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prevexamos a violencia de xénero
Unión Europea
Fondo Social Europeo

TES DEREITO A
DENUNCIALO, A VIOLENCIA

CONTRA AS MULLERES PRODÚCESE
NO ÁMBITO DOMÉSTICO, PRIVADO,

SEN NINGUNHA TESTEMUÑA; POR ISO
ESTÁ EN TI ROMPER O TEU SILENCIO.
FALA CON PERSOAS DA TÚA
C O N F I A N Z A O U B E N C O N
PROFESIONAIS, NO TELÉFONO:

900 400 273
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ATENCIÓN ÁS MULLERES

TELÉFONOS DE INTERESE

GARDA CIVIL

POLICÍA LOCAL

POLICÍA NACIONAL

BOMBEIROS

EMERXENCIAS

URXENCIAS

mulleres

900 400 273
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www.igualdadegaliza.org



Debes ter en conta que podes denunciar, aínda que non sufrises
lesións físicas.

Estás en risco ou estás sufrindo violencia
de xénero. A violencia comeza por
condutas como as que aquí se describen
e que indican unha situación de clara
desigualdade.

- A túa integridade física pode verse
seriamente afectada.

- Tamén te podes ver psicoloxicamente
moi afectada: medo, tensión, ansiedade,
desmotivación, depresión, etc.

- As túas fillas e/ou fillos tamén se poden
ver afectados e poden sufrir graves
secuelas; pensa que pode provocarlles
trastornos da conduta, da aprendizaxe,
etc.

Che falta continuadamente ao respecto.

Menospreza o teu aspecto ou as túas opinións.

Monta escándalos en público ou en privado polo que
dixeches ou por como actuaches.

Controla e vixía todas as actividades e movementos que ti
fas.

É celoso.

Provoca deliberadamente discusións violentas onde te
insulta e che falta ao respecto.

Controla a economía familiar sen contar coa túa opinión.

Non está de acordo con que traballes ou desenvolvas
calquera actividade laboral.

Busca artimañas para ter relacións sexuais cando non
queres.

Che quita autoridade diante das fillas e/ou dos fillos.

Ameaza con abandonarte se non fas o que el desexa.

Te ameaza tanto a ti como ás vosas fillas e/ou fillos.

Che deu algunha labazada, empuxón, golpes ou ameazou
con facelo.

TEN EN CONTA QUE:

AS CONSECUENCIAS

SON QUE:

LEMBRA

Nada xustifica a violencia nin lexitima a agresión.
É un delito grave que atenta contra as persoas.

SE A PARELLA COA QUE ESTÁS ACTUALMENTE:


