas, humillacións ou vexacións, esixencia de obediencia
ou submisión, coerción, insultos, illamento, culpabilización ou limitacións do seu ámbito de liberdade, exercida por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou
por quen estea ou estivese ligado a ela por análoga
relación de afectividade, aínda sen convivencia.
Igualmente, terán a consideración de actos de violencia psicolóxica contra a muller os exercidos por
homes do seu contorno familiar ou do seu contorno
social e/ou laboral.
c) Violencia económica, que inclúe a privación
intencionada, e non xustificada legalmente, de recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos ou a discriminación na
disposición dos recursos compartidos no ámbito da
convivencia de parella.
d) Violencia sexual e abusos sexuais, que inclúen
calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor ou non consentida pola muller, e que abarcan a
imposición, mediante a forza ou con intimidación,
de relacións sexuais non consentidas, e o abuso
sexual, con independencia de que o agresor garde
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ou non relación conxugal, de parella, afectiva ou de
parentesco coa vítima.
e) Acoso sexual, que inclúe aquelas condutas
consistentes na solicitude de favores de natureza
sexual, para si ou para unha terceira persoa, nas
que o suxeito activo se prevale dunha situación
de superioridade laboral, docente ou análoga, co
anuncio expreso ou tácito á muller de causarlle un
mal relacionado coas expectativas que a vítima teña
no ámbito da devandita relación, ou baixo a promesa
dunha recompensa ou dun premio no ámbito desta.
f) O tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación, calquera que fose a relación que una a vítima
co agresor e o medio utilizado.
g) Calquera outra forma de violencia recollida nos
tratados internacionais que lesione ou sexa susceptible de lesionar a dignidade, a integridade ou a liberdade das mulleres.

>>Artigo 4.-Principios xerais
Os principios xerais que orientan o contido desta
lei son:
1. Consideración da violencia de xénero como
unha forma extrema de desigualdade, incidindo
unha parte importante da lei na prevención da violencia a través da sensibilización, a investigación e
a formación en materia de igualdade.
2. Carácter integral. Esta lei ten un carácter integral, que implica de xeito coordinado as diferentes instancias e administracións que teñen un papel
destacado na prevención e no tratamento da violencia de xénero. As medidas previstas teñen en conta

a totalidade de danos que as mulleres sofren como
consecuencia da violencia de xénero, asegurando
un acceso rápido, transparente e eficaz aos servizos
e recursos.
3. Perspectiva de xénero. Na totalidade das actuacións previstas nesta lei implementarase a perspectiva de xénero, baseada na análise dos roles de xénero tradicionalmente impostos, que sitúan a violencia
como un mecanismo de control cara á muller.
4. Vitimización secundaria. Todas as accións que
as administracións públicas realicen contra a violencia de xénero evitarán a vitimización secundaria
das mulleres e non reproducirán ou perpetuarán os
estereotipos sobre as mulleres e a violencia de xénero, polo que deberán garantir a especialización
dos colectivos profesionais que interveñen no proceso. As administracións públicas procurarán en
todo momento que as mulleres teñan garantida a
súa integridade psicolóxica e a súa autonomía social e económica a través dos recursos axeitados.
5. Cooperación e coordinación. Os poderes públicos galegos intensificarán as accións para a cooperación e coordinación interinstitucional dos recursos e instrumentos contra a violencia de xénero,
promovendo a colaboración e a participación das
asociacións de mulleres, así como das entidades
e organizacións da sociedade civil. Os concellos
como administración máis próxima á cidadanía
participarán no desenvolvemento desta lei, habilitándose por parte da administración galega os recursos necesarios para tal fin.
6. Equidade territorial. No desenvolvemento da
rede de recursos e servizos de prevención, atención, apoio, tratamento e protección da violencia
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de xénero terase en conta a necesidade de compensar os desequilibrios territoriais, garantindo o seu
acceso á totalidade das mulleres, especialmente ás
que viven no ámbito rural.

3.TÍTULO I

PREVENCIÓN DAVIOLENCIA DE XÉNERO
>>Capítulo I
Medidas de sensibilización contra a
violencia de xénero

>>Artigo 5.-Acreditación da situación de
violencia de xénero
Para os efectos desta lei, a situación de violencia
acreditarase por calquera das seguintes formas:

Artigo 6.-Deseño, elaboración e difusión de campañas.

a) Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola
secretaria ou polo secretario xudicial da propia orde
de protección ou da medida cautelar.

1. O departamento competente en materia de igualdade, en coordinación cos restantes departamentos
da Xunta de Galicia, poñerá en marcha, de xeito
periódico, campañas de información e sensibilización que teñan como obxectivo mudar os estereotipos sexistas e que incidan no rexeitamento social
sobre todas as formas de violencia de xénero. As
campañas terán especial divulgación nos medios de
comunicación de titularidade pública, nos centros
escolares, educativos, sociais, sanitarios, laborais,
culturais e deportivos.

b) Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das
modalidades definidas nesta lei.
c) Certificación e/ou informe dos servizos sociais
e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.
d) Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.
e) Informe do ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
f) Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.
g) Calquera outra que se estableza regulamentariamente.
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2. As campañas que se desenvolvan dedicarán atención específica á sensibilización e á formación da
poboación xuvenil na prevención e identificación
de actitudes que constitúan actos de violencia de
xénero. Así mesmo, as campañas farán posible a
súa accesibilidade ás mulleres con máis dificultades para achegarse aos recursos e á información.
As campañas faranse nun formato accesible e comprensible ás persoas con diversidade funcional, utilizando a linguaxe de signos ou outras modalidades
de comunicación.
Deseñaranse campañas específicas que teñan en
conta as circunstancias que dificultan ás mulleres
do ámbito rural o acceso á información, e colabo-
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rarán no desenvolvemento delas coas asociacións
de mulleres rurais.
3. Así mesmo, a Xunta de Galicia poñerá en marcha
os acordos necesarios con outras administracións
públicas para garantir a difusión das campañas de
sensibilización entre os centros dependentes da
Administración local, da Administración de xustiza e entre as Forzas e Corpos de Seguridade do
Estado e a Policía Local.

Artigo 8.-Actividades culturais e artísticas.
A Administración da Xunta de Galicia impulsará
todo tipo de manifestacións culturais e artísticas
que potencien aspectos recollidos nesta lei, nas
que se propoñan estratexias ou espazos dirixidos
a sensibilizar a sociedade na prevención e no tratamento da violencia de xénero.
Artigo 9.-Tratamento da información.

4. Igualmente, a Xunta de Galicia levará a cabo
accións de sensibilización dirixidas á poboación
masculina, que incidan na necesidade de promover unha sociedade máis igualitaria entre mulleres
e homes.
5. As campañas de información e sensibilización
contra a violencia de xénero serán avaliadas regularmente.
Artigo 7.-Fomento do movemento asociativo.
1. O departamento competente en materia de igualdade establecerá anualmente un plan de axudas
económicas destinadas ás asociacións de mulleres con sede en Galicia para o desenvolvemento
de actividades que promovan a prevención, protección, asistencia e acompañamento ás mulleres
que sofren violencia de xénero.
2. O departamento competente en materia de
igualdade establecerá axudas económicas destinadas a que o movemento asociativo en Galicia desenvolva actividades que promovan a
prevención e a erradicación da violencia de
xénero.

1. A Xunta de Galicia, a través dos departamentos
competentes no ámbito da comunicación, garantirá que os medios de comunicación de titularidade
pública, nomeadamente a Compañía de Radio-Televisión de Galicia e aqueloutros nos que participe
ou que financie, non emitan na súa programación
imaxes ou contidos que resulten contrarios á finalidade e ao espírito desta lei e da Lei 7/2004, do
16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e
homes, tendo especial coidado no tratamento gráfico da información.
2. Igualmente, a Xunta de Galicia velará para que
nos medios de comunicación de Galicia se ofreza
un tratamento axeitado das noticias sobre violencia de xénero, e promoverá que cando se difundan
novas relativas á violencia de xénero se agreguen
pautas informativas dos recursos de prevención,
asistencia e protección existentes en Galicia e que
garden relación co feito difundido. Así mesmo,
promoverase que as informacións relativas á violencia sobre a muller velen polo dereito á intimidade das vítimas e das súas fillas e fillos.
3. O departamento competente en materia de
igualdade elaborará e difundirá un manual de es-
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tilo dirixido a que as e os profesionais dos medios
de comunicación impriman o tratamento mediático
axeitado ás informacións relacionadas coa violencia
de xénero. A Compañía de Radio-Televisión de Galicia asumirá como propio o citado manual de estilo.
Artigo 10.-Convenios de autorregulación.
A Xunta de Galicia promoverá acordos e convenios
de autorregulación en todos os medios de comunicación social, achegando os criterios orientadores
que sirvan como pauta de actuación sobre como
tratar a violencia de xénero e a imaxe das mulleres.
Estas normas de autorregulación terán carácter de
códigos deontolóxicos ou de contido ético.
Artigo 11.-Contidos e publicidade en relación coa
violencia de xénero.
1. Nos medios de comunicación social que actúen
no ámbito de Galicia evitarase a realización e difusión de contidos e anuncios publicitarios que mediante o seu tratamento ou posta en escena xustifiquen, banalicen ou inciten á violencia de xénero,
ou nos que se conteñan, tácita ou implicitamente,
mensaxes misóxinas ou que atenten contra a dignidade das mulleres.
2. A publicidade institucional e a publicidade dinámica en Galicia respectarán as disposicións establecidas sobre publicidade e velarán especialmente polo respecto aos principios especificados no
punto 1 deste artigo.
3. A Xunta de Galicia poderá exercer ante os tribunais a acción de cesación da publicidade ilícita
por utilizar de forma vexatoria ou discriminatoria
a imaxe das mulleres.

>>Capítulo II
Medidas de investigación e de formación
en materia de violencia de xénero
Artigo 12.-Potenciación da investigación sobre a
violencia de xénero.
1. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de igualdade, en colaboración cos restantes departamentos da Administración autonómica, potenciará nas universidades
galegas e noutros entes, espazos ou organismos, a
investigación sobre as causas e consecuencias da
violencia de xénero, así como sobre os medios necesarios para evitala, o grao de sensibilización da
sociedade ante ela e os medios necesarios para o
seu tratamento. Neste sentido articularanse medidas de apoio á elaboración de teses de doutoramento e cátedras específicas que versen sobre o
estudo da violencia contra as mulleres e os principios que inspiran esta lei.
2. Igualmente, a Xunta de Galicia difundirá o
resultado dos estudos e das investigacións que
se consideren de interese. A difusión realizarase
de xeito universal e gratuíto, e terá en conta a
utilización das tecnoloxías da información e da
comunicación.
Artigo 13.-Rexistros administrativos.
A Xunta de Galicia garantirá a existencia de rexistros administrativos para unificar e actualizar os
datos sobre a situación das mulleres que sofren
violencia de xénero en Galicia, así como sobre a
situación das nenas e dos nenos que no seu ámbito familiar conviven con este tipo de situacións,
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segundo o establecido na Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Artigo 14.-Formación nas universidades.
As administracións educativas e universidades, no
ámbito das súas competencias, asegurarán que na
totalidade dos estudos conducentes á obtención de
títulos universitarios en disciplinas que habiliten
para o exercicio de profesións que teñan relación
directa coa violencia de xénero se incorporen contidos relacionados coa comprensión desta violencia, dirixidos á capacitación para a prevención,
detección precoz, intervención e/ou apoio ás mulleres que a sofren.
Artigo 15.-Formación da totalidade das e dos profesionais.
1. A Xunta de Galicia garantirá, nos termos que se
establezan regulamentariamente, e promoverá, mediante os instrumentos necesarios, a formación en
igualdade de todas e todos os profesionais que traballan en ámbitos relacionados directa ou indirectamente coa violencia de xénero, e en especial das e
dos profesionais da sanidade, dos servizos sociais,
dos educativos, das Forzas e Corpos de Seguridade
e das operadoras e dos operadores xurídicos.
2. Para estes efectos, o departamento competente e
todos aqueles organismos e entidades que imparten
formación velarán para que na formación inicial e
nos seus programas formativos se incorporen módulos específicos de prevención, atención, asistencia e/ou tratamento de situacións de violencia de
xénero.

3. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de igualdade, deseñará
programas específicos de formación en materia
de violencia de xénero e poñeraos á disposición
de calquera ente, organismo ou departamento, e
da sociedade en xeral, para a súa aplicación nas
diversas accións formativas.

>>Capítulo III
Medidas no ámbito educativo
Artigo 16.-Actitudes.
A Administración educativa galega, en colaboración co departamento competente en materia de
igualdade, impulsará a realización de actividades
dirixidas á comunidade escolar para a prevención de comportamentos e actitudes sexistas e
da violencia de xénero, destinadas a afondar nas
estratexias para a análise e resolución dos conflitos, así como na aprendizaxe da convivencia baseada no respecto a todas as persoas, garantindo
e fomentando actitudes, valores e capacidades
que contribúan a un pleno desenvolvemento en
igualdade.
Artigo 17.-Escolarización inmediata en caso de
violencia de xénero.
A Xunta de Galicia asegurará a escolarización inmediata das nenas e dos nenos que se vexan afectados por cambios de centro derivados de situacións
de violencia de xénero. Así mesmo, facilitará que
os centros educativos lles presten unha atención
especial ao devandito alumnado.
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Artigo 18.-Edición e adaptación de materiais.
1. O departamento competente en materia de igualdade e o departamento competente en materia de
educación velarán para que, no ámbito das súas
competencias, non se utilicen materiais educativos e libros de texto que inclúan contidos que vulneren o principio de igualdade.
Co mesmo fin revisaranse e adaptaranse as materias do ámbito educativo non regulado.
2. O departamento da Xunta de Galicia competente
en materia de igualdade e o departamento da Xunta de Galicia competente en materia de educación
desenvolverán e difundirán proxectos e materiais
didácticos actualizados, dirixidos a todos os niveis educativos, que conteñan pautas de conduta
que transmitan valores de respecto e igualdade, de
xeito que se favoreza a prevención de actitudes e
situacións violentas.
Artigo 19.-Revisión e adaptación do currículo educativo.
O departamento da Xunta de Galicia competente
en materia de educación, co obxecto de garantir
a igualdade real entre mulleres e homes, velará
para que se garanta a perspectiva de xénero nos
contidos, procedementos, actitudes e valores que
conforman o currículo en todos os niveis educativos.
En todo caso, os currículos dos distintos niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema educativo adaptaranse ao disposto no artigo 9 da Lei
7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de
mulleres e homes.

Promoverase a inclusión de contidos relacionados
coa educación para a paz e a non violencia e o fomento do principio de igualdade nos programas de
educación para persoas adultas.
Artigo 20.-Plans de acción titorial.
Os plans de acción titorial de todos os niveis educativos incluirán apartados específicos destinados a
potenciar modificacións nos modelos masculino e
feminino, así como unha orientación de estudos e
profesións baseada nas aptitudes e capacidades das
persoas e non en estereotipos sexistas.
Artigo 21.-Proxectos educativos e curriculares de
centro.
Os proxectos educativos de centro incorporarán a
perspectiva de xénero na súa elaboración e no seu
desenvolvemento. Os proxectos curriculares propiciarán medidas de coeducación nos contidos, nas
actitudes e nos procedementos.
Artigo 22.-Consellos escolares e Consello Escolar
de Galicia.
1. A Administración educativa galega, no ámbito
das súas competencias, adoptará as medidas necesarias para garantir que os consellos escolares dos
centros impulsen medidas educativas que promovan a igualdade real entre mulleres e homes, a coeducación e a prevención da violencia de xénero no
centro educativo.
2. Garantirase a representación e participación no
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Consello Escolar de Galicia do órgano da Administración autonómica que exerza a competencia
en materia de igualdade.
3. O Consello Escolar de Galicia, en colaboración
co departamento da Xunta de Galicia competente en materia de igualdade, elaborará un informe
anual sobre a situación da coeducación e prevención da violencia de xénero nos centros educativos de Galicia.
Artigo 23.-Inspección educativa.
Os servizos de inspección educativa do departamento da Xunta de Galicia competente
en materia de educación velarán polo cumprimento e pola aplicación de todos os principios
recollidos neste capítulo no sistema educativo,
destinados a fomentar a igualdade real entre
mulleres e homes.

4.TITULO II
Protección e asistencia fronte a violencia de
xénero
>>Capítulo I
Medidas no ámbito sanitario e psicolóxico
Artigo 24.-Dereito á atención sanitaria.
1. Os servizos públicos de saúde garantiranlles ás
mulleres que sofren ou sufrisen calquera tipo deviolencia de xénero que recolle esta lei o dereito
á atención sanitaria e ao seguimento da evolución
doseu estado de saúde, ata o seu total restablecemento, no concernente á sintomatoloxía ou ás secuelasderivadas da situación de violencia sufrida.
2. Nestes supostos, os servizos serán gratuítos e accesibles con carácter preferente, se é o caso, paratodas as mulleres que sufran ou sufrisen violencia
de xénero, garantindo a privacidade e a intimidade
dasmulleres e respectando as decisións que elas
acaden.
3. Os plans de saúde da Xunta de Galicia, e nomeadamente o Plan de atención integral á saúde das
mulleres, preverán na súa redacción inicial ou nas
súas revisións periódicas medidas específicas para
a prevención, detección, atención e intervención
nos casos de violencia de xénero. Así mesmo, nos
devanditos plans implementaranse disposicións específicas que contribúan a avaliar o impacto e os
efectos da violencia de xénero sobre a saúde das
mulleres.
4. Así mesmo, estableceranse en todas as medidas
anteriores actuacións e protocolos sanitarios espe-

MANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>

65

ANEXOS: ANEXO LEXISLATIVO

cíficos para a detección, a intervención e o apoio
de situacións de violencia contra as mulleres con
discapacidade ou en situación de vulnerabilidade.
Artigo 25.-Atención psicolóxica.
1. A asistencia psicolóxica inmediata será considerada como un servizo de atención primaria, en
coordinación coa atención especializada nas áreas
sanitarias, e deberá procurar a desaparición da sintomatoloxía presentada e a total rehabilitación psicolóxica para conseguir unha recuperación integral
das mulleres, achegándolles mecanismos que promocionen a súa autonomía e lles impidan verse de
novo envoltas en relacións de maltrato.
2. Recoñécese o dereito á asistencia psicolóxica
gratuíta para as mulleres que sufran violencia de
xénero, que comprenderá a atención inicial e o
seguimento durante todo o proceso terapéutico.
Consideraranse prioritarias as intervencións con
mulleres que se atopen nunha situación de violencia e presenten problemas de saúde mental,
dependencia de substancias aditivas e/ou outras
patoloxías que requiran un tratamento psicolóxico
específico.
3. Recoñécese o dereito á asistencia psicolóxica
gratuíta para as e os menores e para outras persoas
dependentes que vivan ou padezan situacións de
violencia de xénero, que comprenderá medidas de
apoio psicosocial específicas e adaptadas ás súas
características e necesidades.
4. A Xunta de Galicia desenvolverá programas de
atención psicolóxica gratuíta destinados a homes
con problemas de violencia machista.
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Artigo 26.-Protocolo de actuación.
1. O departamento da Xunta de Galicia competente no ámbito sanitario elaborará, nos termos que
se establezan regulamentariamente, un protocolo
que prevexa pautas uniformes de actuación sanitaria. Así mesmo, elaborará os procedementos de
coordinación das distintas instancias que interveñen de xeito específico na atención sanitaria das
mulleres que sofren violencia de xénero, en colaboración co departamento da Xunta de Galicia
competente en materia de igualdade.
2. Deseñaranse medidas para a detección precoz
da violencia de xénero entre as mulleres a as súas
fillas e fillos menores de idade e establecerase un
cuestionario para a detección precoz da violencia
de xénero na atención primaria e un parte de lesións único e universal para todos os centros sanitarios de Galicia, que será de obrigado cumprimento para todas e todos os profesionais.
Artigo 27.-Rexistro de casos.
1. O departamento da Xunta de Galicia competente no ámbito sanitario implantará un sistema de
rexistro de casos de violencia de xénero nos servizos sanitarios, que permita dimensionar o problema, e do que lle facilitará información periódica
ao departamento da Xunta de Galicia competente
en materia de igualdade, segundo o establecido na
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
2. Nas enquisas de saúde incluiranse indicadores
sobre a violencia de xénero.
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>>Capítulo II
Medidas no ámbito xudicial

xénero serán valorados individualmente, cos límites establecidos na lexislación aplicable.

Artigo 28.-Atención xurídica.
1. As mulleres en situación de violencia de xénero
teñen dereito a recibir toda a información xurídica
relacionada coa situación de violencia. O Servizo
de Atención 24 horas, previsto no artigo 51 desta
lei, garantirá, en todo caso, a atención xurídica permanente, todos os días e horas do ano, en casos de
violencia de xénero.

3. A totalidade dos colexios profesionais da avogacía de Galicia dispoñerán dunha quenda de oficio en
materia de violencia de xénero, debendo superarse,
para o acceso a ela, os cursos de formación ou perfeccionamento que se establezan. Igualmente, adoptarán
as medidas necesarias para a designación urxente de
letrada ou letrado de oficio nos procedementos que
se sigan por violencia de xénero, tal e como recolle a
lexislación vixente na materia a nivel estatal.

2. O servizo de orientación xurídica dos colexios
profesionais da avogacía de Galicia garantirá unha
información e atención xurídica especializada en
materia de violencia de xénero. As persoas profesionais que presten estes servizos haberán de efectuar cursos de formación específica en materia de
violencia contra as mulleres como requisito para a
súa adscrición a eses servizos.

4. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de xustiza, garantirá que
as avogadas ou avogados e, se procede, procuradoras ou procuradores que asistan ás mulleres
vítimas de violencia de xénero posúan formación
especializada nesta materia.

Artigo 29.-Asistencia letrada.

1. A Administración da Xunta de Galicia poderá
exercer a acción popular, nos procedementos penais por violencia de xénero, na forma e nas condicións establecidas pola lexislación procesual.

1. As mulleres en situación de violencia de xénero
terán dereito á asistencia xurídica gratuíta na forma establecida na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro,
de asistencia xurídica gratuíta, modificada pola
Lei 16/2005, do 18 de xullo, e pola Lei orgánica
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
2. Para os efectos do previsto no artigo 3.3 da Lei
1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica
gratuíta, os medios económicos das mulleres que
acrediten por calquera dos medios previstos no artigo 5 desta lei atoparse en situación de violencia de

Artigo 30.-Exercicio da acción popular.

2. O exercicio da acción popular por parte da Administración da Xunta de Galicia non se levará a
cabo en caso de negativa expresa por parte da muller vítima de violencia de xénero ou, se é o caso,
de quen exerza a súa representación legal.
Artigo 31.-Comparecencia da Xunta de Galicia
nos procedementos penais iniciados por causas de
violencia de xénero.
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1. Nos casos nos que proceda, a Xunta de Galicia
poderá acordar a súa presenza nos procedementos
penais instados por causa de violencia de xénero, en calidade de parte prexudicada civilmente,
conforme o establecido no artigo 110 da Lei de
axuizamento criminal.
2. A representación e defensa en xuízo corresponderalle á Xunta de Galicia, sen prexuízo de que
as mencionadas funcións de representación e
defensa en xuízo poidan ser encomendadas a un
ou a máis profesionais da avogacía colexiados en
exercicio, conforme a normativa reguladora dos
servizos xurídicos da Administración autonómica, de acordo co previsto no artigo 447 da Lei
orgánica do poder xudicial.
Artigo 32.-Intervención da administración
1. O departamento competente en materia de menores, cando teña coñecemento dunha situación
na que as e os menores convivan en situacións de
violencia de xénero, intervirá segundo o disposto
na Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia,
da infancia e da adolescencia, e na súa normativa
de desenvolvemento, para avaliar e realizar un
seguimento da situación das e dos menores.
2. Cando o departamento competente en materia
de menores aprecie que calquera menor, como
consecuencia dunha situación de violencia de
xénero, se atopa nunha situación de desamparo,
segundo o establecido na lexislación vixente, declarará a devandita situación e asumirá a tutela,
para o que se acordará a medida de protección
que proceda.

68

>>Capítulo III
Outras medidas de apoio e protección
Artigo 33.-Deseño e implantación de dispositivos
de alarma
1. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de políticas de igualdade,
coordinará a implantación dos diversos dispositivos de alarma que no seu territorio se poñan á
disposición das mulleres que sofren violencia de
xénero, e tenderá a unificalos.
2. Igualmente, a Xunta de Galicia, a través dos departamentos competentes en materia de políticas
de igualdade, de xustiza, de interior, de protección
civil e de investigación, innovación e desenvolvemento deseñará e implantará sistemas especiais
de protección para as mulleres que estando nunha
situación de risco os necesiten.
Artigo 34.-Programas de intervención con homes
en relación coa violencia de xénero.
1. A Xunta de Galicia, a través dos departamentos
competentes en materia de igualdade e de xustiza,
facilitaralles, a aqueles agresores que o soliciten, a
incorporación a programas específicos de reeducación. Para iso, poderán subscribirse convenios
de colaboración con outras administracións públicas e organismos competentes, con capacidade e
experiencia na materia.
2. Os programas de reeducación social comprenderán tratamento psicolóxico, mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación e outros procedementos técnicos aconsellables. Os devanditos
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programas desenvolveranse segundo criterios de
calidade que garantan unha intervención profesionalizada na que se inclúa a perspectiva de xénero.

que sofren violencia de xénero a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais e cos órganos e organismos
das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro.

>>Capítulo IV
Medidas no ámbito da formación e do
emprego

e) A integración preferente das mulleres que sofren
violencia de xénero en todos os programas de formación profesional, ocupacional e continua, e de
inserción laboral que se poñan en marcha desde
a Xunta de Galicia. Os cursos de formación profesional ocupacional deberán prever axudas económicas para as mulleres que sofren violencia de
xénero, segundo as condicións que regulamentariamente se establezan.

Artigo 35.-Medidas específicas no ámbito da formación e do emprego.
1. Co fin de favorecer a integración sociolaboral das
mulleres que sofren violencia de xénero, a Xunta
de Galicia adoptará as seguintes medidas:
a) O establecemento das mulleres que sofren violencia de xénero como colectivo preferente na totalidade da normativa autonómica relativa ao establecemento de axudas e subvencións ás empresas
para a contratación de persoal.
b) O establecemento dun réxime de axudas e subvencións específico para as empresas que contraten
a mulleres que sofren violencia de xénero, establecendo medidas e accións para fomentar a súa contratación con carácter estable.
c) O establecemento dun réxime de axudas e subvencións para as mulleres que sofren violencia de
xénero cando decidan constituírse como traballadoras autónomas. Neste caso, estableceranse tamén
axudas para garantir apoio e seguimento titorial
personalizado do seu proxecto.
d) O establecemento dun réxime de axudas e subvencións para o fomento do emprego das mulleres

2. O Servizo Público de Emprego de Galicia garantirá en todos os procedementos de selección que se
efectúen a través das oficinas de emprego a preferencia das mulleres que sufran violencia de xénero,
sempre e cando cumpran a totalidade dos requisitos
establecidos nas ofertas de emprego.
3. As competencias da Xunta de Galicia en materia
de prevención de riscos para protexer a seguridade
e a saúde no traballo integrarán activamente entre
os seus obxectivos e as súas actuacións o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes,
e investigarán a influencia da violencia de xénero
na aparición ou no agravamento de enfermidades
profesionais ou na causa de accidentes de traballo.
Artigo 36.-Plans de igualdade nas empresas.
1. Os plans de igualdade das empresas fixarán
obxectivos e actuacións concretas, e especificarán
indicadores de boas prácticas encamiñadas a me-
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llorar a situación das mulleres que sofren violencia de xénero, nos ámbitos da selección, contratación, promoción profesional, prevención da
violencia e conciliación da vida persoal, familiar
e profesional.
2. As convocatorias de axudas para o establecemento de plans de igualdade nas empresas terán
en conta, como criterios preferenciais para os
efectos de establecer as axudas e as súas contías,
a existencia de medidas de apoio á inserción,
permanencia e promoción laboral das mulleres
en xeral, e das que sofren violencia de xénero en
particular.

>>Capítulo V
Medidas de carácter económico
Artigo 38.-Valoración de rendas.
Co fin de favorecer a autonomía das mulleres que
estean en situación de violencia de xénero, e para os
efectos do dereito a percibir a renda de integración
social de Galicia e as outras axudas económicas
previstas nesta lei, quedan excluídos do cómputo
das rendas os ingresos do agresor.
Artigo 39.-Prestacións periódicas.

3. A Xunta de Galicia convocará liñas de axudas
dirixidas ás empresas que asuman accións de responsabilidade social cando estas accións se refiran á implantación de medidas económicas, comerciais, laborais, sindicais ou asistenciais, coa
finalidade de mellorar a situación das mulleres
en xeral, e das que sofren violencia de xénero en
particular.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de igualdade, establecerá
unha prestación económica dirixida ás mulleres
que sofren violencia de xénero. A devandita prestación terá en conta a situación socioeconómica
das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa autonomía e independencia económica respecto do
seu agresor, e a tentar axudarlle a romper coa situación de violencia.

Artigo 37.-Obriga de confidencialidade no ámbito
laboral.

2. Esta prestación aboarase periodicamente, logo
da acreditación da situación de violencia de xénero
por calquera das formas previstas no artigo 5 desta
lei, e será o departamento competente en materia
de igualdade o encargado de regular as bases de
convocatoria e as contías das axudas, dentro dos
límites orzamentarios de cada anualidade.

O empresariado, a representación sindical, os
organismos competentes en materia de emprego e as entidades formadoras están obrigadas a
gardar confidencialidade sobre as circunstancias
persoais da muller que sufriu ou sofre violencia
de xénero, segundo o establecido na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal.

Artigo 40.-Outras prestacións.
A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de igualdade, regulará as bases
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da convocatoria e tramitará as axudas de pagamento que se definan na lexislación estatal, segundo o
disposto na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
Artigo 41.-Procedemento abreviado para a percepción da renda de integración social de Galicia.
1. A Xunta de Galicia establecerá un procedemento
abreviado para a tramitación, a concesión e o aboamento da renda de integración social de Galicia
(Risga) para as mulleres que sufran violencia de
xénero e cumpran os requisitos legais para a súa
percepción. Para estes efectos, o recoñecemento
do dereito á prestación e o seu aboamento efectivo
efectuarase no prazo máximo dun mes desde a solicitude formulada pola interesada ante os servizos
sociais correspondentes.
2. As mulleres acollidas en recursos de carácter residencial teñen dereito a percibir a renda de integración social de Galicia (Risga) aínda cando a súa
manutención básica sexa cuberta por estes centros,
sempre que se cumpran o resto de requisitos esixidos para a súa obtención.

Artigo 43.-Fondo Galego de Garantía de Indemnizacións.
1. A Xunta de Galicia concederá indemnizacións,
que se aboarán por unha soa vez, na contía que
regulamentariamente se estableza, a favor das
mulleres que sofren violencia de xénero e/ou das
e dos menores ou persoas dependentes afectadas
que residan en Galicia e que non poidan percibir
as indemnizacións que lles correspondan polos danos e as perdas causados, e que resultarán fixadas
mediante sentenza xudicial ditada por xulgados e
tribunais con sede no territorio galego.
2. Estas indemnizacións aboaranse cando exista
constatación xudicial de incumprimento do deber
de satisfacelas por insolvencia económica e este
incumprimento comporte unha situación de precariedade económica, de acordo cos límites e coas
condicións que se fixen regulamentariamente.
3. As indemnizacións comezarán a concederse, nos
supostos que proceda, no prazo máximo dun ano a
partir da entrada en vigor desta lei. Con este fin, a
correspondente lei anual de orzamentos habilitará
unha partida específica.
Artigo 44.-Dereito de acceso á vivenda.

Artigo 42.-Axudas escolares.
Para a concesión de axudas escolares, a Administración educativa galega, así como a Administración local, ponderarán como factor cualificado a
situación de violencia de xénero no contorno familiar das e dos menores, especialmente para axudas
en materia de gastos escolares, de transporte, de
comedor e de actividades extraescolares.

A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de vivenda e en coordinación co
departamento competente en materia de igualdade,
garantirá, nos termos que se establezan regulamentariamente, o dereito a unha vivenda ás mulleres
que sufran ou sufrisen violencia de xénero e se
atopen nunha situación de precariedade económica. Poderán beneficiarse tanto das medidas para o

MANUAL DE REDACCIÓN XORNALÍSTICA >>

71

ANEXOS: ANEXO LEXISLATIVO

acceso a unha vivenda en propiedade coma en
réxime de aluguer.
Artigo 45.-Acceso prioritario ás vivendas de promoción pública.
Na adxudicación das promocións públicas de
vivendas daráselles prioridade ás necesidades
das mulleres que sufran violencia de xénero e se
atopen nunha situación de precariedade económica. Así mesmo, poderá reservarse un número
de vivendas adaptadas para mulleres que sufran
violencia de xénero con mobilidade reducida de
carácter permanente.
Artigo 46.-Equipamentos sociais especializados.
As mulleres maiores e as mulleres afectadas de
diversidade funcional que sufran violencia de
xénero, así como as persoas delas dependentes,
consideraranse colectivos preferentes para acceder aos equipamentos sociais especializados, nomeadamente residencias para persoas maiores e
centros de día.

5.TÍTULO III

DA ORGANIZACIÓN DO SISTEMA DE
PROTECCIÓN E ASISTENCIA INTEGRAL E ESPECIALIZADA FRONTE Á
VIOLENCIA DE XÉNERO
Artigo 47.-Criterios básicos.
1. Os centros e servizos que conforman os recursos
de asistencia integral ás mulleres que sofren violencia de xénero teñen como finalidade básica achegarlles axuda e asistencia directa ás mulleres e ás
persoas delas dependentes, e apoialas na procura de
solucións dos conflitos que derivan da violencia.
2. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de igualdade, garantirá que
na totalidade dos centros e servizos que conforman
os recursos de asistencia integral o traballo se realice desde unha perspectiva de xénero.
3. Garantirase que as mulleres con discapacidade que
sufran unha situación de violencia de xénero teñan
acceso integral á información sobre os seus dereitos e
os recursos existentes, para o que se ofertará a información en formato accesible e comprensible.
Artigo 48.-Rede galega de acollemento.
1. Os centros de acollida son recursos especializados residenciais e temporais que lles ofrecen acollemento, atención e recuperación ás mulleres que sofren violencia de xénero e ás e aos menores ao seu
cargo que requiren un espazo de protección debido á
situación de indefensión ou risco causada pola violencia de xénero.
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2. Poden ser titulares do dereito de acceso aos centros de acollida as mulleres que acrediten mediante
calquera dos medios establecidos no artigo 5 a súa
situación de violencia de xénero.
3. Os centros de acollida estarán atendidos por
equipos multidisciplinares e garantirán un tratamento integral de atención e/ou de recuperación,
que abranga aspectos psicolóxicos, educativos,
sociolaborais e xurídicos e favoreza a normalización da situación persoal das mulleres, da súa
unidade familiar e a superación dos efectos da
violencia.
4. As normas e os requisitos específicos aos que terán que axustarse os centros de acollida estableceranse regulamentariamente.
Artigo 49.-Creación do Centro de Recuperación
Integral para Mulleres que Sofren Violencia de
Xénero.

Artigo 50.-Rede de información ás mulleres.
1. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de igualdade, e en colaboración coas entidades locais, garantirá a existencia
dunha rede de información ás mulleres, distribuída de xeito uniforme polo territorio galego.
2. A rede de información ás mulleres desenvolverá accións de carácter preventivo e de sensibilización. Así mesmo, facilitará información, orientación, derivación e seguimento ás mulleres que
sofren violencia de xénero.
3. A rede de información ás mulleres funcionará en
estreita colaboración cos servizos sociais, sanitarios e de orientación escolar, así como cos servizos
de urxencia e de seguridade cidadá para a detección
e prevención de situacións de violencia de xénero.
Artigo 51.-Servizo de Atención 24 horas.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de igualdade, garantirá a
creación dun Centro de Recuperación Integral para
Mulleres que Sofren Violencia de Xénero.

1. O Servizo de Atención 24 horas, dependente do
departamento competente en materia de igualdade, ofrecerá atención e información integral sobre
os recursos públicos e privados ao alcance das
mulleres en situacións de violencia de xénero.

2. O Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero desenvolverá
un modelo de atención integral, baseado nun sistema coordinado de servizos, recursos e medidas
de carácter social, laboral e económico.

2. Serán funcións do Servizo de Atención 24 horas:

3. O Centro de Recuperación Integral actuará
como centro coordinador da rede galega de acollemento.

a) Escoitar as demandas das mulleres e informar
sobre as medidas que se van adoptar e os recursos
dispoñibles.
b) Proporcionar asistencia axeitada fronte a situacións de vulnerabilidade emocional e psicolóxica.
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c) Prestar asistencia e, de ser o caso, derivar ao
recurso máis axeitado.
d) Colaborar e coordinarse coa rede de información
ás mulleres, cos servizos de acollida temporal e con
todos os servizos de urxencia nos casos necesarios.
O Servizo de Atención 24 horas funcionará todas
as horas do día e todos os días do ano.
3. As mulleres poderán acceder ao Servizo de
Atención 24 horas sen necesidade de achegar ningún tipo de acreditación da súa situación de violencia de xénero, conservando así mesmo o seu
anonimato, sen necesidade de facilitar os seus datos de identificación persoal.
Artigo 52.-Punto de Coordinación das Ordes de
Protección.
1. O Punto de Coordinación das Ordes de Protección dependente do departamento competente en
materia de igualdade é o encargado de recibir a comunicación da totalidade das ordes de protección
que se diten no territorio de Galicia.
2. Para estes efectos, o Punto de Coordinación das
Ordes de Protección levará a cabo un seguimento
individualizado de cada caso, poñéndose en comunicación coas mulleres que posúan unha orde
de protección, coa finalidade de facilitarlles canta
información demanden e articular unha actuación
ordenada dos servizos asistenciais e de protección.
Artigo 53.-Puntos de encontro familiar.
1. O departamento competente en materia de igual-

dade garantirá a existencia de puntos de encontro
familiar, como un servizo que facilita e preserva a
relación entre as e os menores e as persoas das súas
familias en situacións de crise, e que permite e garante a seguridade e o benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
2. A prestación deste servizo debe ser neutral e o
seu caracter transitorio. Os puntos de encontro familiar contarán con persoal cualificado para o seguimento da evolución das relacións das nenas e
dos nenos coas súas familias.
3. As normas e os requisitos específicos aos que terán que axustarse os puntos de encontro familiar
estableceranse regulamentariamente.
Artigo 54.-Creación de oficinas de atención ás vítimas dos delitos.
1. A Xunta de Galicia, a través do departamento
competente na área de xustiza, garantirá a creación
de oficinas de atención ás vítimas do delito, distribuídas de xeito equilibrado no territorio galego,
dotadas de persoal cualificado, coa finalidade, entre
outras, de lles ofrecer ás mulleres que sofren violencia de xénero información e apoio para que poidan exercer os dereitos que lles recoñece a lexislación vixente.
2. Os departamentos da Xunta de Galicia competentes nas áreas de xustiza e de igualdade coordinaranse para a planificación conxunta de procedementos
e para a formación e actualización permanente do
persoal técnico das oficinas na atención, na asistencia e no tratamento das mulleres que sofren
violencia de xénero.
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6.DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Artigo 55.-Titularidade e xestión dos servizos.
1. Os servizos do sistema de protección e asistencia integral serán de titularidade pública, municipal ou autonómica, e a súa coordinación e supervisión correspóndelle á Administración da Xunta
de Galicia a través do departamento competente
en materia de políticas de igualdade. Os devanditos servizos axeitarán os seus regulamentos de
réxime interno ao disposto nesta lei así como ás
demais disposicións que estableza a Xunta de
Galicia.
2. A Xunta de Galicia garantirá un desenvolvemento territorialmente equilibrado do sistema de
protección e asistencia integral das mulleres que
sofren violencia de xénero.
3. Co fin de garantir unha protección e asistencia
axeitada ás mulleres que sofren violencia de xénero, a Xunta de Galicia poderá establecer fórmulas de colaboración con entidades privadas
sen fin de lucro.
Artigo 56.-Confidencialidade da información.
As administracións públicas titulares do sistema
de protección e asistencia integral ás mulleres
que sofren violencia de xénero garantirán, en
todo caso, a confidencialidade da información
que traten por razón das súas funcións, segundo o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13
de decembro, de protección de datos de carácter
persoal.

>>Primeira.-Modificación da Lei 4/2001, do
31 de maio, reguladora da mediación
familiar
Un.-Modifícase o punto 1 do artigo 3, que queda
redactado como segue:
«Artigo 3. Finalidade da mediación.

1. Os programas de mediación familiar terán
como finalidade o asesoramento, a orientación e a
procura dun acordo mutuo ou a aproximación das
posicións das partes en conflito a prol de regular,
de común acordo, os efectos da separación, do
divorcio ou da nulidade do matrimonio, ou ben a
ruptura da unión, así como en conflitos de convivencia, en beneficio da totalidade dos membros da
unidade familiar.»
Dous.-Modifícase o punto 4 do artigo 6, que queda
redactado como segue:

«4. O departamento da Xunta de Galicia competente en materia de igualdade, e en materia de familia, a través dos seus recursos propios, ofrecerá
programas de mediación e de orientación familiar,
de xeito individual ou dirixidos ás familias no seu
conxunto cando exista unha situación de deterioración da convivencia familiar. Estes programas
preverán de xeito prioritario a prevención de situacións de violencia de xénero. »
Tres.-Engádese un novo punto 2 bis no artigo 7,
coa seguinte redacción:

«2 bis. O persoal especializado dos servizos de
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mediación elaborará, en cada caso, un informe no
que se especifique a idoneidade do recurso de mediación.»
Catro.-Engádese un novo punto 4 no artigo 8, coa
seguinte redacción:

«4. Interromperase, ou se é o caso non se iniciará,
calquera proceso de mediación familiar cando nel
estea implicada unha muller que sufrise ou sufra
violencia de xénero.»
>>Segunda.-Acordos interinstitucionais e
instrumentos de colaboración
1. O Goberno da Xunta de Galicia impulsará a formalización e actualización de acordos interinstitucionais de coordinación entre as diversas instancias e administracións públicas con competencias
na materia obxecto desta lei, que sirvan de canle
de actuación e colaboración para conseguir, nos
ámbitos policial, sanitario, social, xudicial, laboral, educativo e de investigación, unha atención e
asistencia integral e coordinada ás mulleres que
sofren violencia de xénero.
2. Sen prexuízo do establecido no apartado anterior, a Xunta de Galicia habilitará os instrumentos
de colaboración necesarios para a prevención e o
tratamento da violencia de xénero.

>>Terceira.-Competencias en materia de
violencia de xénero da Policía de Galicia
De conformidade co disposto na disposición transitoria quinta da Lei 8/2007, do 13 de xuño, de Po-

licía de Galicia, o Goberno galego levará a cabo as
xestións e actuacións necesarias para que se lle dea
prioridade á transferencia ou delegación das competencias en materia de protección e asistencia ás
mulleres vitimas de violencia de xénero.

>>Cuarta.-Información ao Parlamento
de Galicia
O Goberno da Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter anual, un informe
sobre a situación da violencia de xénero en Galicia, que contará coas achegas de todos os departamentos implicados na prevención e no tratamento
da violencia de xénero.

>>Quinta.-Creación do Consello Galego
das Mulleres
1. Créase o Consello Galego das Mulleres como
órgano colexiado e institucional de Galicia, de carácter consultivo, de participación e asesoramento
en materia de políticas de igualdade, que terá, entre outras, a función de colaborar co Goberno da
Xunta de Galicia no desenvolvemento e aplicación
desta lei, dado que é necesario recoñecer o importante labor desempeñado por moitas asociacións de
mulleres na loita contra a violencia de xénero, así
como establecer canles estables de interlocución
entre a Administración galega e o tecido asociativo
de mulleres que busquen o maior consenso posible
no deseño de políticas contra a violencia machista.
2. A súa natureza, os seus fins, a súa composición
e a súa adscrición estableceranse regulamentariamente.
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>>Sexta.-Creación do Observatorio
Galego da Violencia de Xénero

>> Oitava.-Informes sobre o grao de
desenvolvemento e repercusións
económicas desta lei.

1. Crearase o Observatorio Galego da Violencia
de Xénero como órgano colexiado e institucional
de Galicia, encargado do estudo, da avaliación e
do seguimento das políticas contra a violencia de
xénero que se desenvolvan en Galicia.
2. A súa natureza, os seus fins, a súa composición
e a súa adscrición estableceranse regulamentariamente.

Para a correcta aplicación das medidas previstas
nesta lei, as consellarías competentes nesta materia elaborarán informes sobre o seu grao de desenvolvemento, así como sobre as súas repercursións
económicas, que serán presentados na Comisión
Interdepartamental de Igualdade.

>>Novena.-Modificación da Lei 9/1991, do 2
de outubro, galega de medidas básicas
para a inserción social.

>>Sétima.-Creación da Comisión
Interdepartamental de Igualdade
1. Crearase a Comisión Interdepartamental de
Igualdade como órgano colexiado e institucional de Galicia, á que lle corresponderán, entre
outras, as funcións de seguimento da aplicación desta lei e dos correspondentes plans para
a igualdade de oportunidades e de loita contra
a violencia de xénero.
Igualmente, será obxecto desta comisión adaptar
o plan de etapas de aplicación desta lei ás contías orzamentarias anuais consignadas para o seu
desenvolvemento nas leis de orzamentos de cada
exercicio.
2. As restantes funcións, o réxime de funcionamento, a composición e a adscrición estableceranse regulamentariamente.

Un.-Engádese un punto 10 ao artigo 24 da Lei
9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social, que se redacta do seguinte xeito:

«10. Cando a persoa beneficiaria da renda de integración social de Galicia posúa a condición de
vítima de violencia de xénero, a concesión da renda tramitarase por un procedemento abreviado e
o seu aboamento efectivo efectuarase no prazo
máximo dun mes desde a solicitude.»
Dous.-Engádese un punto 4 ao artigo 14 da Lei
9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social, que se redacta do seguinte xeito:

«4. Para os efectos previstos nesta lei, nos casos
de violencia de xénero non se considera o agresor
membro integrante da unidade familiar da solicitante, polo que as súas rendas individuais non se
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computan como recursos económicos da unidade
de convivencia».

>>Décima.-Dotación orzamentaria.
A Xunta de Galicia dotará anualmente os orzamentos necesarios para poñer en práctica as medidas que se desenvolvan en cumprimento desta
lei.

7.DISPOSICIÓN DERROGATORIA
Única.-Quedan derrogadas cantas disposicións
de igual ou inferior categoría contradigan o disposto nesta lei, e en especial os artigos 19 e 20 da
Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

8.DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
>>Primeira.-Habilitación normativa.
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar cantas
disposicións sexan necesarias para a aplicación
e o desenvolvemento desta lei.

>>Segunda.-Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2007
Emilio Pérez Touriño

Presidente
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