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Para poder comprender a presentación dos documentos que se

ofrecen neste dossier sobre o acontecido no 1º Congreso Internacional

sobre Violencia de Xénero en Santiago de Compostela, durante os días 15,

16 e 17 de novembro de 2007, descríbense, a modo de síntese, as

conferencias, mesas redondas e proxeccións audiovisuais que se

realizaron.

A exposición destes documentos segue a orde cronolóxica que

aparece no propio programa do congreso. Despois de cada conferencia ou

mesa redonda preséntase o coloquio que tivo lugar. Nalgunhas

conferencias non aparece o coloquio debido a que, por motivos de tempo,

non se fixo.

No punto 4, Mapas conceptuais, para facilitar a comprensión

dos conceptos clave que cada unha das persoas relatoras fixo na súa

conferencia, preséntanse estes nun mapa conceptual.

No punto 6, Extras, recóllense frases significativas que as

relatoras e relatores fixeron.

Por último, en Dossier de prensa recompílanse moitas das

noticias que sobre o congreso saíron nos principais diarios de Galicia ao

longo dos tres días que durou.
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INAUGURACIÓN

Carme Adán Villamarín.
Secretaria xeral da Igualdade da Vicepresidencia
da Xunta de Galicia

Ana Luisa Bouza Santiago.
Directora xeral do SGI
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Ana Luisa Bouza Santiago

CarmeAdán Villamarín

Este primeiro congreso internacional galego contra a violencia de xénero

cumpriu todas as nosas expectativas de convocatoria, e agardamos que satisfaga tamén as

nosas e as vosas expectativas neste debate e nesta formación tan necesarios para traballar

contra a violencia de xénero.

Para inaugurar este congreso, contamos coa secretaria xeral da Igualdade da

Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

É realmente un pracer inaugurar este congreso. Hai uns meses, cando comezamos

a deseñar e a pensar o que queriamos que se debatese nestes tres días, partiamos do

convencemento de que que

afecta todas as mulleres do planeta de diferentes xeitos; que é un problema complexo,

poliédrico, con causas difíciles, ás veces, de analizar, pero cunha moi clara, que é o sistema

de dominación do patriarcado que está instaurado en todas as sociedades; que no mundo é

a primeira causa de morte entre as mulleres de 20 a 40 anos; que lle produce sufrimentos e

custos directos á sociedade, e que en Galicia, hoxe, 2.423 mulleres viven cunha orde de

protección, silenciando o que pensan e o que senten nesa situación de violencia.

Debemos agradecerlles aos movementos de mulleres que visibilizasen esta

situación en todo o mundo e que instasen as institucións e as administracións a lexislaren

contra a violencia, mostrando que as causas da violencia son profundas e que están

inseridas na desigualdade de xénero, nesa orde simbólica distinta para o masculino e o

feminino que sempre prioriza o masculino.

a violencia contra as mulleres é un problema universal

Nestes momentos temos unha lei propia froito do traballo de moitas persoas que

tamén están na sala e da colaboración de moitas profesionais que desenvolven o seu

15



traballo neste eido. Unha lei que conta tamén co consenso de todos os grupos políticos. Un

marco imprescindible para dúas liñas básicas, a prevención e o tratamento, que obriga as

administracións a consignar fondos e a desenvolver plans que melloren a atención ás

mulleres vítimas e poñan en primeiro plano a prevención. Neste sentido, a

Vicepresidencia, a través da Secretaría Xeral da Igualdade, tentou, para o ano 2008,

mellorar os orzamentos no ámbito do tratamento e a intervención directa coas mulleres, e

na prevención. Tal e como sabedes, temos en marcha o Plan de Formación para

Profesionais, que se complementará cunha formación e-learning; estamos deseñando

unha biblioteca virtual na páxina web e un foro para os profesionais. Queremos crear unha

rede de profesionais sensibilizados que se complemente coas redes sociais de mulleres que

xa están a traballar no tema a través do Proxecto Rodela.

Co obxectivo de facer rede e contribuír a un maior coñecemento da realidade da

violencia, inauguramos este congreso, que quere ser un foro de reflexión sobre a imaxe

que se transmite da violencia de xénero, destacando a educación e os medios de

comunicación como axentes fundamentais de socialización.

A campaña deste ano non quere ter unha actitude pasiva, senón todo o contrario:

“E ti que opinas dos malos tratos?” quere ser unha chamada de atención á sociedade.

542 mulleres teñen acceso ao salario da liberdade grazas á lei que temos, que

recolle moitas medidas, e tamén hai un protocolo asinado polos medios de comunicación

en canto a temas de igualdade, polo que contamos con ese compromiso.

Esperamos que este congreso contribúa a “facer rede”, a coñecernos e a aprender;

que sexa un foro de intercambio de ideas sobre como entendemos hoxe a violencia de

xénero e como podemos deseñar mellores estratexias de intervención.
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CONFERENCIA INAUGURAL

Tareixa Novo Arrojo, delegada provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar, presentou a Jorge Corsi como unha figura recoñecida internacionalmente e fixo

un percorrido moi extenso polo seu currículo profesional.

Corsi comeza a súa intervención mostrando o seu agradecemento por estar no

congreso e pide desculpas de antemán, pois solicita dous segundos para contarnos algo: é

fillo e neto de galegas, “criouse oíndo falar galego”, en palabras de Corsi, e quixo

lembralas e facerlles unha homenaxe ás que un día saíron da súa aldea e agora están a

percorrer outras.

A pretensión de Jorge Corsi para esta exposición de contidos foi facer un

percorrido pola historia da violencia de xénero.

Hai 25 anos, cando se convocaba unha reunión arredor da violencia, mirábannos

coma tolos. Hoxe fálase do tema con moita NATURALIDADE, polo que podemos facer

unha lectura en torno a que existe un novo termo no vocabulario, mais isto non significa

que comprendamos realmente cal é a definición de violencia de xénero.

Houbo avances. Porén, aparentemente o problema permanece intacto. Que foi o

que cambiou?: creouse conciencia con respecto ao tema e aumentaron a variedade e o

número de recursos postos en marcha. Pero os índices de violencia de xénero non

diminuíron.

Se preguntamos pola rúa “Que é a violencia de xénero?”, a xente adoita

responder: “Si, esas mulleres que matan por aí”, polo que estamos identificando violencia

de xénero con mulleres mortas.

Presenta: Tareixa Novo Arrojo Jorge Corsi.
PsicólogoDelegada Provincial

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
da Coruña

Aspectos visibilizados e invisibilizados
da violencia de xénero.
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QUE ASPECTOS VISIBILIZADOS TEMOS DA VIOLENCIA DE XÉNERO?

1.

2.

3.

4.

Incorpórase a idea de mulleres mortas/ingresadas no

Aimaxe utilizada como icona para impactar sobre a violencia de xénero foi a dunha

, o que provocou un efecto non desexado, porque se acaba asociando

a violencia de xénero a aquela que produce marcas no corpo. E sabemos que existen

outros tipos de violencia máis sutís. Ante isto, xórdenos unha dúbida: como facer que

a conciencia deixe de estar relacionada coas mortes e agresións? O que podemos dicir

ao respecto é que “as feridas físicas curan, mais o impacto subxectivo da violencia de

xénero non se vai”.

Defínese violencia de xénero case exclusivamente nas situacións que se dan desde

un , o que deixa fóra unha enorme cantidade de situacións violentas

noutros contextos (trata de persoas, acoso laboral, discriminación por razón de

xénero…). Cando falamos de violencia de xénero contra as mulleres, temos que ter en

conta que usamos un termo relacional, é dicir, o concepto de “xénero” é unha moeda

de dúas caras, onde a primeira cara é a da muller que sofre os efectos da violencia de

xénero e a segunda cara, a do home que exerce a violencia de xénero; e é esoutra cara

da moeda a que permanece aínda nun cono de sombras, “cómpre tratar as dúas caras

da moeda”.

Neste sentido, os homes acadaron manterse nun sistema escuro, metaforicamente

falando, como un “iluminador do teatro”, como aquel que dirixe a atención e os focos

para onde quere sen ser visto. Estes son os homes maltratadores no seu cono de

sombras. Cando se refiren a eles simplemente se colocan nun estereotipo de malvados

seres, o que non deixa de ser unha ficción, porque son persoas con que todos os días

interactuamos. Esta tamén é unha forma de invisibilizar o problema. Hai uns anos, en

Canadá saíu a mellor campaña publicitaria que trataba este tema dun xeito moi directo

e impactante ao mesmo tempo; nun anuncio saía un boticario moi agradable

imaxinario colectivo.

muller agredida

escenario íntimo
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QUE DEFINICIÓN DE VIOLENCIADE XÉNERO USAR?

Non nos referimos a un estado de ira ou reaccións agresivas no contexto dun

conflito, senón a un proceso de control e dominio exercido por un home cara a unha

muller que ocasiona danos visibles e invisibles por quen padece ese abuso de poder.

Unha “reacción agresiva non ten sexo”. De feito, os conflitos son necesarios nas

relacións das persoas. O conflito non é algo negativo e a reacción agresiva fronte a un

conflito tampouco o é, porque forma parte de calquera espectro da conduta ante unha

situación ameazante.

Malia todo, cando falamos de violencia, esta leva a dominar e controlar sobre

alguén. Faise unha fotografía da situación e ignórase o proceso, a película que fixo

suceder todo iso.

A miúdo, os forenses valoran a gravidade do caso en función dos danos físicos

das persoas, e isto non se pode permitir. Hai moitos avances técnicos que poden

detectar o coñecido “trauma complexo” que sofren moitas mulleres e que todo

forense debería ter a obriga de coñecer.
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atendendo unha clienta e debaixo unha lenda poñía: “este señor, cando regresa á súa

casa, maltrata a súa dona”. Aparecían outras profesións (taxistas, médicos,

avogados…). Con esta campaña visibilizamos aquilo que sempre aparece invisible.

Ao romper con esa idea de monstros, visibilizamos o problema desde o outro lado.

Outro punto visibilizador é todo aquel conxunto de

ou feridas que ten unha muller.

novas que saen sobre o

número de magoaduras

5.

ASPECTOS QUE NECESITAN SER VISIBILIZADOS. COMO?

Deconstruíndo as “matrices de poder”. Cales son as formas nas cales funciona o

poder para que sexa posible que esta película de que falabamos teña a trama que ten?



Cando facemos unha diagnose (non en termos médicos, senón como problemática

social, cultural e individual), visibilízase o caso individualmente e esquecémonos de

que non se trata dun caso individual senón de algo máis complexo e imos multiplicar

os recursos individuais. Ao longo dos intentos que houbo para responder desde

distintas organizacións á problemática da violencia de xénero fóronse variando os

paradigmas:

Paradigmas que tiveron e teñen moita acollida:

Recursos de acollida para as mulleres (finais dos oitenta)

Facían fincapé no acollemento temporal, o lugar en que a muller podía

estar lonxe do perigo que presentaba o maltratador.

Se nos basearamos no que di a OMS, que recolle a violencia de xénero

como unha epidemia, teriamos que os centros de acollida acabarían sendo

“enormes campos de concentración”.

Non resolven o problema se só se consideran como recurso para intervir

no problema.

Non hai que eliminalos, é un paradigma que foi evolucionando.

Penalización

Aparece outra panacea (leis que sancionan).

Poderiamos imaxinar cárceres ateigados de maltratadores, pero a

realidade é que, cando se penalizan estes casos, os que realmente paran nos

cárceres son aqueles que irían ao cárcere aplicando outros modelos de

sanción dos códigos penais.

Non é a solución ao problema.

Non hai que eliminalas tampouco.

Unha reflexión sobre a nosa Lei integral contra a violencia de xénero de 2004

a.Incorpora a integralidade (modificacións educativas, sanitarias,

xurídicas…).

1-

a.

b.

c.

d.

2-

a.

b.

c.

d.

3-
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b. Como un resultado de proposicións políticas é moi válido, pero, a nivel

crítico, tamén existe unha lei contra o asasinato e non por iso deixa de

habelos.

Non podemos adoptar a idea das solucións máxicas para un problema complexo.

Todo o que dixemos é importante, pero non resolve o problema. Hai que pensar menos

simplificadamente ante este problema complexo.

Volvendo a esa para poder

pensar en medidas concretas, imos analizar unha serie de puntos:

Como analizamos o abuso de poder? A violencia de xénero non é unha cuestión

máis de abuso de poder.

deconstrución do proceso de violencia de xénero,

ABUSO DE PODER: RELACIÓNS DE DOMINACIÓN-SUBORDINACIÓN

-AUTOAFIRMATIVO:

-DE DOMINIO:

O poder, como concepto, non hai que eliminalo, pois serve para organizarnos,

para dar coherencia ás accións, pero temos que discriminar que tipo de PODER

queremos e precisamos. Existen os macropoderes, pero falando de violencia de

xénero interésannos os MICROPODERES: os que aparecen no eido cotián, os que

caracterizan as relacións entre as persoas e que se propoñen obter diversos niveis de

dominio sobre a outra persoa.

Algúns exemplos:

facer cousas sen depender doutros, ser autónomo. Pero

require ter lexitimación social, que non viole leis nin os dereitos doutras persoas,

ten uns límites; deberiámolo exercer todas as persoas.

sobre/contra outras persoas (en pensamento, liberdade,

sexualidade, economía ou toma de decisións). Cando se exerce este poder o que

se busca é controlar todos os aspectos da outra persoa para que faga, diga, pense o

que un quere.



TIPOS DE RELACIÓNS DE PODER:

-IGUALITARIAS:

-ABUSIVAS:

poderes autoafirmativo e heteroafirmativo. Son aquelas que

están vencelladas coas formas de poder que existen nesas relacións.

poder de microdefinición e de domino. Aquelas onde o poder de

dominio está dividido de maneira desigual.

Se analizamos estes tipos de relacións de poder, seremos capaces de diagnosticar

os procesos de poder e dominio antes de que pase o peor.
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-DE MICRODEFINICIÓN:

-HETEROAFIRMATIVO:

moi estendido; é o que as persoas temos para definir

qué é correcto/incorrecto, verdadeiro/falso. O que se busca con este poder é

orientar interaccións e condutas das outras persoas (“porque o digo eu”). Permite

xustificar case calquera cousa. Familiarizámonos con el desde moi pequenos/as.

Un exemplo moi recente, no ámbito macro, foi o de convencer o mundo sobre a

existencia das armas de destrución masiva. Logo demostrouse que non era certo,

pero utilizouse o poder de microdefinición para dicir que si.

axuda ao crecemento. Outórgalle á outra persoa

posibilidades de autonomía, dedicación/coidados. Calquera persoa, en calquera

ámbito, o pode facer: pais-nais cos fillos/as, xefes/as con empregados/as…

Puxemos exemplos de formas de poder que son positivos para non quedarmos

coa idea de que todos son negativos, e agora podemos definir os distintos tipos de

relacións de poder.

CONSTRUCIÓN DO PODERABUSIVO:

Como se constrúe este poder abusivo? Existen distintas matrices a partir das cales

se constrúe este poder:

-MATRIZ CULTURAL(crenzas)
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-MATRIZ SOCIOPOLÍTICA

-MATRIZ INSTITUCIONAL

-MATRIZ VINCULAR

MATRIZ CULTURAL

-SEXISMO:

-HETEROCENTRISMO-HOMOFOBIA:

-ADULTISMO:

-XENOFOBIA:

-ECONOMICISMO:

MATRIZ SOCIOPOLÍTICA

-

-

(organización política vixente)

(funcionamento das institucións)

(comunicación interpersoal)

É o sistema de crenzas; nela podemos atopar:

consiste en crer que existe un sistema de xerarquías, un xénero

superior ao outro.

existe unha soa orientación

sexual e non se permiten outras orientacións.

os adultos sobre os nenos/as.

o mellor é o de aquí, o deste lado.

xerarquización con respecto á economía.

Estes trazos caracterizan un perfil de persoa poderosa na nosa cultura

patriarcal: un home adulto, heterosexual, relixioso maioritariamente e rico.

Se o comparamos co estereotipo oposto dunha muller, lesbiana, nena,

inmigrante e pobre, comprobamos como se distribúe a vulnerabilidade da

nosa cultura patriarcal a través desta matriz.

Os baremos de normalidade están construídos baseándose nestes sistemas

hexemónicos aos cales se lles atribúen características de anormalidade.

Moitas mulleres aparecen con esta diagnose, polo que podemos demostrar

de novo como a cultura vitimiza tamén as mulleres.

Disociación entre o que pon a lei e como se aplica. Quen aplica as leis?

Xuíces e xuízas que filtran os textos dunha mesma lei e que teñen distintos

criterios baseados na súa propia idea respecto do problema.

Disociación entre os protocolos e a súa aplicación. Existen protocolos que

están ben redactados e pensados; non obstante, o que acontece é que os

encargados de aplicalos non os teñen en conta.
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-

MATRIZ INSTITUCIONAL

-REVITIMIZACIÓN

-FALTADE SEGURIDADE E PROTECCIÓN

-NEGLIXENCIAPOR PARTE DOS SANITARIOS

-NEGACIÓN DA NECESIDADE DE FORMACIÓN EN CUESTIÓNS

DE XÉNERO

-UTILIZACIÓN DE TEORÍAS PSEUDOCIENTÍFICAS COMO BASE

PARAATOMA DE DECISIÓNS

-“QUEIMA” DOS/AS PROFESIONAIS

MATRIZ VINCULAR

-ILLAMENTO

-CONTROLE MANIPULACIÓN / CONTROLDAVIDAPERSOAL

-ABUSO EMOCIONAL

-IMPOSICIÓN DO PROPIO PENSAMENTO / IMPOSICIÓN DUN ROL

SERVIL

Modelos de impunidade para quen abusa do poder. Hai un modelo que se

impuxo na sociedade: se violas a lei e ninguén o sabe, non pasa nada.

Corrupción. Dentro desta matriz, os actos de corrupción en canto a

violencia de xénero existen.

Aquí incluiríase calquera acción dos poderes públicos que comporte un

agravio contra os dereitos das persoas. Poderiamos ver algúns exemplos:

(vitimización secundaria)

(sobre todo, desde o poder xudicial estase

utilizando a teoría de “alienación parental”, que está prohibida nalgúns

estados dos EE.UU.)

(falta de coidados para quen ten a

atención directa)

É a que habitualmente miramos con máis proximidade:

Todos estes son os elementos que configuran esta matriz vincular, pero, se non os

incluímos dentro das outras matrices, probablemente os veremos

descontextualizadamente
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AVIOLENCIADE XÉNERO NON É UN PROBLEMAINDIVIDUAL

MODELOS DE INTERVENCIÓN

-MODELOASISTENCIALISTA

-MODELO TRANSFORMADOR

Se continuamos nesta idea, imos seguir repetindo aquelas cuestións que

caracterizaron os paradigmas que ata o momento se utilizaron para intervir. Os

modelos de intervención baseados neses paradigmas declinan o modelo

ASISTENCIALISTA, centrado na fotografía da vítima e non no proceso, esperando a

que a muller vaia denunciar.

-atende ás consecuencias

-baseado na teoría dos recursos

-centrado no estado da vítima

-espera a demanda

-refuxios-apoio (social, legal, económico)

-atende a causas e factores de risco, considerando todas as matrices

enunciadas

-baseado na teoría ecolóxica desde unha perspectiva de xénero

-centrado nos procesos de vitimización

-promove cambios sen esperar a demanda

-transforma as accións educativas, da sanidade, do funcionamento

xudicial, dos medios de comunicación…

-é unha atención estrutural e entende a violencia de xénero como un

problema social e non individual

Non podemos seguir coa política de apagar incendios. Ao que aspiramos é a que

dentro de 20 anos teñamos menos incendios e, polo tanto, menos bombeiros. A

cuestión está en ver se o poder político está disposto a enfocar accións que teñan os

seus resultados dentro de 20 anos.
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COLOQUIO

Todos estes malentendidos parten de confundir os termos e usalos

como sinónimos. Non esquezamos que falar de xénero dixemos que era un

termo relacional. Hai máis de dez anos escribín un libro que titulei Violencia

masculina en la pareja, para evitar a confusión e poder diferenciar entre

agresividade e violencia. Cando falamos de violencia, estamos a falar dunha

situación de subordinación, control e dominio dunha persoa sobre outra. E

preguntaría por dúas condicións fundamentais: unha é que o poder sexa

equivalente en ambas as partes, e outra, que os danos sexan equivalentes. Se

temos equivalencia de poder e de danos, podemos falar en termos de

equivalencia. Pero, ademais, debemos ver cal é o obxectivo desa situación

violenta. Tela baixo o dominio, a defensa de ideas, as opinións e demais?

Estas respostas poden responderse cun exemplo moi evidente: era o

caso dunha muller que viviu durante dez anos co seu marido e dous fillos

pequenos. Esa muller foi maltratada de todas as formas posibles durante eses

anos: illada da súa familia, humillada, sen posibilidades de formarse.

Desenvolveu un cadro depresivo, pero non podía consultarse nun médico ou

psicólogo. O marido nunca a agredira fisicamente. Un día, o home chegou á casa

e quixo pegarlles aos nenos por algún motivo. A muller, ao ver iso, abalanzouse

contra o home e nese forcexo fíxolle unhas rabuñaduras no pescozo. Os veciños

chamaron a policía. O informe do médico forense indicou que nin os nenos nin a

muller tiñan feridas, pero o home si. Ese informe foi levado a un xuíz, quen

considerou que a violenta era ela.

O xuíz deste caso confundiuse ao valorar unha situación de “reacción

Que facer cando me acusan de falar sobre todo de “violencia de xénero contra as mulleres”
se entenden que tamén existe violencia contra os homes? Como se pode combater iso?
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agresiva de defensa” cunha de violencia de xénero, que non ten nada que ver.

Non se analizaron os elementos, foi un intento de retroceder en canto aos

avances que se deron en violencia de xénero.

Non significa que estean ao mesmo nivel o adultismo e o sexismo,

senón que a diferenza que se dá implica claramente unha xerarquía. O problema

non é que sexan diferentes, senón que trae xerarquía.

Sobre o que está dicindo, hai cousas aceptables e outras que é necesario

revisar en profundidade. Estamos de acordo en que o problema, a orixe do

problema, está no home. Pero dicir que o home maltrata porque é débil é unha

afirmación temeraria. Xeneralizar isto é un erro conceptual moi importante que

non se pode admitir. Falamos dos tipos de poder, que non teñen nada que ver coa

debilidade. Calquera debilidade, entendida dentro deste sistema patriarcal, debe

ser neutralizada exercendo un poder abusivo, que os homes practican dunha

maneira moi xeneralizada.

É unha afirmación sen fundamento e con moito risco. Teño traballado

durante moitos anos con homes que exercen violencia e en ningún caso atopei

nunca a característica da debilidade.

Dentro da matriz cultural meteu o economicismo e non as outras matrices, deixa fóra a
posibilidade doutro modelo que ataque desde as institucións e do ámbito sociopolítico a
violencia de xénero? Tamén me parece curioso que apareza ao mesmo nivel o adultismo
que o sexismo.

Non se visualiza o problema real. Os homes son as vítimas de si mesmos, pois teñen baixa
consideración. O problema real é que o home é unha persoa insegura e débil. Se os recursos
se destinan ás mulleres e non aos homes que teñen o problema, non se soluciona así o
problema.



Non. Pero si grandes grupos que falan dos “homes cobra” e os “homes

pitbull”; podemos ter orientacións ao respecto, pero sempre aparece algún home

que non encaixa. O que basicamente nos interesa é determinar como circulan as

estruturas de poder na parella.

En vez de falar de violencia de xénero a min gústame falar de violencia

no xénero, porque é o que xera que sexa esa violencia e non outra.baseada

Falo de normal en termos estatísticos, pero podemos falar de algo

habitual. Desenvólvense situacións agresivas en momentos puntuais fronte a

unha situación conflitiva.Aviolencia apunta a controlar-someter outra persoa; o

maltrato físico está categorizado como unha técnica máis dentro da violencia de

xénero. En cambio, existen situacións agresivas que son expresións emocionais

e de ira. Os programas de tratamento baseados no control e na ira son inútiles

porque confunden agresión con violencia.

Existe un perfil para recoñecer un maltratador?

Aviolencia de xénero é sempre dun home contra unha muller?

Aque se refire con iso de que nunha situación violenta é normal esa conduta agresiva?
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CONFERENCIA

Estudou Filosofía e Letras na Universidade Autónoma de Barcelona e é unha

relatora habitual nos foros relacionados coas mulleres, coa educación e coa literatura.

Colabora en diversos medios de comunicación: en programas de radio e, habitualmente,

en El Periódico de Cataluña. Durante 15 anos traballou de editora en diferentes editoriais e

con anterioridade foi profesora de lingua e literatura. Impartiu clases nos posgraos de

técnicas editoriais en narrativa na Universidade de Barcelona. Na súa faceta de escritora,

foi galardoada en numerosas ocasións con premios tan importantes como o Premio das

Letras Catalás pola súa novela O final do xogo; tamén se pode citar a súa última novela que

acaba de aparecer, que é Atrapada no espello; ademais, ten outras obras coñecidas, como

Esta noite soñei contigo. Un ensaio importante é Quero ser puta, referido á prostitución.

Salientamos tamén: Billete de ida e volta, O diario violeta de Carlota (premio UNESCO

2003), O diario vermello de Carlota e O diario azul de Carlota.

Como empeza a interesarse por este tema e a trasladalo aos seus libros? (Ten que

referirse aos seus libros e considera que é algo maleducado, pero escúsase porque se lle

pide desde a secretaría).

Recorda que a partir de 1997 comezan a aparecer en España mortes referidas a

mulleres a mans das súas parellas. Foi a partir da morte de Ana Orantes, muller que

denunciou os malos tratos en televisión e que pouco despois foi asasinada polo seu marido.

Lembra que nesa época unha amiga lle pregunta que lle parece o feito de que os xornais

publiquen ese tipo de noticias como relevantes. Ela dille á amiga que lle parece

importantísimo porque unha cousa que non ten nome, que non é visible, non existe e que a

única posibilidade é darlle un nome e visibilizalo.

No ano 1998 vaise vivir a Estrasburgo por espazo de cinco anos e medio. Alí, un

dos primeiros libros que comprou foi un francés que despois tivo moita repercusión en

España: O acoso moral (Marie France Hirigoyen). Considera que esta obra foi impactante;

Presenta: Carmen Orgeira Naya Gemma Lienas.
EscritoraSubdirectora xeral de

Promoción da Igualdade

“A prevención da violencia de xénero a
través da lectura”
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primeiro, porque lle abriu un mundo de aspectos novos que ela non coñecía; ensinoulle

moito sobre a violencia, especialmente sobre a psicolóxica. E en segundo lugar, tamén foi

moi importante porque constituíu unha experiencia epifanía (di un neurólogo nun libro de

divulgación, Nuestro nuevo cerebro (Richard Restak), que as experiencias epifanías son

aquelas que che permiten nun momento dado abrir os ollos respecto a unha realidade, a

situacións, a persoas, e así velas cunha luz nova, unha luz que xa non che permite dar volta

atrás; algo así como se nun papel con manchas só ves manchas ata que de pronto un día ves

bolboretas, un barco… e logo non es capaz de volver ver esas manchas que antes vías). A

ela co libro O acoso moral ocorreulle o mesmo: en relacións de parella que tivera ante os

seus ollos e nas cales non era capaz de ver nada anómalo, despois da lectura do libro,

percibiu que detrás delas había malos tratos e que el, un home encantador como amigo, era

un maltratador coa súa muller, e quedou pasmada e sorprendida por non terse decatado

antes.

Apartir da lectura deste libro seguiuse interesando máis pola violencia de xénero,

pola violencia en xeral e, moi especificamente, pola violencia psicolóxica.

Xa estamos no ano 2000. Nesa época apareceu na prensa o resultado dun estudo

que se fixo na Unión Europea sobre os malos tratos. Unha das cousas que máis a

sorprendeu dese estudo foi a opinión de homes e mulleres. O 47% dos homes europeos e o

45% de mulleres pensaban que a violencia de xénero obedecía á actitude provocativa das

mulleres, é dicir, a “elas o buscan”. Recorda tamén unha noite en Estrasburgo, discutindo

cunha parella de amigos, xente culta e progresista: el era xinecólogo e dicía que vía moitas

mulleres que sufrían malos tratos e que chegou á conclusión de que as mulleres teñen ese

lado masoquista que as leva a aceptar os malos tratos, e entendía que tiña que ser iso

porque, se non, non se explicaba por que as mulleres non fuxían desa situación. Ela

intentou explicarlle que as mulleres se senten atadas ao maltratador pola mesma síndrome

que os secuestrados se senten atados ao seu secuestrador ou os prisioneiros de guerra aos

seus carcereiros, pola síndrome de Estocolmo. Daquela escribiu un artigo para a prensa

sobre, precisamente, esta síndrome.
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O DIARIO VIOLETADE CARLOTA

En 2001 escribiu O diario violeta de Carlota, que non trata sobre a violencia de

xénero, senón sobre o que en gran parte son as súas causas: a discriminación que

existe aínda na nosa sociedade entre mulleres e homes. Pensaba que este libro, lido

por xente nova, primeiro público destinatario aínda que despois viu que o leron

moitos adultos, principalmente mulleres sería para eles unha experiencia epifanía,

lles abriría os ollos. O que quería contar nese libro é que somos debedores/as do que

nos transmite a cultura e que moitas veces as persoas somos violentas por esa cultura

(recorda a diferenza entre violencia e agresividade que expuxo Corsi nas mesmas

xornadas).

A violencia moi a miúdo é froito dunhas ideas determinadas (a cultura durante

séculos transmitiu que a muller é un ser de segunda, ou que os negros son seres de

segunda, ou que os homosexuais son seres de segunda, aquí xa temos o nacemento da

violencia de xénero, da violencia homófoba, da violencia xenófoba...), polo tanto

interesáballe moito ver cales eran estas ideas.

Xente como o psiquiatra Rojas Marcos di que a propensión á violencia non se

distribúe equitativamente entre os sexos, senón que os homes tenden a executar actos

violentos máis que as mulleres, e isto atribúese máis a feitos culturais que a cuestións

biolóxicas.

O diario violeta de Carlota non versa exactamente sobre a violencia de xénero,

pero si sobre as ideas que poden provocala. Este libro intenta revisar os valores

culturais apoiándose en dúas cuestións: por un lado, a necesidade de aprender unha

maneira nova de mirar para recoñecer as discriminacións. A ollada que aprendemos é

a do poder, e o poder é branco, rico, heterosexual e masculino. Estamos tan

acostumados/as a velo todo desde a mirada do poder que custa, ás veces, darse conta

das discriminacións; estamos tan habituados que as ideas que hai na nosa cortiza

prefrontal son moi intensas e, se non buscas ou non intentas ver esas discriminacións,

realmente non as ves.

As discriminacións son agora máis sutís e, por iso, máis difíciles de captar que hai

uns anos, son os denominados micromachismos. A avoa de Carlota, que é moi

(2001)
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combativa, ten moitos diálogos con ela, e dille a Carlota: “Para sermos conscientes

desas discriminacións moito máis imprecisas e menos explícitas, temos o deber,

homes e mulleres, de mercar unhas lentes violetas e mirar a realidade desde unha

perspectiva nova, desde unha perspectiva feminista e feminina, ou, mellor dito, desde

unha perspectiva que non sexa a do poder”. Este diario fala dunha violencia moito

máis sutil, que é a que mata as ilusións e os desexos de moitísimas mulleres, e hai que

denunciala. Pretende tamén reivindicar o que durante séculos foron as “calidades

femininas”, o territorio feminino da paixón, a tenrura…

Carlota é unha rapaza de 14 anos coñecida polo público adolescente, xa que conta

as preocupacións dos rapaces da súa idade. Para saber cando estamos ante unha

situación discriminatoria para a muller, cómpre explicar a “regra da inversión”, darlle

a volta á historia e ver se se corresponde: onde está un home poñer a muller e inverter

tamén os diálogos.

O DIARIO VERMELLO DE CARLOTA

O diario violeta de Carlota levouna a escribir outro libro: O diario vermello de

Carlota (2004), que considera a sexualidade desde unha forma lúdica. Porque, aínda

que o sexo estea en todas partes, a concepción da sexualidade desde un prisma de

xénero non se dá. Seguimos sometidas a uns modelos de sexualidade onde non existe

paridade.

O capítulo 21 deste libro trata da violencia de xénero; narra a situación de Carlota

cunha curmá e unha veciña maior que falan de como quererían o seu mozo, e a curmá

di que lle gustaría un mozo que a protexese. Esta frase é o que as indigna, pois iso de

buscar mozos que consideren as mulleres débiles, dun grupo diferente e inferior aos

homes, é algo discriminatorio. Se alguén te sobreprotexe é porque se sente superior a

ti.

Nese mesmo ano, un libro clásico impresionouna moitísimo: A creación do

patriarcado (Gerda Lerner), onde se dicía que “a cada pobo lle levará o seu tempo

decatarse de que se podería reducir á escravitude os seres humanos e controlar as

persoas doutra maneira distinta da forza bruta”. Cóntao a propósito da escravitude:

(2004)
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primeiro collían as mulleres e os homes e matábanos, pero logo coincidían na

utilización de mecanismos sutís para poder dominar, e entón someteron homes e

mulleres a través da violencia psicolóxica.

O DIARIOAZULDE CARLOTA

Nas investigacións que realizou sobre as situacións discriminatorias viu que a

violencia de xénero ten un mecanismo moi semellante ao da violencia escolar ou ao

incesto, polo que optou por falar de diferenzas entre violencia e agresividade. O

mecanismo son: unhas ideas discriminatorias (“eu estou por riba túa”), ideas que

poden ser conscientes ou inconscientes. Esas ideas sumadas a un poder real ou

simbólico poden ser mal utilizadas e xeran un determinado tipo de violencia. Neste

libro póñense exemplos e cóntase de que forma nos convertemos nunha persoa

maltratada ou maltratadora. Calquera persoa pode converterse nunha vítima e débese

resaltar que a figura da vítima non se vexa de maneira pexorativa, polo que hai que

restaurar esta visión respecto das vítimas.

Este libro, como os demais de Carlota, teñen liñas argumentais a través da

fórmula de diario porque lle permite utilizar distintas técnicas literarias e que

aparezan historias de ficción (por exemplo, un rapaz que coñece nun blog e que é

homosexual), tests, poemas, cartas… As idades de Carlota tamén van cambiando a

medida que redacta os distintos libros. No diario violeta ten 14 anos, no vermello 16 e

no azul 18. É unha forma de captar a atención dos lectores e das lectoras. Nun

fragmento do diario azul nárrase a historia da mellor amiga de Carlota, que está

sufrindo malos tratos por parte do seu mozo.

ATRAPADANO ESPELLO

Este libro nace dunha frase de Gerda Lerner:" a cada pobo levaralle o seu tempo

darse conta de que se podería reducir á escravitude aos seres humanos e controlalos

por outros medios distintos os da forza bruta."

O mecanismo de dominación psicolóxica utilizado para dominar as persoas é

sempre o mesmo. Primeiro son illadas e logo reducidas á nada sen necesidade de tocar

(2006)

(2007)
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a ninguén. Hai unha frase de Primo Levi que fala dos campos de concentración, onde

ás persoas se lles dá un número e perden a súa identidade. Enténdese así moi ben o que

é ser nada.

Este libro é unha historia de violencia psicolóxica que rompe todos os

estereotipos e que se pode extrapolar a calquera clase social, nivel económico, etc. A

voz narradora é a de Gina, unha historiadora especializada en campos de escravos que

solicita un ano sabático para dedicarse a un estudo dos campos de concentración. Nun

momento dado, alguén lle suxire á protagonista que faga un traballo máis

antropolóxico, que estude por que as persoas poden chegar a ter a autoestima tan baixa

ata o punto de deixarse dominar; por que en determinado momento as persoas poden

ser sometidas sen que medie a forza; e cales son os mecanismos psicolóxicos que se

utilizan para que as persoas se movan sen querer.

É unha historia polifónica en que Gina conta distintas pasaxes. O espello ten un

papel simbólico, xa que existen tres caras onde nos podemos ver: de maneira frontal,

dun perfil e do outro perfil. Somos xente poliédrica e podemos ter distintas facetas. É

dicir, somos como o veciño que non se decata do que está a pasar, pero que se atreve a

comentar ante os xornalistas a vida dos demais.

Por outro lado, os libros que leva escritos teñen a ollada da persoa que os escribe.

Gemma defínese como feminista, pero aspira a que non lle colguen iso de que fai unha

literatura feminina ou feminista, senón que fai literatura e basta!.
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COLOQUIO

Unha recomendación: “ ”.
Grazas!

os diarios deberían estar en todos os centros
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Paréceme terrible o que estás contando. Penso que si, que as mulleres

teñen que denunciar e o que hai que facer é seguir demandando máis rapidez

xudicial.

Vostede ten esa sensación, pero seguro que os demais relatores que

están hoxe aquí a comprenden.

Moitas grazas.

Son unha muller maltratada e a xustiza actúa con moita lentitude. Recoméndolles ás
mulleres que non fuxan. Non sei se teño a síndrome de Estocolmo, pero estou moi
arrepentida, porque o único que conseguín foi perder a custodia da nena e agora mesmo
estou fatal. Que as mulleres aguanten e non denuncien.

Outra muller vítima de malos tratos: moita xente deume as costas. Era un home doutorado
informático e encantador, pero o trato que tiven no ano 92 foi horrible. No momento da
denuncia converteuse de vítima a verdugo. Pero si hai que denunciar e que saian sentenzas
condenatorias. Séntese comprendida e felicita a relatora.

Unha psicóloga: ánimos; a xustiza é lenta pero as cousas van avanzando. Felicidades á
relatora.
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Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo

Eva López Soto

Amada Traba

Amada Traba

Lola Ferreiro

Lola Varela

Presentación:
Manuel Vila López.

Subdirector Xeral de Familia

Coordinadora do Programa de Educación Familiar
de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Profesora da Universidade de Vigo

Catedrática de Procesos sanitarios.
IES Lamas de Abade de Santiago.

Directora IES A Xunqueira de Pontevedra

“Todas as persoas sufrimos violencia en diferentes formas e maneiras. Cando

pensas na violencia de xénero, o primeiro que vén á cabeza é a violencia en xeral, porque

moitas veces exercemos a violencia sobre as persoas que queremos”. Con esta reflexión

Amada Traba introduce o tema da violencia de xénero, comentando que a violencia ten

moitas caras.

Os medios de comunicación fan que vexamos as situacións de violencia como

algo totalmente normalizado, o que nos leva a reflexionar sobre se esta é unha maneira de

subsistir do ser humano: é o mesmo violencia que agresividade?.

Non podemos responder que si: a agresividade é un instinto, mentres que a

violencia, como conduta instrumental, responde a un sistema de poder. Esta idea fainos

poder ser optimistas, no sentido de que a violencia como conduta se pode evitar; polo

tanto, podemos falar de PREVIR. Previr a violencia é posible, pero a prevención dos

fenómenos violentos supón un duro camiño de análise das propias estruturas sociais.

Preténdese un cambio radical da forma de dominación social patriarcal.

A naturalización da violencia é unha idea totalmente denotada polas teorías

científicas. O problema é que a cultura, a través dos valores, fomenta e favorece os

comportamentos violentos dos homes sobre as mulleres. Desmontar estas mensaxes con

que nos educan é moi complexo, mais en calquera caso o papel das institucións básicas de

socialización, escola e familia é afrontalas e xerar a súa propia reconstrución.

O sistema educativo ten que dar resposta ás súas propias inquedanzas: que tipo de

persoas quere educar? Tendo en conta que a escola actual está feita para reproducir os

valores sociais dominantes, hai que loitar contra esa vocación reprodutora do sistema.

M
E

S
A

R
E

D
O

N
D

A

39



Lola Ferreiro leva moitos anos exercendo a docencia, o que se transloce no seu

discurso. Comeza a exposición facendo unha aproximación ao que entendemos por

violencia de xénero; se nos preguntaran que imaxe nos vén á cabeza ante este termo, a

maioría de persoas “vería” a imaxe dun home batendo nunha muller. O proceso para

chegarmos a este imaxinario probablemente estea condicionado pola insistente

identificación da violencia de xénero co maltrato físico.

Porén, podemos diferenciar varias modalidades de violencia de xénero:

pode ser psíquico, psíquico-sexual ou psíquico-físico.

manifestado de diferentes maneiras:

O illamento social e a creba dos vínculos afectivos propios.

O uso de espazos e a actitude coa que se ocupan.

O repartimento das responsabilidades e tarefas.

Os modelos de valoración social da asunción desas responsabilidades e

tarefas.

Os modelos de comunicación.

É importantísimo que sexamos conscientes do que isto

significa, xa que é neste momento cando comeza do maltrato: a ausencia de bo

trato é o punto de orixe dun proceso ascendente de maltrato, comezando coas

-Maltrato manifesto:

-Maltrato subliminal:

1.

2.

3.

4.

5.

-Ausencia de bo trato.
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Lola Ferreiro

Na escola estas mensaxes froito do patriarcado transmítense principalmente a

través do currículo oculto; desde o currículo explícito a cultura feminina xa vén oculta e

menosprezada. O que pretendemos propor na escola é desmontar todo este currículo

oculto e darlle cabida ao marco da coeducación: “feminizar a escola para feminizar tamén

a sociedade”.

Actualmente a tan citada transversalidade ten o reto de poder ser asumida pola

colectividade responsable da educación, o que fai que sexa fundamental formar o

profesorado en cuestións de xénero.



súas expresións máis “suaves” ou menos evidentes, para chegar pouco a pouco a

formas máis graves.

Por outra parte cando falamos de EDUCAR na prevención da violencia de

xénero, debemos concretar tamén o que entendemos por EDUCACIÓN e, neste sentido,

asumimos que a educación ten por obxecto inducir o “proceso de converter en persoa” a

través da maduración integral de todas as nosas capacidades potenciais:

(de pensamento, instrumentais, etc.)

(emocións, vínculos afectivos e afectivo-sexuais)

(os comportamentos e o xeito de emitilos)

Porén, Escola actual programa e implementa case exclusivamente o

desenvolvemento das capacidades cognitivas, quedando o das afectivas e condutuais na

man do que cada axente educador transmite.

E, cales son os axentes que educan?:

Durante a primeira infancia educa a familia e, a partires dos tres anos tamén a

escola. Nesta etapa o proceso educativo deixa fondas marcas na persoa. As normas que a

figura da nai vai impoñendo pouco a pouco e o medo a perder o seu amor, circunstancia

que se produce cada vez que se incumpre unha destas normas e ela se enfada, promove que

estas se interioricen, ata o punto de quedaren inseridas no subconsciente Por outra parte, as

expectativas que se depositan sobre a crianza fan que esta “se sinta máis querida” cando as

cumpre, de tal maneira que remata por interiorizar ao subconsciente unha imaxe de si

mesma que reúna os trazos esperados polas súas figuras parentais.Así, as nenas e os nenos

constrúen as súas normas morais e o seu “ideal de eu” e ambas as dúas construcións

condicionan permanentemente oxeito de sentir, de pensar e de actuar; éde actuar; é dicir, as

-as cognitivas

-as afectivas

-as condutuais

-a familia

-a escola

-os grupos sociais

-os mass media
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súas actitudes cara a elas e eles mesmos, cara ás demais persoas e cara á vida en xeral.

Unha parte destas normas morais e dos trazos do “ideal de eu” corresponden co

que será a PERSOALIDADE DE XÉNERO, atendendo por un lado aos vetos e

prohibicións que interiorizan as crianzas e polo outro ás expectativas que se depositan

sobre elas en función de que sexan nenas ou nenos. Pola súa vez, unhas e outras están

fortemente influídas polos valores culturais ancorados no chamado SUBCONSCIENTE

COLECTIVO.

Deste xeito, temos dous modelos de PERSOALIDADE DE XÉNERO. O

feminino, que se constrúe a partir da frustración dos desexos e da represión da

agresividade que se produce como resposta á dita frustración. Pola súa vez, o masculino,

constrúese a partires da permisividade para a expresión dos desexos, dos comportamentos

necesarios para satisfacelos e da emisión da agresividade cando se produce unha

frustración.

Pola súa vez, a PERSONALIDADE DE XÉNERO ten a súa proxección nos

ROLES DE XÉNERO, que representan o seu aspecto máis “visíbel” e determinan dous

modelos de comportamento diferentes. O rol feminino caracterízase sobre todo pola

abnegación (ter en conta os desexos das demais persoas antes cós propios, mesmo

chegando a “adiviñalos”, e a autoagresividade que se dirixe cara ao si mesmo como

resultado da súa represión. Todo isto dá lugar á submisión característica das persoas que

“funcionan en feminino”. O xénero masculino, caracterízase polo egocentrismo

(antepoñendo os seus desexos aos das persoas que os rodean, mesmo exixindo que se

cumpran cando o demanda ou que se “adiviñen” e se satisfagan sen que o demande) a

intolerancia ante a frustración e a agresividade cando esta se produce. Todo isto dá lugar ao

autoritarismo nas persoas que “funcionan en masculino”.

Así as cousas, as relacións interpersoais, especialmente as de parella, entre unha

persoa que funciona en feminino e outra que o fai en masculino, están presididas pola

desigualdade e a violencia.

Todo isto sitúanos en posición de planificar medidas educativas de gran calado,

se queremos que sexan efectivas. Non abonda con informar, sensibilizar ou proporcionar

habilidades para a comunicación, aínda que é necesario facelo. Debemos ir a modelos



integrais que aborden os afectos, as emocións, as relacións afectivas e afectivo-sexuais,

para que estas se constrúan en termos saudábeis. Só así poderemos contribuír a procesos de

construción de persoas libres e iguais.

Para isto, propoñemos a ESTRATEXIA CUÁDRUPLA, que pretende abordar

simultaneamente todos os elementos actitudinais:

promocionando a autoestima e a valoración das demais persoas, a

seguridade en si mesmas e a responsabilidade.

desmotivando os comportamentos non adaptados e, á vez, o

adestramento nas habilidades de comunicación e relación.

estimulando a curiosidade e a experimentación para unha

aprendizaxe efectiva, e proporcionando a información precisa, do interese das

destinatarias e destinatarios, e nunha linguaxe adaptada a estas e a estes.

Para podermos desenvolver este modelo, é fundamental analizar e vixilar o que

transmitimos. As nenas e os nenos deben sentir o noso cariño, valoración e respecto; non

debemos entrar nas provocacións nin aceptar as chamadas de atención se estas se fan en

termos pouco adaptados e debemos facer uso das mesmas habilidades de comunicación e

relación que queremos que aprendan a utilizar na nosa relación con elas e eles.

-O afectivo:

-O condutual:

-O cognitivo:
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Lola Varela

Lola Varela comenta a súa experiencia de traballo na prevención da violencia de

xénero no IES A Xunqueira. Empeza a exposición aludindo á responsabilidade que teñen

as mestras e mestres neste tema.

Os centros educativos seguen sendo institucións que reproducen o modelo

patriarcal e, como educadoras, hai que ter a seria responsabilidade e misión de

transformalo.

As experiencias como a do IES A Xunqueira non as pode facer unha mestra ou

mestre como se fosen illas e de maneira experimental e individual.
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Partindo desta premisa, a experiencia do IES desde o ano 2000 foi a seguinte:

un grupo do profesorado decidiu traballar entre eles e co alumnado

para facer unha escola verdadeiramente coeducadora e para avanzar na igualdade

de oportunidades de mulleres e homes; nese curso elaboraronse dúas unidades

didácticas baseadas no visionado das películas “ ” de Alain

Berliner e “ ” de Stephen Daldry.

nas clases de Educación Plástiva elaboráronse murais de gran

formato con motivo do día 8 de marzo, realizados de xeito colectivo polo

alumnado de E.S.O. e que se expuxeron nos corredores do instituto.

continuouse co apoio da área de Educación Plástica para

realizar, de novo, traballos gráficos e deseños relativos ao Día da Muller

Traballadora. Participou tamén o alumnado de segundo de bacharelato de Artes

coa elaboración de cómics a partir dun texto da obra “ ”, de

Henry Ibsen.

neste curso embárcanse nun proxecto experimental ofrecido

polo Servizo Galego de Igualdade a dous institutos de Galicia, o deles e o “Otero

Pedraio” da Coruña. Consistía en traballar con toda a comunidade educativa, pais

e nais, profesorado e alumnado, baixo o título “

”. Un equipo multidisciplinar, dirixido por

Erick Pescador, responsabilizouse deste proxecto que durou de novembro a

maio.

volveuse a decorar os corredores do instituto pero non só para

o día 8 de marzo, tamén para o 25 de novembro Día internacional contra a

violencia de xénero.

Mi vida en rosa

Billy Elliot

Casa de Bonecas

Prevención da violencia de

xénero na poboación adolescente

-Ano 2000:

-Curso 2001-2002:

-Curso 2002-2003:

-Curso 2003-2004:

-Curso 2004-2005:



-Curso 2005-2006:

-Curso 2006-2007:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

constituíuse un grupo de traballo dependente de CEFORE,

formado por 10 profesoras e profesores para afondar no tema “Organización e

funcionamento dun centro educativo desde unha perspectiva de xénero

multicultural”. Como resultado saíron tres aportacións elaboradas en pequenos

grupos: na

linguaxe no ámbito educativo.

o centro presentou o proxecto “Mellorar en igualdade para

previr a violencia de xénero” dentro do Plan Valora-Igualdade.

É de salientar a participación de todo o equipo directivo dentro do grupo de

traballo do Plan Valora.

Consecuencia de todas estas andainas foi a elaboración, e posta en práctica, dun

Decálogo de xénero para introducilo no Proxecto educativo do centro. Este decálogo

consideraba as seguintes medidas:

Conseguir paridade no equipo directivo do centro.

Realizar formación específica en temas de igualdade.

Que nos grupos mixtos houbera unha alumna e un alumno compartindo os

postos de delegada/o e subdelegada/o.

Equilibrar as aulas do alumnado en canto ao xénero.

O departamento de orientación debería estar formado por profesorado de

ambos sexos.

Contar cun asesor/a de igualdade.

Promover actividades deportivas non sexistas e xogos cooperativos onde ser

favorezan as relacións igualitarias.

Desenvolver obradoiros co alumnado da ESO de educación para a igualdade e

de tarefas domésticas.

Enriquecer o contido curricular coas contribucións realizadas polas mulleres.

Implicar os pais e as nais na educación non sexista.

Multiculturalidade; Violencia entre iguais e Discriminación sexista
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-Curso 2007-2008: decidiuse continuar traballando a prol da igualdade dentro do

Plan Valora para afondar en aspectos que quedaron iniciados como os obradoiros

de corresponsabilidade, a biblioteca de igualdade ou a implicación das familias

pero para abordar, fundamentalmente, os cambios necesarios do estereotipo

masculino.

Eva López, como nova responsable do Programa de Educación Familiar do

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, presentou o programa de traballo

dese servizo. Partiu da definición do sistema de educación familiar en Galicia como

“intervención especializada con familias en situación de dificultade”.

Arealidade galega amósanos o seguinte:

-Actualmente hai concellos con programas específicos de educación familiar e

moitos outros que non os teñen.

-Existen diferentes niveis de cobertura territorial.

-Danse metodoloxías moi diferenciadas nas intervencións educativas coas

familias.

-Existe heteroxeneidade de ferramentas e protocolos de actuación.

-Hai déficits na coordinación con outros recursos preventivos e con outras

instancias do sistema de protección.

-Non existe perspectiva de xénero na abordaxe do traballo coas familias.

O consorcio, como un organismo interadministrativo Xunta-concellos, está

creado coa finalidade de garantir a universalidade na prestación dos servizos sociais

públicos.

Que se pretende desde o Programa de Educación Familiar do Consorcio?

-Realizar un modelo desde o paradigma da complexidade comunitaria.

Eva López



-Dar os principios que guíen a intervención profesional.

-Fixar valores ben definidos para a práctica profesional: afectividade,

empoderamento, sistematización e traballo en equipo.

-Crear un proceso metodolóxico de calidade a partir dunha formación continua: a

realización de procesos de calidade.

Preténdese, ademais, crear outras medidas como o deseño e posta en marcha de

protocolos de actuación entre os CIM (centros de información ás mulleres) e os servizos

sociais comunitarios que afecten a infancia.

Sabemos que nos programas de educación familiar o 90% das intervencións se

realizan con mulleres.
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Á primeira pregunta, LOLA FERREIRO responde rotundamente que

ningunha!!, porque en Galicia estívose moitos anos sen facer efectiva a

abordaxe dos temas transversais e, ata o de agora, a instancia da administración

educativa continúan sen tomarse en serio estas cuestións.

Para AMADA TRABA, é un reto a implicación da Consellería de

Educación na educación para a igualdade, pois, malia que a introduciu na súa

axenda política, aínda non está definida.

LOLA VARELA, segundo a súa perspectiva e como principal axente

dun centro educativo, demanda esa implicación da Consellería de Educación na

definición dos plans de traballo para a prevención da violencia de xénero desde a

escola, sabendo que na actualidade depende totalmente da vontade das persoas

que están en cada centro.

A presidenta dunha asociación canaria feminista pregunta desde onde se organizan en
Galicia as políticas de educación para a igualdade.
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CONFERENCIA

Raúl Romeva comeza a súa presentación facendo alusión á numerosa asistencia

ao congreso: “A asistencia tan numerosa a este congreso demostra que as cousas están

cambiando...” El, como home e como parlamentario, di ter un dobre problema: ten que ler

a documentación europea que se xera desde unha visión de xénero inexistente na Unión e

tentar romper coas lóxicas machistas destas políticas. O Parlamento aprobou o texto sobre

os feminicidios en México e América Central impulsado principalmente pola muller

sentada ao seu carón, Marcela Lagarde. Ela logrou que o Parlamento introducise os

feminicidios establecendo dúas cuestións:

Por que falar de feminicidio cando neses países o problema é de dimensión

estrutural? (Raúl responde a pregunta: “Porque existe unha división de xénero nesa

violencia.”)

Por que son estes aspectos internos exclusivamente de México e América Central?

(Argumenta Raúl: “A Unión Europea ten asinado un acordo con América Central en

relación coa violación dos dereitos humanos, e os feminicidios acontecidos alí

atentan directamente contra estes dereitos. Tívoselles que exixir aos diferentes

gobernos que elaborasen leis para loitar contra este tipo de violencia.

Finalmente, o Parlamento aceptou unha definición de feminicidio, a de Marcela

Lagarde, que di o seguinte:

Con esta introdución, Romeva presenta a Marcela Lagarde aludindo á

responsabilidade que isto supón porque ela é unha “muller, de profesión antropóloga e de

espírito e vocación feminista”.

1-

2-

“Feminicidio é toda violencia exercida contra unha muller polo feito de selo”.

Presenta: Raúl Romeva Marcela Lagarde.
Antropóloga feministaRelator no Parlamento

Europeo do informe sobre feminicidio

“Claves para os dereitos humanos das
mulleres: do feminicidio á Lei xeral de
acceso das mulleres a unha vida libre de
violencia”

C
O

N
F

E
R

E
N

C
IA

51

V
en

re
s

16
de

no
ve

m
br

o



52

Marcela comeza a súa exposición explicando que é o que están facendo desde

México para desmontar todas as formas de violencia exercida sobre as mulleres. (Describe

México como “un país demasiado lonxe de Deus e demasiado preto dos Estados Unidos.”)

Facendo unha revisión da traxectoria dos últimos anos, hai uns dez ou quince

anos o movemento feminista en México (aínda que eran poucas militantes) formulaba

unha demanda: LEXISLAR.

Daquela as dos movementos da esquerda, por primeira vez, accederon ao

Congreso, o que foi un grande avance, xa que máis ou menos desde 1917 ata 1990 en

México non houbo cambios políticos reais. Durante todos eses anos loitouse moito por

liberar os presos políticos.

Nestes cambios foi moi importante o labor feito polas feministas da terceira onda

do feminismo en México, sobre os anos setenta. Durante estes anos, a loita foise facendo a

través das parlamentarias feministas e de esquerdas, con moitos fracasos e acertos no seu

camiño. O primeiro gran logro foi aprobar a Lei de violencia intrafamiliar e crear axencias

especializadas en atender a violencia sexual.

Unha das derrotas foi que as leis non se aprobaron para loitar contra a violencia

sobre as mulleres, senón que no debate parlamentario se decidiu que este tipo de violencia

era do ámbito doméstico en xeral e que, polo tanto, non só as mulleres eran as vítimas. Esta

situación resulta relevante, posto que o 97% das denuncias por violencia no ámbito

familiar foron presentadas por mulleres.

Xa para introducírmonos na realidade mundialmente coñecida de Ciudad Juárez,

o primeiro que debemos saber é como situala xeograficamente: é un lugar fronteirizo cos

EE.UU. e a diferenza a nivel de desenvolvemento é como pasar dun “primeiro mundo” a

un “terceiro mundo”. Neste lugar comezaron a producirse denuncias de asasinatos de

mulleres. Pouco a pouco exixiuse o esclarecemento destes feitos. Xurdiron dúas

cuestións: a primeira era por que había tantos homicidios de mulleres?, e a segunda por que

se daba tanto escurantismo na abordaxe do problema? Con estas dúas cuestións a prensa

internacional empezou a dotar de “sensacionalismo” a situación.

Axiña as organizacións que loitaban contra este estado de cousas foron medrando

e logrando maior autoridade, crecendo así tamén a súa autoridade moral.C
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En México, neses anos existía unha tradición á hora de vincular a antropoloxía co

feminismo. A primeira vez que Marcela viaxou a Ciudad Juárez, relata, no ano 1996, foi

explicar, como antropóloga nunha conferencia, qué pasaba coas situacións de violencia.

Un día antes de facer este relatorio, atopou por casualidade o libro Feminicidio: o

homicidio contra as mulleres, de Diana Rosell, feminista radical e investigadora

americana que acuñou o hai uns 20 anos, e que desde entón se emprega

para designar o fenómeno que se rexistra en Ciudad Juárez e noutras cidades do estado de

Chihuahua, e é utilizado para designar un “

”.

A citada autora ten unha antoloxía sobre o estudo dos diferentes feminicidios en

distintos países. No libro antes citado, despois de lelo, Marcela chegou a Juárez e viuse

obrigada a modificar os contidos da súa conferencia inicial, afirmando que o que estaba a

suceder nese lugar era un feminicidio; xa naquel momento asasinaran máis de sesenta

mulleres.A información que se difundía da situación era que esas mulleres tiñan a maioría

varias características en común: mulleres novas, guapas e obreiras pobres; creouse así un

estereotipo. Ademais, víñase argumentando que morrían por “balas perdidas”,

“atropeladas”... Esta explicación dual de diferenciar as vítimas non convenceu a Marcela.

Os medios de comunicación contaban todas as vítimas aparecidas; porén, a nivel

penal e policial soamente contaban as asasinadas por balas, pero non tiñan en conta as

atropeladas, etc.

Estas noticias dos feitos empezaron a percorrer o mundo, dándose un continuo

periplo dos medios de comunicación a México, que foron os principais responsables da

creación dun importante imaxinario en relación con esta terrible situación.

Apareceu ademais un libro do xornalista , Huesos

en el desierto, que contaba que os ósos destas mulleres se recollían gardados en sacos,

todos revoltos... Fíxose así moita literatura “fantástica” e de invención sobre Ciudad

Juárez. Chegou a falarse de ritos satánicos. Neste sentido, Marcela lembra o que di Rita

Segato, doutora en Antropoloxía: “Xeralmente non é a morte ou a tortura da vítima a

termo feminicidio

crime considerado de lesa humanidade, que

consiste no asasinato masivo de mulleres e que ten como denominador común o odio,

o desprezo, o sexismo e a discriminación cara ás mulleres pola súa condición de

mulleres

Sergio González Rodríguez
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finalidade principal do crime, senón simplemente un medio para que os coautores, socios

no acto criminoso e socios tamén nos negocios mafiosos, selen ou renoven o seu pacto de

lealdade e silencio. Este é o vínculo indisoluble entre eles, como un pacto de sangue

covarde, que se alimenta do sangue alleo e indefenso; os asasinatos de mulleres veñen ser

como un botín de guerra”. Estes discursos, segundo Lagarde, fixeron que moita xente

pensase que isto era o que acontecía en Ciudad Juárez, pero, afondando no tema, vai moito

máis alá: Non soamente estaba sucedendo en Juárez.

Vicente Fox foi o primeiro presidente de México que dixo publicamente que o de

Juárez era un problema moi real e que se organizaría unha comisión para investigalo. Nese

momento na Cámara (organismo político de México) só había un 22% de mulleres cando

se exixía que houbese polo menos un 30%, un pequeno grupo dentro dunha estrutura

totalmente machista. Isto fixo que fose moi complicado impulsar a axenda política das

mulleres; ademais, dese 22% só un 5% tiña base feminista. Non se podía tan sequera falar

de lograr a igualdade, porque teoricamente, por lei, iso xa existía, polo que só se falaba de

lograr a equidade, creando comisións de equidade.

En México pódese dicir que os movementos de traballo para as mulleres existen

desde hai pouco tempo. A Comisión da Cámara que traballa nesta liña denomínase

Comisión de Equidade e Xénero. Trabállase en política a nivel de goberno; ten que ver con

facer argumentos, negociar, pactar… e sendo conscientes de que se fai política escoitando,

principalmente, discursos masculinos.

Para lograr cambios, as mulleres teñen que “ir cedendo”, exixindo pero

negociando mínimos…; ás veces, incluso aceptando cousas coas cales non están de

acordo.

Un dos maiores logros das mulleres na Cámara de México foi a aprobación da

(título, ademais, moi

poético). Esta é a lei marco para todo o país, e non é unha lei contra a violencia, senón unha

lei para lograr modos de vida positivos para as mulleres e para lograr un dereito

fundamental para as mulleres: .

Namentres se estaba esbozando esa lei, levouse a cabo unha investigación de

diagnose sobre a violencia feminicida na República Mexicana, e obtivéronse datos moi

Lei

xeral de acceso das mulleres a unha vida libre de violencia

o dereito á vida libre de violencia
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relevantes:

Expoñer así estes datos axudou a ver a realidade na proximidade, como se o

problema fose máis real: “¡Unha nena ou muller asasinada cada 6 horas!” Para poder

lograr a presentación destes datos, solicitóuselles material a todas as entidades políticas do

país. Así, esta información foi recollida cun rigor científico, coas propias dificultades e

lagoas de información que inicialmente existían. Pódese afirmar que foi a primeira vez que

se realizou un informe dese nivel, sendo consciente de que faltaron datos de certas zonas

do país… Os datos contabilizáronse territorializando os asasinatos, demarcando o que

acontecía en cada lugar. A finais de 2006, púidose afirmar que

(unha cifra que non se dá en

moitas guerras). Este dato rompeu con todos os clixés e estereotipos, xa que aí estaban

representadas mulleres de moi diferentes idades, condición educativa, económica,

étnica… Malia isto, si existía un nexo común: fundamentalmente foron asasinadas por

homes, moitos deles coñecidos polas vítimas (parellas, amigos, policías, mestres…).

Estudouse tamén a taxa de homicidios de mulleres (a taxa por cada cen mil

mulleres). Viuse que había una taxa maior de asasinatos, por exemplo, en Oaxaca que en

Juárez, dato que en ningún momento saíu nos medios de comunicación. De feito,

, o estado mexicano onde se integra o municipio de , no ano 2004

ocupou o sexto lugar en relación co resto de estados na taxa de asasinatos de mulleres, non

o primeiro como deixaban translucir os medios de comunicación. Esta realidade ata entón

era descoñecida porque no resto de estados non se produciu a denuncia civil organizada

acontecida en Juárez.

Tamén se estudou a taxa de suicidio de mulleres no ano 2004, xa que a maioría

destes feitos dábanse como “solución” dalgunhas mulleres para saír de situacións de

violencia de xénero exercida sobre elas.

máis de 6.000 mulleres e

nenas foron asasinadas en México entre os anos 1999-2005

Chihuahua Juárez

-No ano 2004 foron asasinadas no país 1.205 nenas e mulleres.

-Catro nenas e mulleres foron asasinadas cada día.

-Unha nena ou muller foi asasinada cada 6 horas.
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A tipificación de delitos de feminicidio non se aceptaba e ampliouse a categoría

para falar de : “termo que abrangue todas aquelas formas cotiás de

violencia que culminan na morte violenta dalgunha nena ou muller”.

Tamén se incluíu nesta categoría no ano 2004 a taxa de mortalidade materna,

porque se daba a seguinte dualidade: nos distritos que tiñan maior déficit no acceso aos

servizos de saúde e con maior nivel de marxinalidade, a taxa de mortes por maternidade

era maior. Este dato exixiulle ao Goberno garantir nestas comunidades unha notable

mellora dos servizos.

Outra taxa recollida foi a de mortalidade por cancro cérvico-uterino e de mama,

xa que naqueles lugares onde se vive da agricultura empregábanse produtos agrícolas

prohibidos en moitos países polo seu nivel de toxicidade, e este nivel de toxicidade non

inflúe na aparición destes cancros?

Marcela relatou un caso especial con que se atopou durante a investigación,

acontecido en Distrito Federal. Para obter os datos exixiu ver o procurador do distrito

(cargo político), e este díxolle que na cidade o problema que tiñan era o que alcumaban “el

mataviejitas”, personaxe que asasinara, segundo eles, nos últimos catro anos 60 mulleres

anciás. Perseguiuse e finalmente detívose unha persoa que resultou ser unha muller,

dedicada profesionalmente á loita non profesional, aínda que só puideron declarala

presunta responsable de seis dos crimes. A conclusión máis importante deste estudo, tanto

para o Goberno de México como para o resto de países en que se están a facer eco do

acontecido en Ciudad Juárez, é que este non é o único lugar onde acontecen feminicidios.

Unha idea esencial que non debemos esquecer nunca é que “

”. Ningunha lei pode propoñer isto para previr a violencia de xénero.

A , aprobada en México,

harmoniza instrumentos internacionais como son:

do 3 de setembro de 1981

, Brasil, 9 de xuño de 1994

Faise un gran fincapé na protección dos dereitos protexidos das mulleres:

-a unha vida libre de violencia

violencia feminicida

as leis deben

protexer as mulleres pero NUNCA A CUSTA DAS LIBERDADES DAS

MULLERES

Lei xeral das mulleres a unha vida libre de violencia

-a CEDAW

-a Convención de Belém do Pará
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-recoñecemento, gozo, exercicio e protección dos dereitos humanos

Alei define os diferentes tipos de violencia de xénero coa seguinte clasificación:

É importante a idea que resalta Marcela de que “

”, ampliando así a visión da

democracia e o desenvolvemento.

As mulleres temos dereito a que se respecte a nosa vida, a ter igualdade de acceso

ás funcións públicas do país, a participar nos asuntos públicos, incluíndo a toma de

decisións reais…: .

A exposición de Marcela Lagarde remata cun estrondoso aplauso e esta

descúlpase por acabar sen tempo para o debate.

a violencia contra as mulleres é

o último gran tema das axendas políticas do feminismo

-violencia psicolóxica

-violencia física

-violencia patrimonial

-violencia económica

-violencia sexual

“TEMOS QUE CURARNOS DACEGUEIRADE XÉNERO”
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CONFERENCIA

Trinidad é doutora en Psicoloxía pola Universidade de Sevilla. Ademais de

publicar varios libros e artigos, tamén coordinou a sección de muller e realidade social na

revista electrónica da Universidade de Sevilla.

Os medios de comunicación non sempre presentan unha cara amable, senón que

tamén teñen a súa vertente escura.

Imos partir de analizar os medios de comunicación desde dúas perspectivas:

cómo falan sobre a violencia contra as mulleres e cómo exercen violencia contra as

mulleres. O punto que nos interesa analizar é este último; os medios maltratan sutilmente,

con violencia simbólica sobre o rol que se lles atribúe ás persoas en función do seu xénero.

Centrarémonos en tres medios que se basean na imaxe: o cine, a televisión e a

publicidade televisiva. E analizarémolos facéndonos distintas preguntas; por exemplo,

como falan os medios dos homes e das mulleres?, fanse programas de/para mulleres?, son

sexistas?, que historias contan as mulleres en cine ou en televisión?

CINE

Que é o cine? É arte (a sétima arte) e é unha industria ao mesmo tempo. Con isto

queremos engadir que o cine nos socializa porque mostra modelos de

comportamento, valores sociais, produce reaccións, é persuasivo, e este é o aspecto

que mellor xustifica o seu estudo desde a psicoloxía.

Destacamos que o cine ten máis forza que a propia realidade, porque as imaxes

teñen un gran poder sedutor. O poder desas imaxes, xunto coa forza das palabras,

lévanos a idealizar personaxes e certos estilos de vida. Ademais, non podemos

esquecer que a maioría das veces que imos ao cine non o facemos cunha ollada crítica,

senón relaxada, e podemos absorber sen cuestionar e deixarnos manexar facilmente.

Polo tanto, podemos recoñecer que o cine potencialmente ten “efectos

Presenta: Belén Liste Lázara Trinidad Núñez Domínguez.
Investigadora do Departamento de Psicoloxía Social
da Universidade de Sevilla

Subdirectora xeral para o
Tratamento da Violencia de Xénero

“A violencia sutil contra as mulleres nos
medios con predominio de imaxe: cine,
televisión e publicidade televisiva”
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secundarios”, e isto parte da consideración de que a construción das escenas está

sempre seleccionada, é unha maneira de representar a realidade. E para representar a

realidade utilízanse os estereotipos, entendidos como “atallos cognitivos útiles”,

como unha comprensión da realidade, unhas crenzas compartidas por unha sociedade

ou grupo. Ben usados, resultan prácticos para comprender a realidade, pero

especificamente os estereotipos de xénero sentan as percepcións que temos dos

homes e das mulleres.

O estereotipo é prexuizoso e pexorativo na medida en que un se considera

superior ao outro. O resultado final é o fortalecemento dese estereotipo que é moi

difícil de romper. Estes estereotipos poden ser manifestos ou sutís. Os estereotipos

son contidos cognitivos e os prexuízos son valoracións, que é do que máis se nutre o

cine.

As películas de superheroes son todas de homes. E as superheroínas? Acaso non

existen? Ensinámoslles de forma sutil aos homes que é romántico para as mulleres ser

salvada ou ser comprada. O 78,5% son películas de homes superheroes.Así que o cine

é sexista e violento. O cine é sexista cando se presenta unha muller abnegada, discreta,

que cede, xenerosa, que obedece, que debe coidar. Aparentemente son valores

inocuos, pero que sutilmente só se lles atribúen ás mulleres.

Algúns destes exemplos témolos nas películas de Disney. Nun estudo de 51 anos

de películas Disney, foron revisadas aquelas que levaban no título nomes de muller, e

observouse que de 30 longametraxes de animación 8 levan nome de muller. E como

representan as mulleres?:

-nova e vulnerable

-sen nai

-soa e descoidada

-o sucedáneo de nai é unha muller mala e envexosa

-baixo a tutela dun home (seu pai)

-traballan na casa, fregan, varren

-deben ser salvadas dunha mala vida polo seu príncipeC
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E os homes, como os representan?

-novos e fortes

-guapos e decididos

-sen nome

-de alto rango

-a súa función na vida é salvar unha muller, que daquela se converte en fermosa

Os casos explícitos poderían ser:Asereíña,Abela dormente, Cincenta e películas

de anos anteriores. Por exemplo, que a bela de A Bela e a Besta lea libros é algo raro.

Na película Mulán, esta ten que ocultar a súa condición feminina e é unha muller

loitadora que ao final casa. Isto faino por agradar ao seu pai. Na película Pocahontas, a

protagonista renuncia ao seu, ás súas crenzas, á súa independencia, por amor. Píntana

como unha “barbie”.

Nas películas Disney podemos atopar tres tipos de muller:

-princesa (bela e inxenua, destinada a casar)

-a raíña (destinada a ter fillos e, cando xa os ten, morre)

-a madrasta (ou bruxa; é a mala e non ten fillos)

As mulleres con aspiracións profesionais teñen remordementos e sentimentos de

culpa porque o que aprenderon é que as bruxas ou as malas mulleres son as que teñen

esas inquedanzas.

Pero non só as imaxes son negativas, senón as palabras que se utilizan, porque

están presentes e son capaces de deixar pegada. Que palabras saen no cine?:

“Bah, á fin e ao cabo é unha muller e sempre están cheas de

escrúpulos femininos”, “Que casa máis desordenada!, é que acaso non tedes

mamá?”

“A agulla é cousa de mulleres”, “Se o amor é ben desexado, o

doce soño realizarase”.

“Buscar unha coidadora de nenos é unha tarefa ardua que

require disciplina, seriedade e intelixencia, polo que me vou encargar eu diso”,

-Brancaneves (1937):

-Cincenta (1950):

-Mary Poppins (1964):
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dío o pai.

dille Úrsula (cando lle cambia a voz polas pernas) a Ariel

cando lle pregunta por non ter voz “Iso non importa, non esquezas que só a túa

beleza é máis que suficiente. Os homes non te buscan se lles falas. Non creo que

os queiras aburrir.Admirada ti serás se calada sempre estás”.

“Non está ben que unha muller lea”.

“Antes do amencer é teu” dille o león á leoa polo fillo.

Así que o resultado final é que presentan a muller como un obxecto de amor,

tenrura, brando, e o home como un suxeito de acción, duro, “salvador” do mundo. Os

homes son os protagonistas e as mulleres sempre teñen papel secundario. O poder no

cine foi sempre cousa de homes, porque ao entendelo así, foi sempre máis fácil atopar

financiamento para este tipo de películas. Isto é exercer violencia sutil contra as

mulleres, porque non se nos deixa medrar profesionalmente, e acabamos falando non

só de teito de cristal, senón de teito de cemento que as mulleres nos poñemos porque

non cremos que poidamos acadar máis cousas.

TELEVISIÓN

A televisión está moi presente nas nosas vidas e relacionámola co cotiá. Ten un

lugar privilexiado nas nosas casas. É o súper-medio. Non esquezamos que a infancia

pasa case tanto tempo ante a televisión como no colexio. As persoas maiores pasan

máis de cinco horas fronte a ela. A menos número de membros na familia, aumenta o

número de horas diante da televisión.

A televisión é o macrodiscurso social dominante. Que o diga a tele é un

argumento de peso. O maltrato cara ás mulleres “existe” desde que a televisión o

contou. O 4 de decembro de 1997 unha señora granadina (Ana Orantes) saíu nun

programa de tarde denunciando os malos tratos. Poucos días despois, o ex-marido

cumpre as ameazas e quéimaa viva. Aquela confesión e aquel desenlace narrado

sacou á luz unha realidade que pasaba desapercibida. Esa historia visibilizada fixo

que o terrorismo contra as mulleres pasase a un plano social e, ademais, motivou que

-A Sereíña (1989):

-ABela e a Besta (1991):

-O Rei León (1994):
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outras mulleres contasen as súas historias e denunciasen. Constituíuse a axenda para

os medios. Houbo outras historias que tamén foron contadas; por exemplo, o caso de

Alba, a nena que foi maltratada polo compañeiro da súa nai e que estivo en coma

durante meses. Un paso máis prodúcese en 2005, nun instituto sevillano, onde un

grupo de nenos vexan unha nena con síndrome de Down, grávana en móbil e difunden

as imaxes. A tele fíxonos partícipes de todo isto; neste caso, esta situación tiña un

castigo e consecuencia inmediata.Axustiza tamén actuou inminentemente.

A televisión, desde esta perspectiva, cumpriu un labor social que desenmascarou

situacións terribles. Pero a televisión tamén ten un lado escuro, que condiciona as

nosas vidas (imos ao baño ou á cociña cando veñen os anuncios). Para moitas persoas,

a televisión constituíu a única opción de ocio e acceso á información, pero non se pode

esquecer que a televisión se converteu nun referente socializador de normas, de

crenzas, de valores…

A grande pregunta que nos temos que facer é: a televisión é sexista? Se lle

preguntásemos a un extraterrestre que vise a televisión, quedaría cunha idea errónea

dos homes e das mulleres: mulleres novas; a maioría dos traballadores son homes,

saen homes maiores e non pasa nada…

As mulleres son noticia en televisión por dous motivos moi dispares:

por seren moi importantes

por seren vítimas

Así que podemos afirmar que na televisión se dan dous erros básicos: o

desequilibrio cuantitativo e a desigualdade cualitativa. Polo tanto, prodúcese unha

distorsión da imaxe social das mulleres obxecto da noticia.

Na ficción televisiva temos que falar desa mesma desigualdade. Oito de cada dez

episodios están protagonizados por homes. Nas escenas de cociña o predominio é de

mulleres. E que dicir das series de animación? Temos un gran exemplo na serie Shin

Chan, que ten un matiz tremendamente sexista. Leva 14 anos en antena no Xapón e

emitíronse máis de 560 capítulos. O que se acadou na televisión española foi cambiar

a idade do público: é admitido para máis de 13 anos.

-

-
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Nunha investigación sobre informativos non diarios de televisión analizouse

como presentan as mulleres neses programas e recolléronse distintos puntos:

a voz en off é dun home para noticias importantes

para as mulleres utilizan o nome de pía e non o apelido

adxudícanselles ás mulleres adxectivos como “soa” ou “situación difícil”, cun

cualificativo negativo

as mulleres aparecen como persoas inexpertas

Podemos afirmar, polo tanto, que a televisión é sexista e por iso exerce, en moitos

casos, violencia simbólica contra as mulleres.

Se lles preguntamos ás mulleres cal é a súa opinión sobre a televisión, vemos que

entenden que só aparece un tipo de muller, obxecto e ama de casa, que os homes saen

en programas serios e as mulleres en programas de entretemento.

PUBLICIDADE TELEVISIVA

Existe unha publicidade explícita, pero tamén unha moi sutil que nos incorpora

valores moi errados. Esperta bastante máis interese aquela publicidade que é sutil e

que pode pasar desapercibida pero que incorpora valores perversos. Vemos isto en

dous anuncios. Un de Rexona comeza coa frase “incrible protección para unha

incrible muller”, no cal as consecuencias sutís son tremendas. Aparece unha muller

que fai de todo e tense que lembrar de todo, e incluso atravesar muros e autobuses; é

unha perfecta nai e supermuller. Noutro anuncio, de Whiskas, sae a frase “as mulleres

facedes comigo o que queredes”, isto dío un home comparándonos cos gatos.

Para finalizar, usar o sentido crítico e facer unha intervención educativa no

traballo cos medios é fundamental. Debemos ter en conta moitas preguntas para

espertar o sentido crítico: que tipo de mulleres aparecen?, como aparecen?, e os

homes? Cómpre educar na lóxica das emocións, educar para o consumo das

emocións, axudar a facer consciente o que normalmente se vive dunha maneira

inconsciente.

-

-

-

-



COLOQUIO

Trinidad

Marcela Lagarde (intervén... )

: Sería moi habilidoso, porque aos homes sacáronselles moitas

cousas, como que non poden chorar e que teñen que ser máis fortes. Hai que

traballar con homes e con mulleres. : Ademais

diso, está o tema da violencia de xénero, na cal homes dominan a homes.

Estamos dicindo que os homes, polo seu xénero, son vítimas da violencia

patriarcal por outros homes. Estamos falando de poderes patriarcais, clasistas e

étnicos de todo tipo, en que os homes tamén son parte dos chanzos da

dominación. Sería formidable que os homes asumisen o feminismo como unha

crítica de toda esa orde estrutural de dominación, e tamén eles se verían

beneficiados. Existe unha perversidade de todo un sistema de orde estrutural de

dominación. Cal é a alienación? O conto da obediencia: se son obedientes, terán

éxito.

Si, estase a facer visible esa publicidade sexista. Existe un observatorio

da publicidade traballando niso.

Si.Aformación básica está incorporando estes aspectos de perspectiva

de xénero.

Sería preciso cambiarlles o chip aos homes, véndoos como vítimas por todo o que eles
perden?

Aviolencia exércese contra as mulleres desde a moda?

Agora mesmo introdúcense nos estudos de Ciencias da Información contidos de xénero?

65
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Non o sei. Existe un libro que se chama Por qué los hombres no

escuchan y por qué las mujeres no entienden los mapas (Allan e Bárbara Pease),

cunha teoría de mentalidade matemática para os homes e xustifica as diferenzas

bioloxicamente.

Polos estereotipos prexuizosos. Condicionouse as mulleres a pensar

que co funcionariado podemos atender a familia e que outro tipo de traballo nos

condicionaría o seu coidado.

Cal é a orixe da diferenza da existencia do patriarcado en vez do matriarcado?

Por que actualmente, a nivel laboral, as mulleres non podemos realizar traballos que fan os
homes?
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CONFERENCIA

Pilar López Díez é unha especialista en medios de comunicación. Estudou na

Universidade Complutense de Madrid. Traballou como xornalista na Cadena Ser, Onda

Madrid e Radio Nacional de España. É membro do Centro de Estudos da Muller da

Universidade de Salamanca. Tamén é profesora en varios másters centrados no xénero.

Entre os anos 2002 e 2004 dirixiu a investigación “A representación do xénero nos

informativos da radio e a televisión” e participou tamén na elaboración do Manual de

urgencia para el tratamiento de las noticias sobre la violencia de género. Ten moitísimas

publicacións sobre violencia de xénero.

As persoas que nos dedicamos a investigar e estudar este problema é fundamental

que contrastemos o que facemos coa audiencia. O que se fai haino que contrastar sempre

coa audiencia-sociedade-público. Porque é imposible que os homes que maltratan

cambien as súas posicións se a sociedade, é dicir, a audiencia nós non empurramos; polo

tanto, cómpre que as institucións, as persoas que investigan o tema e a audiencia fagamos

un todo.

Con esta exposición preténdese abrir unha ventá. Imos falar dos medios de

comunicación e en feminino.

Comezaremos facendo unha homenaxe a un dos textos máis antigos que falan da

violencia masculina contra as mulleres, que é La ciudad de las damas (1405), de Chistrine

de Pizan; ela dicía: “Cantas mulleres podemos ver que, por culpa da crueldade dun marido,

desgastan as súas vidas na desgraza, encadeadas a un matrimonio onde reciben peor trato

que as escravas; meu deus!, como lles pegan a todas horas e sen razón; cantas

humillacións, ataques e inxurias teñen que aguantar…”.

Hai xa 602 anos que unha muller puxo o dedo na chaga para dicir que isto existe.

O obxectivo desta conferencia é reflexionar sobre o tratamento que fan os medios de

comunicación da violencia masculina contra as mulleres para contribuír ao cambio, a unha

Presenta: Branca Rodríguez Pazos Pilar López Díez.
Investigadora e formadora en políticas de xénero e
medios de comunicación no Instituto Oficial de Radio y
Televisión Española (RTVE)

Delegada provincial de Lugo
da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

“A investigación das novas sobre violencia
de xénero nos informativos de radio e
televisión en España”
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conciencia social sobre este problema. Oxalá todos e todas as profesionais do xornalismo

falasen desde o feminismo e desde ese compromiso práctico e teórico; daquela teriamos

outra información que conseguiría dun xeito moito máis eficaz acadar esa concienciación

social sobre o problema que nos trae a este congreso.

Arrincamos cunhas pinceladas sobre comunicación. Desde 1948, na Declaración

dos Dereitos Humanos, temos o dereito á liberdade de opinión e expresión (art. 19). Pero

son opinións éticas as que podemos facer. Tamén a nosa Constitución española, de 1978, di

practicamente o mesmo: temos liberdade de expresión (art. 20). O público ten dereitos e

isto teno que saber a profesión xornalística e tamén, e sobre todo, o propio público. Unha

sentenza do Tribunal Constitucional de 1981 di: "Polo que se refire ao exercicio

profesional das liberdades de expresión e información, debemos recordar que de ambas as

dúas liberdades goza toda a cidadanía, aínda que na práctica serve sobre todo de

salvagarda aos que fan da busca da información a súa profesión específica " Nós temos

este dereito pero vas ser ti, xornalista, o que o vas exercer.

Convén saber para que existe a profesión xornalística. A industria cultural e

mediática non se dedica a sacar beneficio ou a facer diñeiro. Non é certo. O propósito do

xornalismo consiste en proporcionarlle á cidadanía a información que precisa para ser

libre e ser capaz de gobernarse a si mesma. Non esquezamos que os medios audiovisuais

son concesións administrativas. O Goberno concédelle a un grupo empresarial concreto

explotar determinada frecuencia, no caso da radio. Por que? Porque se transmite a través

de ondas hercianas, onde a canle fundamental é o aire, e o aire é de dominio público. O que

fai o Goberno é xestionar o que pertence a toda a cidadanía, polo que, máis que aos xornais,

podemos exixirlles tanto á radio como á televisión que cumpran algúns dos puntos que

escribimos para axudar a concienciar a cidadanía sobre o problema da violencia masculina

contra as mulleres. Ser libres para ser capaz de gobernarse a si mesmas.

Se as mulleres que están en situación de maltrato non fosen expostas desde nenas

a situacións de servidume e de submisión, de pasividade, de crer que o seu papel na vida é

ser fundamentalmente coidadoras, esas mulleres poderían aplicar máis a axencia das

mulleres para desenvolver todas as súas potencialidades e tratar de dar uso aos seus

proxectos de vida. Pero esa responsabilidade é da sociedade e dos poderes públicos.C
O

N
F

E
R

E
N

C
IA



A información que a cidadanía precisa para ser libre é unha información

independente, veraz, exacta e ecuánime. O importante aquí é o concepto de VERAZ: a

información veraz é unha información completa e os medios de comunicación non

informan verazmente da violencia masculina contra as mulleres.

No ano 2002, España tiña a presidencia da Unión Europea. Naquela época, saíu

un documento de boas prácticas onde se recollía que en Suecia, nos niveis universitarios,

se estuda a violencia contra as mulleres no currículo obrigatorio. Esta é unha materia

pendente que temos nas facultades de Ciencias da Educación.

María José Díaz Aguado, catedrática de Psicoloxía Social da Universidade

Complutense, no programa do 1 de maio de 2004, afirmaba que “está

solidamente demostrado que, a máis violencia na infancia e na xuventude, máis violencia

se exerce na vida adulta”. Veremos como o entretemento está facendo un papel

fundamental en canto á educación en roles de xénero.

Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor da Universidade de León, no mesmo

, nun estudo que fixo sobre videoxogos, practicamente di que “os

videoxogos están en contra dos dereitos humanos das persoas”.

Ante isto, formularemos a seguinte hipótese: “non habería violencia masculina

contra as mulleres se:

se educase en igualdade desde a escola infantil á universidade, e metendo

en todas as carreiras o tema da igualdade;

se os medios de comunicación lles ensinasen aos homes que teñen que

respectar as mulleres e o feminino da mesma forma que se respectan entre

eles;

se os medios de comunicación lles ensinasen ás mulleres que respectasen

o feminino e se respectasen a si mesmas da mesma maneira que respectan os

homes e o masculino”.

Pero isto tamén o afirma a ONU e, entón, hai que dicilo. A Plataforma de Pequín,

en 1995, comunicou, nun obxectivo estratéxico, que “hai que alentar os medios de

comunicación a que examinen as consecuencias dos estereotipos sexistas, que promoven a

Informe Semanal

Informe Semanal
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violencia e as desigualdades de xénero, e a que adopten medidas para eliminar esas imaxes

negativas con miras a promover unha sociedade non violenta”.

Como se trata a información sobre violencia de xénero nos telexornais?

Realizouse unha investigación durante seis meses en 2005 de TD1, TD2 e La2 Noticias. O

principal problema é que, se comezamos tipificando e definindo mal, non podemos chegar

a bo porto, pois partimos dunha base equivocada:

o 50% das novas refírense á “violencia doméstica”

un 21% usa a expresión “violencia de xénero”

o 9,9% fala de “violencia contra a muller”

e o 0%, de “violencia masculina contra as mulleres”

Por que será este dato do 0%? O principal problema dos medios de comunicación

é que non teñen os conceptos claros e non saben como enfocalo; co Goberno de Zapatero

isto cambiou algo e fixo que subise a porcentaxe, porque temos unha Lei orgánica de

medidas integrais contra a violencia de xénero.

Sabemos que na resolución de 1993, antes de Pequín, incluso se dicía que a

expresión “violencia contra as mulleres” se refire a todo acto de violencia sexista que ten

como resultado un dano de natureza física, sexual ou psicolóxica da liberdade para as

mulleres. Por conseguinte, a violencia contra as mulleres dáse a través das seguintes

formas:

A violencia física, sexual e psicolóxica na familia (agresións físicas, abuso

sexual, violación de nenas…).

A violencia física, sexual e psicolóxica perpetrada polo Estado onde queira que

aconteza (inmigrantes violadas nalgunha comisaría de policía).

A violencia física, sexual e psicolóxica no ámbito social (no traballo, en

institucións educativas e noutros ámbitos, tráfico de mulleres e prostitución

forzada).

É dicir, a violencia de xénero é algo máis amplo que o que nos amosan os medios

de comunicación, polo que lles temos que dar tempo para que se formen e se adapten a

-

-

-
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estas exixencias. E, falando de acoso sexual, temos que referirnos obrigatoriamente á serie

televisiva Escenas de matrimonio (de José Luis Moreno). Pensaban que sería unha serie

para maiores de 12 anos e incluso para persoas da terceira idade, e a verdade é que:

-Os maiores de 65 anos son os que menos se interesan.

-O 30,3% de nenos e nenas de entre 4 e 12 anos ven a serie, que é misóxina, falta

ao respecto da convivencia familiar e o único que fai é reforzar os estereotipos

tradicionais de xénero.

A ONU considera “violencia de xénero” o acoso laboral no traballo, e podemos

dicir que son moitas máis as mulleres acosadas que as acosadoras e que hai moitos máis os

homes acosadores que acosados. Polo tanto, con series como esta o que facemos é

embelecer accións masculinas; son indulxentes e desapiadadas coas accións femininas e

colocan as mulleres na situación de acosadoras. Cal é o efecto disto por parte da audiencia?

Que cremos iso que nos din porque non contrastamos a información coas estatísticas ou

coas investigacións. Un tema recorrente na investigación foi o estereotipo de “por que os

homes que matan o fan?” O normal, ata datas recentes, era falar de escusas como que foi

debido aos efectos do alcohol, a responsabilidade é de ambos, por celos… Antes da lei, os

medios de comunicación buscaban o motivo de por que este home matou esta muller. Pero

deuse un cambio. A Lei de violencia de xénero, durante a súa preparación, preguntábase:

por que os homes, en xeral, utilizan a forza física e elementos de poder fronte ás mulleres.

Esquezamos o estereotipo e busquemos o que pon na lei tal e como aparece no seu artigo 1:

“Aviolencia de xénero maniféstase como o símbolo máis brutal da desigualdade existente

na nosa sociedade…” Visto isto, só podemos dicir que os xornalistas non len a lei, porque,

se non, os xornalistas non poderían estereotipar: “Foi debido a un crime pasional”.

Seguindo coa investigación, e falando de como tratan o tema da violencia os medios de

comunicación, podemos dicir que ben, porque se toca o tema; non pasa así noutros países

do contorno. É un logro da loita das mulleres que a violencia de xénero forme parte da

axenda dos medios de comunicación.

Primeira conclusión deste estudo: hai unha inflación de noticias estatísticas

acerca de mulleres mortas-asasinadas. Parece un ránking e o que queremos é sensibilizar a C
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cidadanía española.

No ano 2002, en RTVE, elaborouse un

, onde se recollía que:

Hai que evitar os modelos de muller que lesionen a súa DIGNIDADE. Esta

palabra non está de moda, pero debemos adoptala. A dignidade é “aquela

calidade das persoas pola que somos sensibles ás ofensas, desprezos,

humillacións ou falta de consideración”. Non somos as mulleres as que temos

que dicir cando nos sentimos ofendidas ou humilladas, senón que son os

directivos os que teñen que deseñar axeitadamente os produtos culturais, sen ter

que pagar nós as consecuencias, porque os significados culturais construídos

sobre o corpo da muller foron para a ollada masculina.

É preciso ampliar o campo de representación das mulleres. Di a Estratexia

Marco Comunitaria sobre Igualdade entre Homes e Mulleres que non se está a

ofrecer unha imaxe exacta nin realista dos múltiples roles das mulleres. Non só se

deben destacar as mulleres que sobresaen polo seu físico, senón que debemos

ampliar o abano de posibilidades en que saímos.

As mulleres que se respectan desde os medios de comunicación son aquelas

mulleres que traballan temas que nos afectan a todos/as, como poden ser os relacionados

co cambio climático, a ecoloxía, a medicina…

considérase a violencia de xénero como un SUCESO.

Un suceso é algo que acontece imprevisiblemente, pero é que a

violencia de xénero non é algo imprevisible. Polo tanto, non se pode tocar como

un suceso. Non é un espectáculo para contar.

non se cumpren as normas deontolóxicas da profesión xornalística.

Non se trata o agresor como un criminal, delincuente ou asasino. Identifícanse as

Manual de urgencia para el tratamiento

de las noticias de violencia de género

1.

2.

PROBLEMAS FUNDAMENTAIS

Problema 1:

Problema 2:
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mulleres vítimas deses asasinatos con nomes e apelidos, cousa que non se debería

facer, pois así aparece na Federación deAsociacións de Prensa de España (art. 5).

Pero a FAPE non fala nada do criminal, evita os apelidos e pon siglas. Na

investigación non saen nunca esas palabras: asasino, delincuente ou criminal.

Cando é unha muller a que mata non hai ningún problema en poder identificala.

Por que non hai que dar o nome da vítima? Hai dous días “celebramos” a

sentenza contra o 11-M e aparecía en El País un artigo titulado “La mirada de los

ausentes”, era un especial onde non se publicaban as fotos de todas as vítimas,

senón só daquelas cuxas familias non se opuxeran á súa publicación. Con isto

vemos que ser vítima do terrorismo non é ningunha estigmatización, senón todo

o contrario, pero non pasa o mesmo coas vítimas da violencia de xénero. Por que?

Porque socialmente é unha nova vitimización, é unha dobre vitimización. As

vítimas do terrorismo respéctanse; as vítimas da violencia de xénero, non. Faise

exhibicionismo. Na páxina seguinte deste artigo aparecían os terroristas, e

coñecémolos a todos. Aos agresores non. Os terroristas están condenados e

encarcerados, pero os agresores-maltratadores non. O protocolo de actuación das

forzas e corpos de seguridade do Estado e de coordinación cos órganos xudiciais

para a protección das vítimas da violencia doméstica e de xénero (Orde do 28 de

xuño de 2005) recolle moitos datos, pero debería recoller máis. É preciso

preguntar máis datos: sobre o comportamento ante as cargas familiares, o nivel

de estudos e de formación, a posición xerárquica que ocupa na empresa, sobre

altos cargos... Se o protocolo di iso, por que os xornalistas non lles preguntan ás

forzas de seguridade?

A Lei integral di que a difusión de noticias en relación coa violencia

sobre a muller garantirá a defensa dos dereitos humanos, a liberdade e dignidade

das mulleres vítimas e dos seus fillos. Que poucas veces se fai alusión aos

dereitos humanos! Cando hai resultado de morte nunha situación de violencia

contra a muller, hai que dicir que o agresor atentou contra o principal dereito

fundamental das persoas, o “dereito á vida”. Cando hai morte porque a muller C
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pediu a separación, hai que dicir que o home atentou contra o dereito fundamental

da muller, xa que as mulleres temos “dereito ao divorcio” desde 1983, porque

temos dereito a abandonar a relación. Cando o home maltrata psicoloxicamente a

muller, está atentando contra o “dereito a non ser sometida a tratos crueis,

inhumanos ou degradantes”. E, por último, cando o agresor lle prohibe á muller

relacionarse con outras persoas, está atentando contra o “dereito á liberdade e á

seguridade da muller”, e así debería recollerse. Aí estamos facendo unha

cidadanía libre.

somos benevolentes cando un home coidador mata a súa muller.

O 80% das persoas coidadoras de persoas dependentes son mulleres e

estas non matan os enfermos. Cando o home o fai, cremos que lle fai un favor.

Hai, inexplicablemente, toda unha corrente de simpatía cara a un individuo que

decide ir contra o dereito fundamental de toda muller, que é o “dereito á vida”,

aínda que sexa conAlzhéimer.

Pero non todo é malo na profesión xornalística. Porque hai xornalistas

que fan as cousas ben. Trátase dunha nova do Foro Económico Mundial sobre as

poucas oportunidades económicas para mulleres onde aparecen, en tan só dous

minutos, 11 profesións de mulleres (muller fregando, pediatra, administrativa,

nunha fábrica, condutora, aparelladora, albanela, política…).

Para rematar, citaremos a José Saramago, premio Nobel de literatura,

que é un home sensibilizado co tema da violencia de xénero. Hai uns anos

escribiu unha columna a propósito da responsabilidade que teñen os homes non

maltratadores de que siga habendo homes maltratadores: “E tal vez chegue o día

en que 100.000 homes, só homes, nada máis que homes, saian en manifestación

ás rúas, mentres as mulleres, agora si compañeiras, desde as beirarrúas, lles

lanzarán flores. É un soño, pode non ser unha utopía”.

Problema 3:
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COLOQUIO

Porque moita xente non está concienciada e porque o código

deontolóxico da profesión non foi asinado por ningún medio de comunicación

deste país.Ademais, nese código fálase do dereito a dar opinións éticas.Aidea é:

os feitos son sagrados, a opinión é libre. Unha cousa é o feito e outra a opinión.

Esa opinión é ética.Aaudiencia debería ser máis crítica e denunciar, argumentar

e escribir cartas ao director. Hai proxectos como o de Alcorcón onde se está a

desenvolver unha experiencia para promover unha audiencia crítica ante os

medios de comunicación.

As sociedades avanzan se hai debate público. Isto é importante. A

organización é a que fai que a sociedade avance. Non imos a ningún lado calando

as cousas.

Aos de Autocontrol, que son un organismo que aglutina publicistas,

anunciantes, xornalistas e demais, e que controlan que se cumpran os dereitos,

non lles interesa aparecer nos medios de comunicación sendo criticados.

Sempre haberá mulleres que comentarán as inxustizas que vexan, polo que son

partidaria da liberdade de expresión de todas e todos.

En XLSemanal, lin o artigo de Arturo Pérez Reverte que se titula “Mujeres como las de
antes”. Como se pode permitir que este señor forme parte da RealAcademia Española de la
Lengua e por que se publica?

Ás veces, as denuncias a determinados personaxes machistas poden facer publicidade
gratuíta, que non merecen atención, senón todo o contrario. Non sei cal é a estratexia máis
axeitada.
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Totalmente positivo.

Hai que seguir!

Temos o gran privilexio de que hai moitas mulleres algo que antes non

acontecía que están entrando en moitos organismos e asociacións para facer

cousas, para facer algo. Hai un movemento feminista que antes non existía, así

que fai falla esperanza.

Paréceme moi ben. Son moi optimista e vexo que se fan moitas cousas.

É lóxico que moita xente non se identifique con isto. Dá igual que me defina

“feminista” ou non, o caso é que unha vez que as mulleres poñemos as “lentes de

xénero” xa non se quitan máis.

Hai que levarse ben cos medios de comunicación para tratar o tema.

Este tema de que falamos compromete as nosas vidas, e somos moi felices.

Nos PremiosAlecrín-Alacrán este ano darémoslle o premioAlacrán a Pérez Reverte. Polo
tanto, algo si que se fai.

Eu si que lle escribín a Pérez Reverte, e contestoume que son unha “imbécila”. Vese que
non hai relevo xeracional.

Coméntase que existen másters, materias, contidos… sobre feminismo e con perspectiva
de xénero, pero entendo que deberían estar nas carreiras máis técnicas. Como ves ti, desde
a perspectiva da universidade, que se traballe cun espírito crítico o tema de xénero e que
vexan que nos afecta a todos/as?
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MESA
REDONDA

Abordaxe da violencia de xénero desde
os medios de comunicación

Presenta:
Begoña Sieiro Negro.

Xefa do Sevicio de Prevención
e Atención ás Vítimas

Belén Puñal

Ana Sanmartín

Xornalista e Investigadora do grupo CIDACOM
(Cidadanía e Comunicación) da USC

Xornalista da TVG

Belén Puñal aborda a evolución dos estudos sobre comunicación en xénero no

Estado e en Galicia.

A finais dos 70 xorden os primeiros equipos de estudos feministas na

universidade en Madrid, Cataluña e Euskadi. En Galicia isto non acontece até principios

dos 90, cando se crean o Grupo de Investigacións Interdisciplinares sobre a Muller e o

Grupo de Investigación Filosofía Política e Feminismo na USC (Universidade de Santiago

de Compostela). Posteriormente abrollan equipos de traballo nas universidades de Vigo e

da Coruña (Cátedra Caixanova de Estudios Feministas en Vigo e Seminario de Estudios

Feministas na Coruña). Na actualidade, estes estudos viven un proceso de

institucionalización, boa mostra do cal son os másters que as tres universidades galegas

puxeron en funcionamento.

No Estado español o abrollar de estudos que abordaran a realidade das mulleres

no eido comunicacional foi tamén tardío. A principios dos oitenta publícase Umbral de la

presencia de las mujeres en la prensa española, estudo realizado por Concha Fagoaga e

Petra María Secanella. Na segunda metade desta década, hai xa un grupo de investigadoras

comprometidas con esta temática, tal é o caso de Joana Gallego, Rosa Franquet e

Natividad Abril. Os 90 caracterízanse por unha expansión desta liña de investigación e

polo asentamento da perspectiva de xénero. As principais lagoas neste eido de

investigación nesta década, aínda non superadas por completo, son, entre outras, o

predominio da investigación cuantitativa e centrada nos contidos; a necesidade dun maior

esforzo por definir variables e o individualismo ou a falta de equipos consolidados de

investigación.
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En Galicia, o interese polos estudos en comunicación e xénero desenvólvese en

tres ámbitos: o asociativo, o académico e o institucional. No ámbito asociativo, destaca o

interese neste eido das revistas feministas. , editada por FIGA

(Feministas Independentes Galegas) publica un monográfico, xa en 1990, sobre as

mulleres nos medios de comunicación. A asociación MUGACOM (Mulleres Galegas da

Comunicación), elabora a finais desta década un estudo sobre a presenza das mulleres nos

contidos dos xornais galegos, e posteriormente o Colexio Profesional de Xornalistas de

Galicia e o Observatorio Galego dos Medios inicia unha liña de traballo neste eido (entre

outras actuacións, realiza a Declaración de Compostela un conxunto de recomendacións

sobre o tratamento correcto da violencia de xénero nos medios de comunicación- e

desenvolve o I Foro Internacional sobre Comunicación e Xénero). Dende o eido

institucional, a finais dos 90 e comezos da década seguinte constatamos varias iniciativas

do Servizo Galego de Igualdade, entre elas a publicación de dúas guías dirixidas a

profesionais dos medios:

. En 2006 dá a coñecer un décalogo sobre o correcto

tratamento informativo da violencia de xénero nos medios e xa en 2007 a Vicepresidencia

da Igualdade e do Benestar inclúe, dentro da convocatoria de axudas a estudos de xénero

que inicia este ano, unha liña de apoio específica á investigación en comunicación. Dende

o ámbito académico, nos 90 o Grupo de Investigacións Interdisciplinares sobre a Muller

da USC comeza a investigar neste eido e a principios de 2000 comezan a xurdir traballos

de investigación no ámbito dos estudos de Terceiro Ciclo na facultade de Ciencias da

Comunicación da USC.

A festa da palabra silenciada

Linguaxe non discriminatoria nos medios de comunicación e

Comunica igualdade a través da imaxe

Ana Sanmartín

Ana Sanmartín inicia a súa exposición coa proxección do vídeo que presenta a

noticia do .

A partir desta proxección relata como ela, persoalmente, se atopou cun xuíz que

lle fixo a seguinte afirmación: “

caso deAna Orantes

As cousas xa non están tan mal no tema da violencia de

xénero, porque agora xa ninguén se atreve a dicir nun bar que lle pega á súa muller,

ademais de non poder xulgar igual o caso dun home que lle pega á súa muller por
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esta borracho que un que a matar ”.

Este comentario por si mesmo amosa a súa temeridade, principalmente vindo do

profesional do que parte...

Presentando un vídeo, elaborado pola TVG, fálase do que se segue facendo mal

nos medios de comunicación cando se presentan noticias de sobre violencia de xénero:

Identificar a vítima.

Incluír testemuños de fontes non expertas.

Clasificar o feito como un suceso.

Empregar recursos efectistas.

Enumerar os asasinatos das mulleres cunha cifra.

Visibilizar tan só a punta do iceberg.

A maior parte dos feitos que se ven nos medios de comunicación responden a un

perfil de estereotipo concreto. Séguese a dicir que “unha muller foi maltratada” en lugar de

“un home maltratou a súa muller”.

Os comentarios que se agregan de persoas do ámbito da vítima, como veciñas,

veciños, amigas… réstanlle seriedade á noticia, xa que fan valoracións superficiais e

sensacionalistas.

Alinguaxe é unha ferramenta tan poderosa como perigosa.

Nas noticias, o patriarcado está presente constantemente. Para provocar

emocións, a TV segue a presentar as novas como sucesos en que se deixan ver imaxes dos

danos físicos das mulleres, imaxes do cadáver da muller… Segundo Jorge Corsi, “os

medios son expertos en presentar noticias sobre violencia de xénero soamente cos

elementos visibilizados dela, nunca dos non visibilizados”.

É imprescindible que os medios de comunicación tomen partido, que lles chamen

ás cousas polo seu nome.

En xullo de 2006 adquiriuse o compromiso de elaborar un libro de estilo para

tratar a violencia de xénero nos medios, pero aínda hoxe está sen elaborar. Desde a TVG

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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demándase a creación deste libro, ou ben dunha serie de recomendacións, como ten a

Radiotelevisión Española.

Cales son as apostas que as e os profesionais dos medios deben facer?:

1.Sensibilizar todas e todos os profesionais.

2.Dotarse de recursos para a formación.

3.Que este tema apareza tratado por expertos.

En xeral, trátase de cambiar a macroestrutura: é no imaxinario colectivo onde deben

darse os grandes cambios.
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COLOQUIO

1.“

”

2.Unha persoa manifesta: “

”. Este comentario, no coloquio que xera, ten unha réplica

que alude a que “

”.

3.A última achega do público manifesta que, “

”.

Existen revistas que se centran en temas tales como o modo en que

unha rapaza debe vestir para gustarlle a un rapaz… Por motivos como este, as

feministas nunca podemos deixar de dicir e manifestar que o somos, para poder

cambiar as cousas. Nas empresas, por exemplo, estamos tentando falar

abertamente destes temas, porque nos medios de comunicación non se chega

nunca a falar axeitadamente deles, e sodes os medios de comunicación os que

podedes crear conciencia!

Eu penso que si estamos avanzando moito;

antes non sabíamos cantas mulleres morrían.Que saibamos cantas, para min xa

é un paso adiante …

Si estamos avanzando en determinadas esferas, pero aínda así

non estamos ben representadas nos medios de comunicación, porque os espazos

de poder seguen ocupados por homes

respecto dos medios de

comunicación, o que temos que facer é educar no espírito crítico, porque é

imposible que illemos as nenas e nenos da sociedade patriarcal en que vivimos

No tempo do coloquio fixéronse as seguintes consideracións por parte do público:
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CONFERENCIA

Na presentación desta conferencia, F. J. Verea comeza aclarando o cambio

acontecido no programa inicial do congreso, posto que este relatorio estaba previsto que o

expuxese Luis Bonino, psiquiatra e director do Centro de Estudos da Condición

Masculina, pero, por motivos de saúde de última hora, non puido acudir. Neste sentido

agradéceselle a Daniel Leal, que era un dos participantes na mesa redonda sobre este tema,

que expoña el a conferencia, dado que a súa traxectoria profesional e dominio do tema así

llo permiten.

Empeza Daniel Leal comentando o seu interese polo movemento feminista, que

partiu do seu traballo nos movementos pacifistas, e sobre todo “desculpándose” por estar

nese momento no lugar que lle tocou, existindo tantas mulleres expertas no tema... Ante

isto, fai unha mención explícita de gratitude ante a figura de Virxinia Woolf, xa que grazas

ás accións e movementos activistas de mulleres é posible falar agora abertamente de

feminismo.

Pero que papel representan os homes nos movementos feministas? Virxinia

Woolf dicía que “ ”.

Se se lles dese a volta aos datos de mulleres asasinadas e estas fosen homes, a

sociedade estaría “asustadísima”.

“ ”, di

D. Leal. A responsabilidade dos homes é posicionarse pola igualdade: a violencia de

xénero é un problema dos homes que fundamentalmente sofren as mulleres. Os homes

deben romper este pacto machista de protección. Bob Dylan dixo: “

”. Os que seguen matando mulleres son homes, polo que Leal se sente

obrigado a falar da violencia masculina exercida sobre as mulleres, máis que de violencia

de xénero.

Debemos dicir a incluír unha cultura de paz entre os homes e mulleres, dicir a

mulleres e homes vemos o mesmo pero miramos de forma distinta

Os homes temos que pasar do silencio cómplice á mirada responsable

o asasino sempre

anda ben escondido

si si

Presenta: Francisco Verea Argibay Daniel Leal González
Psicólogo. Coordinador do programa Homes pola Igualdade.
Delegación de Igualdade e Saúde do Concello de Jerez

Delegado provincial de Pontevedra
da Vicepresidencia da Igualdade

“Os homes ante a violencia de xénero”
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educar en igualdade, dicir ao emprego de métodos anticonceptivos; trátase de dicir nonsi

dicindo si: (lema acuñado por moitos movementos feministas).

Pero están realmente os homes dispostos a renunciar aos privilexios que a cultura

machista lles fornece? Para contestar a esta pregunta, Daniel Leal explica o labor que

desde Homes pola Igualdade de Jerez realizan. O programa está enmarcado dentro do

Proxecto global da Delegación de Igualdade e Saúde do Concello de Jerez. Nesta

institución traballan 35 mulleres e 5 homes. “Os homes seguimos a pensar que somos os

primeiros, aínda que sexamos os únicos...”, aclara Leal. Ante esta realidade tamén explica

que mellor que sexa así, porque non se pode investir diñeiro para os homes se antes non se

inviste nas mulleres. O programa de Homes pola Igualdade, dentro do programa de acción

para mulleres: SI, illados: NON.

O programa que realizan desde a organización é para “

”. Os tres principios éticos en que se basean son os seguintes:

-o cambio para a igualdade favorece os homes

-“ ”

-a asunción de tarefas na vida de maneira igualitaria

Enfócase o programa desde a cultura profeminista, xa que “

”. Os homes deben realizar un labor

esencial de escoita.

Cada vez é máis habitual ver homes “solidarios” cos movementos feministas,

pero estes mesmos teñen que deixarse de “teorizar” e levar a cabo “feitos reais”.

“O proceso de cambio dos homes non pode estar unido á paciencia infinita das

mulleres”. Ser un home que aposta pola igualdade, por exemplo, tamén supón aceptar as

diferentes orientacións sexuais e toda a diversidade sexual que existe.

Os homes seguen a gozar de moitísimos privilexios en diferentes ámbitos da

vida. Homes pola Igualdade aposta por educar os adolescentes nos cambios. Un dos

programas que se realizan é , que ten un xogo de mesa. Nel trabállase

a sexualidade, os diferentes modelos de masculinidade e a prevención da violencia

masculina sobre as mulleres. Os obradoiros son realizados por unha parella mixta, cun

o persoal é político

homes sensibles e

machistas recuperables

de valentes é ser podentes

non existe un só

precepto no feminismo que prexudique os homes

Atrévete se es Home
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educador e unha educadora.

Sábese que cos rapaces máis novos hai que promover o seu activismo: facerlles

ver que deben ter un papel activo, e tamén teñen que saber que os celos da parella non son

un sinal de amor...

Realízase desde a organización tamén a , que todas as

persoas levan como sinal manifesto de loita para lograr a igualdade. Durante todo o ano,

lévase o lazo branco. Esta idea xurdiu en Toronto no ano 1991, despois de que un home

masacrase 14 mulleres na Universidade de Toronto. A Campaña do Lazo Branco pídelles

aos homes que non queden calados, senón que denuncien e desafíen outros homes a

examinaren as súas actitudes cara ás mulleres. Un home que garda silencio ante a violencia

contra as mulleres é parte do problema. Existe unha declaración para aqueles homes que

queren unirse á campaña:

Nos obradoiros empréganse filminas de anuncios da televisión que son sexistas.

Outro material que teñen creado para as intervencións educativas é o xogo

. Con el proponse que os mozos e mozas “tiren co anel do poder da

masculinidade”. Hai que asumir que, polo feito de ser home, se nace xa cunha serie de

privilexios, e no xogo proponse realizar diferentes probas a medida que se vai avanzando.

Por exemplo, unha das probas exixe que teñen que dicirlle a un compañeiro cinco cousas

que lle gustan del. Aínda que son probas pequenas, serven para empezar a “descolgar” as

ideas sexistas e machistas existentes no alumnado.

Campaña do Lazo Branco

Terra

Aqualitis

“Si, quérome unir

á Campaña do Lazo Branco

como home

que sabe da amplitude

e gravidade do problema da violencia masculina

contra as mulleres,

e que asume a filosofía do respecto

e a igualdade do dereito

entre mulleres e homes”.
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Igualdade: respecto e

xustiza

Día do Pai

Igualitario

All Together...

A igualdade ten que ser o substantivo, o de home o adxectivo

Outra unidade didáctica con que se traballa titúlase

. Nela fálase sobre as tarefas domésticas. Para isto sepáranse os grupos facendo un

específico de rapazas e outro de rapaces, para rematar tendo lugares de encontro.

Promóvense tamén certames de fotografía e cómics, que logo se amosan en

exposicións itinerantes.

Cando chega a celebración do Día do Pai, realízase unha campaña do

. Trátase de que o alumnado realice debuxos amosando imaxes co seu pai ou

onde este o estea coidando. Preténdese celebrar o Día do Pai dunha maneira diferente.

É indispensable facer cambios estruturais para que os homes cambien realmente

(por exemplo, o dereito paternal , obrigatorio tamén para homes).

De todas maneiras, temos que ter algo moi claro: “calquera avance dos homes,

NUNCA pode reducir os dereitos xa logrados polos movementos feministas e das

mulleres”.

Os homes deben incluír no seu marco vital a conciliación. A guía

expón como compartir os beneficios da igualdade.

Os homes que se etiqueten de “homes pola igualdade” teñen que facer unha

autocrítica en canto a se isto vai ser unha “etiqueta máis” ou realmente lles serve para

posicionarse. Isto ten que ser así porque se pode caer na tentación de que algún home poña

“a armadura feminista”, pero desvirtuando todo o sentido real cos seus feitos.

“ ”. Sería moi

inxusto buscar o aplauso por algo que é de xustiza, neste caso a consecución desa

igualdade.

Este movemento de Homes pola Igualdade constitúese como un grupo de homes

que empeza a reunirse para falar, pero nestes momentos de reunión non poden falar de

mulleres, de deportes, de política, de sexo, etc. Están obrigados a conversar sobre outros

temas substancialmente diferentes: sentimentos, tarefas domésticas...

Daniel Leal finaliza a súa exposición coa seguinte declaración: “A

RESPONSABILIDADE DOS HOMES TEN QUE SERAGORA”
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COLOQUIO

O que hai que facer é aceptar todo tipo de desexos, pero cando hai que

compartilo con outra persoa non podemos esquecer os da outra parte. Hai que

compartilos, temos que partir da idea de que as relacións heterosexuais están

construídas desde elementos desiguais.

Ante este comentario a resposta é moi clara: “Algo que se aprende dos

movementos feministas é que os homes non poden estar dicindo o que deben ou

non deben facer as mulleres. O importante é asumir a responsabilidade

individual...”

Unha muller da Asociación Alecrín expresa a seguinte cuestión: “Estou de acordo coa
importancia do tema da sexualidade; desdeAlecrín tentamos traballalo, pero cando chegas
aos IES a falar sobre educación afectivo sexual e violencia de xénero, isto é moi difícil. A
expectativa que teñan os adolescentes á hora de falar de sexualidade é moi distinta cando
falas cos rapaces que cando o fas coas rapazas.

Intervención feita polo público: “

”.

Por cada home que adopta unha posición cómoda hai
tamén algunha muller que o asume, e nese sentido eu penso que as mulleres tamén somos
responsables
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Outra intervención no coloquio alude ao seguinte: “

”

Non se pode seguir culpando as
mulleres da educación e do que fan ou deixan de facer os homes; soamente é
responsabilidade deles. Non podemos estar loitando constantemente e, ademais,
culparnos de todo. É unha mágoa que na escola non se eduque obrigatoriamente nestas
pautas. Seguimos educando igual que hai anos e é iso o que temos que cambiar. Sexamos
as mulleres as que, loitando, participemos e avancemos, pero non sigamos culpándonos...
O feminismo ten que entrar nas escolas, a ver se agora o cambio dos homes tamén vai ser
un problema das mulleres...
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MESA
REDONDA

Os homes ante a violencia de xénero

Daniel Leal

Celso Taboada

Celso Taboada

Joaquín Prieto

Presenta:
Francisco Javier Verea Garibay
Delegado provincial de Pontevedra
da Vicepresidencia de Igualdade e

do Benestar

Psicólogo e coordinador do programa Homes pola
Igualdade. Delegación de Igualdade e saúde
do Concello de Jerez

Representante de Homes Galegos pola Igualdade

Psicólogo e coordinador do programa
Abramos o Círculo

Daniel Leal abriunos o camiño para poder explicar o porqué de estarmos hoxe

aquí. Queremos aprender do feminismo e tentar reflexionar de onde xurdiu esta

inquedanza.

Hai unhas décadas comezan a aparecer grupos de homes que teñen a

masculinidades e a desigualdade como tema principal. En Galicia non estaba visibilizado,

polo que se funda Homes Galegos pola Igualdade. Somos un grupo pequeno de homes que

estamos relacionados con esta temática e queriamos conseguir que outros homes se fosen

vinculando para poder transmitir os nosos coñecementos. Trátase dun grupo moi novo que

nace hai uns meses. É un camiño moito máis fácil que o das mulleres de cara á igualdade,

pois os coñecementos xa están basicamente formulados, porque son as feministas quen os

deseñan.

Por que tipos de homes están formadas estas plataformas?:

comprenden a inxustiza

non queren seguir sendo “seres tóxicos”

non queren seguir sendo “monstruosos depredadores” sexuais

non queren seguir mantendo “o poder e a dominación” empregando a

violencia

Por que os homes somos así? Pódense indicar as seguintes causas:

as relacións que nos ensinaron

as imaxes e a linguaxe sexista que nos venden

os valores que nos inculcan

as emocións que non nos permitiron

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

1-Posicionámonos cuns puntos de partida:

2-Presentar a asociación: somos un grupo pequeno:

3-Obxectivos:

4- Pretensións:

o poder que non compartimos

a historia que nos contan

Isto pon ao descuberto vantaxes e privilexios que temos os homes e provoca un

dilema ético de como nos posicionamos ante esta situación.

Que fixemos como grupo ata o de agora?

-masculinidade é unha construción cultural a transformar

-ir de man dos movementos feministas

-homes fronte á violencia de xénero, buscando xustiza social (se somos

parte do problema ou o propio problema, tamén somos parte da

solución)

-naceu sendo 6 homes e agora somos 9 (é unha cuestión de ir sumando

esforzos)

-cun modelo de masculinidade igualitaria

-tamén poden sumarse mulleres

-reflexionar sobre roles e condutas

-favorecer unha igualdade real e efectiva

-practicar os modelos de masculinidade igualitaria

-denunciar todo tipo de discriminación

-grupos de reflexión

-impulsar debates

-utilizar unha páxina web

-foro anual sobre a masculinidade (10 de maio de 2008)

-premios anuais
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5- Feitos:

-manifestacións, por exemplo co lema “O silencio fainos cómplices”

-o camiño da igualdade; chamámoslle así aos lugares de toda Galicia en

que estivemos, só con homes

Por que xorde esta demanda neste momento?

-para dar apoio social ao movemento

-hai un interese social en que os homes formen parte do proceso de

cambio

-pola Lei de igualdade que implica toda a sociedade

-polo V Plan do Goberno Galego para a Igualdade entre Homes e

Mulleres

Este conxunto de ideas é o que nos fai entender por que Homes Galegos pola

Igualdade comeza a ter este interese. Todo isto implica moita responsabilidade e, como

grupo novo, aínda non temos reflexionado o suficiente acerca das finalidades e puntos en

común da asociación. O que si nos deixa claro é que temos que ceder eses privilexios como

homes e comprender que con iso gañamos. Non podemos ter un protagonismo que non

merecemos. Temos que seguir como un grupo que apoie as asociacións feministas, e non

ser unha macroestrutura que tente transformar a sociedade. Ten que ser un traballo na casa,

no eido cotián, e para iso temos que reiterar a idea de que “os homes gañamos”.

Polo tanto, os homes gañamos coa igualdade porque: gañamos independencia e

autonomía persoal; a masculinidade, a nivel de saúde, é un factor de risco; necesitamos

habilidades emocionais e relacionais; debemos gozar coa responsabilidade da paternidade

e do coidado das persoas. Sabemos tamén que as solucións son a longo prazo e que na

escola está o camiño.

(Lectura da proclama do 21 de outubro de 2007 de Homes Galegos pola Igualdade en

contra da violencia de xénero.) M
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O programa Abramos o Círculo é un programa asistencial público, financiado

pola Secretaría Xeral da Igualdade e, polo tanto, non ten custo ningún para os beneficiarios

do programa. Está xestionado polo Colexio de Psicólogos de Galicia e os psicólogos que

traballan cos homes son seleccionados polo colexio.

Estes programas, desde un inicio, foron duramente criticados, polo que se

crearon as guías de boas prácticas destes programas. Estas guías fan referencia a como

entender a violencia e o papel dos programas nas medidas penais, entre outras cuestións.

En canto á conceptualización da violencia, vemos que se asumiu a orixe da

violencia como resultado dunhas pautas culturais de referencia que considera a muller

inferior, onde a función da violencia é manter o poder e o control.Ademais, recollemos que

a violencia se pode manifestar de distintas maneiras: física, psicolóxica, sexual e

económica.

Cal é o papel deste programa?

-Aconséllase que os homes con sancións non accedan aos programas como

alternativa (grupo 25, 2006).

-Non todos os homes van poder aproveitarse destes programas, pois

precísase un mínimo de motivación e responsabilización, e non presentar

trastornos mentais graves.

-Informamos as mulleres de en que consiste o programa, protexémolas e

tentamos dicirlles que non alberguen falsas esperanzas e que non tomen

decisións erradas.

Pero este programa tamén ten as súas contraindicacións. O que é importante non

facer:

-Non utilizar modelos de intimidación á vítima.

-As terapias de parella (non é un problema de relación, senón que é un

problema do home).

-Terapias que se centren no control da ira ou nos celos como causa
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fundamental.

-Poñer a vítima no mesmo nivel de responsabilidade.

As características destes programas é que se enfocan, basicamente, desde unha

perspectiva de xénero. Teñen un compoñente educativo, pero tamén cognitivo, emocional

e condutual.

Os obxectivos son, basicamente, que asuman a responsabilidade da súa actitude e

conduta violenta, traballar a empatía, e que entendan que a parella non é unha relación de

poder e control, senón de igualdade e respecto. En resumo, este labor realízase sempre que

os homes se responsabilicen da súa conduta violenta.

A partir deste marco conceptual, o que imos atopar no programa é que non existe

ese perfil de maltratador, pero, en relación coas características, por intervalos, dos homes

que están no programa son:

-Idades (2001-2006): acceden persoas de todas as idades, pero a porcentaxe

máis grande está na franxa de 31 a 40 anos.

-Nivel socioeconómico: o 42% das persoas teñen un nivel medio, o que bota

abaixo a percepción de que está unido a clases sociais desfavorecidas.

-Antecedentes: o 52% dos homes que acceden ao programa sufriron ou

foron testemuñas de violencia na infancia, o que para algúns autores é un

factor de risco e non causal.

-Características psicopatolóxicas: non é unha porcentaxe alta de

sintomatoloxía ansiosodepresiva.

Unha cita de (2005) é moi clarificadora acerca da existencia ou

non de perfís: “

”. É dicir, non existe ningún

perfil de home maltratador que exerza este tipo de comportamentos.

En canto á evolución da demanda de acceso ao programa (o inicio foi no ano

Ferrer e Bosch

O tema da violencia é un problema social universal, que non ten límite

nin fronteiras, de xeito que os maltratadores, igual que as mulleres maltratadas,

pertencen ou poden pertencer a calquera grupo social ou nivel económico, poden ter

calquera nivel educativo, idade, ocupación ou relixión
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2001), nestes últimos anos estamos vendo un aumento da demanda; de feito, de 2005 a

2006 duplicouse a demanda. Nesta liña, a porcentaxe de usuarios que finalizan o programa

tamén está aumentando. Cando os homes rematan o programa, en torno aos 6 meses e 1

ano, realízase un seguimento á parella e pídeselles que valoren o servizo recibido.

Percíbese como a muller valora de maneira máis positiva o programa que o home. De

todos os xeitos, hai homes que cuestionan a validez deste; así que hai de todo.

Por último, si se pode traballar con homes que exercen a violencia no ámbito da

parella e si se poden obter resultados positivos con estes homes.

Se queremos ver que pasa coa violencia hai que mirar cara ao home, non

cara á muller, desde modelos integradores.
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COLOQUIO

Celso: Eu falo de traballar nos axentes de socialización e a escola é un

contorno moi favorable para poder facer ese cambio. Este enfoque está pensado

para o ámbito educativo, desde Homes Galegos pola Igualdade.

Daniel: Si que hai que cuestionar o modelo de produción, pero eu xa

citei a guíaAll Together como un punto de partida para organizar a necesidade de

implicar en igualdade os rapaces.

Para Celso e Daniel: Quería facer unha chamada de atención sobre un sector da sociedade
que está fortemente masculinizado e é moi complicado que se dea o proceso de cambio: o
mundo sindical. Que papel pensades que temos de cara a traballar no mundo da produción?
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Intervención dunha persoa do público: A violencia de xénero está impregnando todas as
relacións, toda a nosa vida, e penso que habería moi poucos homes dispostos a ser
estigmatizados, porque tamén hai un estigma, no sentido de incorporarse a programas de
violencia machista. Eu creo que isto ten que transversalizar outro tripo de programas onde
dende moitas perspectivas se traballan as habilidades, a empatía coas persoas e a
resolución de conflitos no sentido da igualdade entre os seres humanos e o respecto aos
dereitos humanos.
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CLAUSURA DO CONGRESO

Anxo M. Quintana González
Vicepresidente da Xunta de Galicia

Carme Adán Villamarín
Secretaria xeral da Igualdade da Vicepresidencia
da Xunta de Galicia

CarmeAdán Villamarín

Despois de tres intensos días de debate, cando desde a secretaría se pensaba no

congreso, todo o equipo da dirección xeral de prevención da violencia de xénero puxo

moita ilusión, dedicación e traballo para organizalo.

Con esta mención de agradecemento explícito ás persoas da organización, inicia

Carme Adán o seu discurso de conclusións, que presenta aludindo a diferentes aspectos

tratados polas numerosas e numerosos relatores.Así, menciona os seguintes puntos:

-Anecesidade de poñer as “lentes de xénero” abriu o debate no congreso.

-A importancia de ter que deseñar leis que recoñezan a autoridade das

mulleres (idea que presentou Marcela Lagarde).

-Vese que todas as profesionais están empeñadas en acadar un paradigma

transformador, co que se tentou impregnar a lei galega, a pesar de ter que

seguir considerando as atencións asistencialistas precisas, pero sempre

enfocándoo desde este paradigma.

-Durante o congreso coñecéronse tamén experiencias moi interesantes do

ámbito educativo.

-Cómpre impregnar todos os contidos da escola do discurso de xénero.
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-Cando falamos do tratamento que os medios de comunicación fan da

violencia de xénero, a lei galega prevé en varios artigos como facelo.

-Debemos lograr reconstruír a imaxe da muller nos medios de

comunicación.

-Neste sentido estase redactando o

.

-Ao longo de todo o congreso falouse do importante papel que ten a escola na

prevención da violencia de xénero, pero é toda a sociedade a que debe

asumir esta responsabilidade.

-Debemos poñer “as lentes violetas”.

Manual de boas prácticas para os

profesionais dos medios de comunicación



Anxo M. Quintana González

Antes de nada, quero agradecerlle a todo o público presente a asistencia,

manifestando a necesidade de que todas as persoas axudemos a deseñar e desenvolver

as normas para traballar contra a violencia de xénero.

Nunha sociedade o máis difícil e tentar solucionar aquelas situacións que non son

visibles, polo que cobra gran importancia visibilizar a violencia. A violencia de

xénero ten que visibilizarse, xa que este é un problema da sociedade en xeral.

O primeiro que debemos facer é recoñecer que existe este problema para que, en

segundo lugar, o Goberno adopte o compromiso de afrontalo, elaborando un marco

legal adecuado e deseñando as políticas precisas de igualdade.

Non podemos pensar que a lei é o fin último. Soamente é o punto de partida; non

pode quedar na vontade política do goberno do momento…

A actual lei galega centra moitos recursos na prevención, do mesmo modo que se

amplía o orzamento destinado á atención integral ás vítimas da violencia. Coa lei

preténdese un cambio non só cuantitativo, senón tamén cualitativo.

O tratamento da violencia de xénero é integral de calquera política de benestar,

que ten que traballar desde a educación para a igualdade.

Os orzamentos da Xunta aumentan nun 7% no global, o que implica a

posibilidade de aumentar nun 20% o destinado ás políticas xerais de igualdade.

Anxo Quintana, para clausurar o congreso, comenta a experiencia que

recentemente tivo participando nun dos programas da Secretaría Xeral da Igualdade:

Tempos de Mulleres. Nel resultoulle significativo oír como unha das mulleres que

participaba dixo que era a primeira vez na súa vida que podía saír da casa para ter

tempo para ela… O traballado neste sentido axudaranos moitísimo.
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Violencia Xénerosobre de

1º Congreso Internacional

MAPAS CONCEPTUAIS4
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VIOLENCIA DE XÉNERO

Definición

Proceso de control
e dominio

e non un simple estado
de ira ocasional

Modelos
de

intervención

recursos de acollida

penalización lexislativa

Lei Integral contra a
Violencia de Xénero

muller
morta

muller
agredida

escenarios
íntimos

para a VX

maltratador
=

home malvado

noticias
=

número de feridas

Aspectos
visibilizados
que cómpre
modificar

Paradigmas
pasados
de loita

contra a VX

Transformador

atende
a causas

e factores
de risco

atende ás
consecuencias

Asistencialista

Aspectos que
deben ser

visibilizados

matriz
institucional

Construcción do
poder absoluto

Tipos de
poder

matriz
sociopolítica

autoafirmativo

heteroafirmativo

de dominio

de microdefinición

Modelos
igualitarios

Modelos
abusivos

matriz
vincular

Illamento

Control e manipulación

Imposición dun rol servil

Imposición do propio
pensamento

Abuso emocional

Control da vida persoal

Revitimización

Inseguridade

“Queima” dos/das
profesionais

Pseudocientifismo

Negación da formación
en cuestións de xénero

matriz
cultural

Sexismo

Adultismo

Heterocentrismo-
homofobia

Economicismo

Xenofobia

ABUSO DE PODER

Mapa Conceptual 1 JORGE CORSIMapa Conceptual 1Conferencia inaugural:
Aspectos visibilizados e invisibilizados da violencia de xénero

Psicólogo
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GEMMA LIENASMapa Conceptual 2A prevención da violencia de xénero
a través da lectura.

Ecritora

BIBLIOGRAFÍA DE
GEMMA LIENAS SOBRE

A VIOLENCIA DE XÉNERO

DIARIO VIOLETA DE CARLOTA

A cultura condiciona
comportamentos e actitudes

Asumimos os valores que nos
inculca a nosa cultura

Debemos revisar os
valores culturais

Necesidade de aprender
novas olladas para

detectar discriminacións

A nosa ollada é
masculina, branca, rica

e heterosexual

Novas formas de
discriminación:

os micromachismos

DIARIO VERMELLO DE CARLOTA

A sexualidade dende unha
perspectiva lúdica

Combate modelos de sexualidade
nos que existe paridade

Identifica sobreprotección con
sentimento de superioridade

2001

2004

DIARIO AZUL DE CARLOTA

Violencia de xénero

Violencia escolar

Incesto

2006

ATRAPADA NO ESPELLO 1º - illar
2º - reducir á nada2007

Usan mecanismos
semellantes

Mecanismos para dominar as persoas:
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MARCELA LAGARDEMapa Conceptual 3Claves para os dereitos humanosdas mulleres: do feminicidio á Lei
Xeral de Acceso das Mulleres a unha Vida Libre de Violencia.

Antropóloga feminista

FEMINICIDIO
Acuñado por

DIANA ROSELL

O MOVEMENTO FEMINISTA
EN MÉXICO

Datos de
referencia

Crime considerado de lexa humanidade, que consiste no
asasinato masivo de mulleres e que ten como denominador
común o odio, o desprezo, o sexismo e a discriminación
cara ás mulleres pola súa condición de mulleres.

Do 1917 a 1990 case non houbo ningún avance real.

Houbo moitas derrotas lexislativas ao non considerar que as
mulleres son as únicas vítimas no ámbito da violencia
doméstica.

Na actualidade só un 5% da Cámara ten base autenticamente
feminista

Dende hai 15 anos estase a demandar lexislación.

Dereito

Aunha vida libre de violencia.

A o r e c o ñ e c e m e n t o e
protección de todos os
dereitos humanos e liberdades

Psicolóxica

Física

Patrimonial

Económica

Sexual

Tipos de violencia
que define

LEI XERAL DAS MULLERES
A UNHA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Numerosísimas mortes
de mulleres

PROBLEMA

Estereotipos

LOCALIZACIÓN

Preto da
fronteira

cos EE.UU.

Por que
había tantos
homicidios

de mulleres?

Por que
había tanto

escurantismo
no tratamento

da información?

PREGUNTAS
CHEGOUSE A

FALAR DE

asociacións
de

mafiosos

ritos
satánicos

ANÁLISE DO PROBLEMA
MEDIANTE UNHA

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
EN TODO MÉXICO (2004)

Taxa de mortes elevada por cancro
cérvico-uterino en zonas agrícolas

que usan produtos prohibidos

CIDADE DE JUÁREZ

OUTROS DATOS
CLARIFICADORES

Entre o 1999 e o 2005 morreron
máis de 6000 mulleres asasinadas
a mans de homes coñecidas por

elas

Juárez e Chihuahua en xeral, non
era o espazo no que se producían

máis mortes

No 2004 morreron 1205 mulleres
asasinadas

Mulleres de moi diferente estrato
social

Taxa de mortes maior en zonas
marxinais e de déficit sanitario

Malas liñas investigadoras da
policía: “mataviejitas” (lenda)

nova guapa obreira
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Como falan
da violencia

contra as
mulleres

DÚAS PERSPECTIVAS

Como exercen
a violencia
contra as
mulleres

(Nesta céntrase a conferencia)

CINE PUBLICIDADE
EN TELEVISIÓN

TELEVISIÓN

Reproduce estereotipos
de xénero (baseado en
películas de Disney)

A máis sutil e máis
perversa transmitindo

valores sexistas

Lado positivo Lado escuro

Manifestación
de que o maltrato

ás mulleres “existe”

Muller
noticia

Por ser importante
(número reducido)

Por ser vítima
(número moi amplo)

Manifestos

Nova e vulnerable

Orfa

Tutelada por un home

Madrastra:
mala e envexosa

Soa e descoidada

Sutís

Coidadora

Obediencia

Cesión

Xenerosidade

Traballan na casa

Deben ser salvadas
por un príncipe

Abnegación

Discreción

AXUDAR A FACER
CONSCIENTE O
INCONSCIENTE

CONCLUSIÓN

EDUCAR NAS
EMOCIÓNS

CÓMPRE

TRINIDAD NUÑEZ DOMÍNGUEZMapa Conceptual 4A violencia sutil contra as mulleres nos medios con predominio da
imaxe: cine, televisión e publicidade televisiva.

Psicóloga

109

A VIOLENCIA SUTIL CONTRA
AS MULLERES NOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN



110



PILAR LÓPEZ DÍEZMapa Conceptual 5A investigación das novas sobre violencia de xénero
nos informativos de radio e televisión de España.

Profesora e xornalista

FRONTE OUTROS PAISES DA UE

CÓDIGO DA RTVE
(2002)

TRÁTASE BEN O TEMA,
XA QUE CANDO MENOS

FÁLASE DA V.X.

As noticias sobre V.X. Deben Máis vemos problemas

Ése benevolente
cando o “home
coidador” mata

á súa muller

Da vítima
sábese todo

(dobre
vitimización)

Non se identifica
o asasino como
tal nin se da o

seu nome

Trátase a V.X.
como un suceso

puntual

Preservar a
dignidade
da muller

Ampliar
o campo de

representación
da muller

PREMISAS

O xornalista ten liberdade
de expresión e opinión

dentro da ética

Proporciónalle á cidadanía
información para ser libre
e gobernarse a si mesma.

A función da industria
mediática non debe ser,

xa que logo, gañar diñeiro.
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Independente Exacta Ecuánime Veraz

XUNTO COA EDUCACIÓN

Máis conclúe que

NON HAI VERACIDADE NAS INFORMACIÓNS
SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO

Ben traballadas ámbas as dúas,
darían como resultado a

desaparición de violencia
masculina contra as mulleres

DEBE SER

IN
F
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R

M
A

C
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N

“Violencia
doméstica”

“Violencia
contra a muller”

“Violencia
de xénero”

PERO MOI ESCASAMENTE

“Violencia masculina
contra a muller”
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DANIEL LEAL GONZÁLEZMapa Conceptual 6Os homes perante
a violencia de xénero.

Psicólogo

HOMBRES
POR LA IGUALDAD
(Xerez)

PREGUNTÉMONOS
Están os homes dispostos
a renunciar aos privilexios

da cultura machista

CONVENZÁMONOS

Os preceptos feministas
non prexudican aos homes

APOSTA POR

Educar os adolescentes
nos cambios

Educar na aceptación da
diversidade sexual

Educar na aceptación de todas
as orientacións sexuais

Trballar novos tipos de
masculinidade

ACTIVIDADES
E

CAMPAÑAS

“LAZO BRANCO”

“TERRA AQUALITIS”

“IGUALDADE_
RESPECTO E XUSTIZA”

“CERTAMES DE
FOTOGRAFÍA E CÓMICS”

“DÍA DO PAI
IGUALITARIO”

“ATRÉVETE SE ES HOME”
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De todo o que se expuxo ao longo dos tres días que durou o

congreso, pódense extraer as seguintes conclusións:

-“A violencia contra as mulleres é un problema UNIVERSAL”, así

comezou o congreso a secretaria xeral de Igualdade, CarmeAdán.

-Foi un congreso sobre a imaxe que temos da violencia de xénero

destacando a influencia da educación e dos medios de comunicación

como axentes fundamentais de socialización.

-Tamén se viu como un FORO de intercambio de ideas sobre como

entendemos a violencia de xénero e para poder deseñar mellores

estratexias de intervención.

-“Hai 25 anos, cando se convocaba unha reunión en torno á violencia

contra as mulleres, eramos vistas como tolas; hoxe, fálase do tema con

moita NATURALIDADE. Isto significa que existe un novo termo no

noso vocabulario, pero non que comprendamos respectuosamente toda

a repercusión que ten falar de violencia de xénero”. (Jorge Corsi)

-As persoas que viviron todos estes cambios da loita feminista

presentes no congreso aludiron varias veces aos avances que se están

logrando, promovendo un optimismo de cara á xente nova.

-“O concepto de violencia de xénero usa un “termo relacional”, que é a

palabra XÉNERO, pois é “unha moeda de dúas caras”: a muller que

sofre a violencia e o home que a exerce, polo que non se pode esquecer

que hai que atender ás dúas caras”. (Jorge Corsi)

-“Dito isto, non podemos seguir coa política de apagar lumes. Menos
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bombeiros! Menos incendios! Hai que entender a violencia de xénero

como un problema social e sacar medidas integrais”. (Jorge Corsi)

-“Para evitar cuestionamentos, en vez de falar de violencia de xénero,

tamén se usa a “violencia BASEADA no xénero”, porque é este último

o que xera que sexa esa violencia e non outra a que se está dando”.

(Jorge Corsi)

-O audiovisual proxectado Cuídate!, presentado pola Marcha Mundial

das Mulleres, fixo un chamamento aos seguintes aspectos:

-RESPONSABILIDADE

-TOMADE CONCIENCIA

-MEDIDAS XURÍDICAS

-INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

-DESAPROBACIÓN SOCIALDAVIOLENCIA

-“Para sermos conscientes do tratamento da violencia de xénero,

debemos mirar desde unhas LENTES VIOLETAS. Telas sempre

postas permítenos interiorizar esa perspectiva de xénero, pois unha vez

que se mira así, xa non se ve doutra maneira”. (Gemma Lienas)

-Pilar López Díez atrévese cunha hipótese aplaudida por todas: Non se

daría “violencia masculina contra as mulleres” se:

-Se educase en igualdade desde a educación infantil á

universidade.

-Os medios de comunicación respectasen as mulleres.

(As dúas medidas están recollidas na lei galega)

-Precísanse protocolos de actuación desde os gobernos, dunha maneira

máis estandarizada, para evitar erros e solapamentos administrativos,
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para facilitarlles o proceso ás mulleres.

-Un elemento que tamén saíu a debate foi a “non exixencia de

denuncia” para optar aos recursos da Administración na lei galega.

Algunhas din que é menos papelame, outras insisten en que é axilizar o

proceso e o trámite.

-“A escola é lexitimadora da función dominante. O “currículo oculto”

forma parte de algo sutil e é máis complicado de controlar. Polo tanto,

FEMINIZAR a escola servirá para feminizar a sociedade. É

importante, pois, a formación do profesorado desde unha abordaxe da

violencia de xénero no ámbito educativo”. (Amada Traba)

-“O uso da literatura infantil e xuvenil hai que entendelo como unha

ferramenta para achegar o discurso de xénero desde a arte da lectura,

lexitimando ambos os xéneros, sen detrimento de ningún sobre o

outro”. (Gemma Lienas)

-A intervención educativa en temas de igualdade debe ser integral,

abordando simultaneamente os tres elementos das actitudes: SENTIR,

PENSAR e ACTUAR. No desenvolvemento do modelo é fundamental

coidar o que se transmite, sobre todo o “currículo oculto”, para garantir

a coherencia entre o que nós mesmas, como educadoras, dicimos e

facemos, pensamos e sentimos. (Lola Ferreiro).

-“Outro termo tamén enunciado foi o do FEMINICIDIO, como “toda

violencia exercida contra a muller polo simple feito de ser muller”. O

exemplo mexicano da Lei xeral de acceso das mulleres a unha vida

libre de violencia serviu para ver a situación do movemento feminista

desde unha óptica internacional e tamén comparativa avalada desde o
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Parlamento Europeo, presentado por Raúl Romeva”. (Marcela

Lagarde)

-Esta lei mexicana non é unha lei CONTRA a violencia, senón para

ACCEDER a un modo de VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. Non

abonda con ter dereito á vida, senón que debemos exixir unha “vida

libre de violencia”. Isto é, ningunha lei pode ir contra a liberdade das

mulleres, senón todo o contrario, avogando polos dereitos e as

liberdades, dado que os dereitos humanos, para TODOS E TODAS,

son intransferibles, irrenunciables e indivisibles.

-“Malia todos os avances feitos, segue diagnosticándose unha

CEGUEIRA DE XÉNERO, o que fai que debamos insistentemente

implicar esa defensa ás mulleres desde a LIBERDADE”. (Marcela

Lagarde)

-“Repasando a influencia dos medios de comunicación nas nosas vidas,

podemos afirmar sen ningún medo que estes están MOI PRESENTES.

Por exemplo, a televisión é o supermedio, polo que o uso que fagamos

dela será crucial para darlle un toque defensor ou agresor en canto á

igualdade de oportunidades”. (Trinidad Núñez)

-“Para usar o SENTIDO CRÍTICO e facer unha intervención educativa

no traballo cos medios de comunicación é preciso educar na LÓXICA

DAS EMOCIÓNS”. (Trinidad Núñez)

-“Desde os medios, aquilo que se fai haino que contrastar sempre coa

audiencia-sociedade-público; é unha visión participativa, horizontal e

comunitaria de ver os medios co propósito de lle proporcionar á

cidadanía a información que necesita para ser libre e capaz de
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gobernarse a si mesma”. (Pilar López Díez)

-Reflexionar sobre a importancia do tratamento da violencia contra as

mulleres nos medios de comunicación contribúe a desenvolver unha

CONCIENCIASOCIAL. E se se fala desde o feminismo, mellor.

-A información que a cidadanía precisa para ser libre segundo Pilar

López Díez é aquela que reúne estas características:

- INDEPENDENCIA

- VERACIDADE

- EXACTITUDE

- ECUANIMIDADE

-“Xurdiron distintas recomendacións, pero poderiamos escoller aquela

que pedía “evitar os modelos que lesionen a DIGNIDADE das

mulleres”, entendendo a palabra dignidade como “aquela calidade das

persoas a través da cal somos sensibles ás ofensas, desprezos e

humillacións, ou faltas de consideración”.Apalabra dignidade non está

de moda, pero nós imos conseguir que o estea. Quen decide o que si é

digno e o que non?”. (Pilar López Díez)

-“Se continuamos considerando a violencia de xénero como un

SUCESO, seguirémola vendo como un espectáculo para contar, polo

que cómpre avogar por cumprir as normas deontolóxicas e condenar

abertamente calquera tipo de violencia”. (Pilar López Díez)
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“A violencia contra as mulleres é un problema universal, que afecta a

tódalas mulleres do planeta, de diferentes xeitos; é un problema complexo,

poliédrico, con causas difíciles, a veces, de analizar, pero cunha moi clara

que é o sistema de dominación do patriarcado que está instaurado en

tódalas sociedades.”

“Hoxe fálase do tema con moita NATURALIDADE, polo que podemos

facer unha lectura en torno a que existe un novo termo no vocabulario,

mais non significa que comprendamos realmente cál é a definición de

Violencia de Xénero.”

“Cando visibilizamos a V.X. contra as mulleres temos que ter en conta que

a V.X está usando un ·termo relacional·”

“Hai que pensar menos simplificadamente ante este problema complexo.”

“Falando de V.X. interésannos os MICROPODERES: os que aparecen no

cotiá, os que caracterizan as relacións entre as persoas e que se propoñen

obter diversos niveis de dominio sobre a outra persoa.”

“A abordaxe institucional que se fai da violencia de xénero e o

rexeitamento social son a consecuencia da movilización política

feminista.”

Carme Adán

Jorge Corsi

Marta Rodríguez Pérez

FRASES SIGNIFICATIVAS
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“Somos debedores/as do que nos transmite a cultura e que moitas veces as

persoas somos violentas por esa cultura”.

“As discriminacións son agora máis sutís e, por iso, máis difíciles de

captar que hai uns anos; son os denominados micromachismos”.

“Para sermos conscientes desas discriminacións moito máis imprecisas e

menos explícitas, temos o deber, homes e mulleres, de mercar unhas lentes

violetas e mirar a realidade desde unha perspectiva nova, desde unha

perspectiva feminista e feminina, ou, mellor dito, desde unha perspectiva

que non sexa a do poder”.

Gemma Lienas
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“Todas as persoas sufrimos violencia en diferentes formas e maneiras”.

“Previr a violencia é posible”.

“Feminizar a escola para feminizar tamén a sociedade”.

Amada Traba

“O maltrato empeza no momento no que remata o bo trato”.

“Na PERSONALIDADE DE XÉNERO, a feminidade constrúese, entre

outras cousas, frustrando os desexos e reprimindo a agresividade, mentres

que a masculinidade se contrúe sen estas frustracións nin represións,

lexitimando os desexos e a resposta agresiva”.

Lola Ferreiro
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“Os centros educativos seguen sendo institucións que reproducen o

modelo patriarcal, e como educadoras hai que ter a seria responsabilidade

e misión de transformalo”.

Lola Varela
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“Sabemos que nos programas de educación familiar un 90% das

intervencións que se fan son con mulleres”.

Eva López Soto

“México, un país demasiado lonxe de Deus e demasiado preto dos Estados

Unidos”.

Feminicidio: un “crime considerado de lesa humanidade, que consiste no

asasinato masivo de mulleres e que ten como denominador común o odio,

o desprezo, o sexismo e a discriminación cara as mulleres, pola súa

condición de mulleres”.

“Máis de 6.000 mulleres e nenas foron asasinadas en México entre os anos

1999-2005.

“As leis deben protexer as mulleres pero NUNCA A CUSTA DAS

LIBERDADES DAS MULLERES”.

“Aviolencia contra as mulleres é o último gran tema das axendas políticas

do feminismo”.

Marcela Lagarde
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Virginia Woolf dicía que “mulleres e homes vemos o mesmo pero

miramos de forma distinta”.

“Os homes temos que pasar do silencio cómplice á mirada responsable”.

“A violencia de xénero é un problema dos homes que fundamentalmente

sofren as mulleres”.

“Non se pode investir diñeiro para os homes se antes non se inviste nas

mulleres”.

“Non existe nin un só precepto no feminismo que prexudique os homes”.

“O proceso de cambio dos homes non pode estar unido á paciencia infinita

das mulleres”.

“AIgualdade ten que ser o substantivo, o de home o adxectivo”.

“ARESPONSABILIDADE DOS HOMES TEN QUE SERAGORA”.

Daniel Leal González
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“Os estudos feministas foron avanzando pouco a pouco, pero case sempre

coa dualidade de compromiso feminista e mais voluntarismo”.

Belén Puñal

“A linguaxe é unha ferramenta tan poderosa como perigosa. En xeral,

trátase de cambiar a macroestrutura: é no imaxinario colectivo onde deben

darse os grandes cambios”.

Ana Sanmartín
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Adán salienta a importancia de contar cunha lei que permite traballar na

prevención e tratamento da violencia de xénero.

Cuatrocientas personas asisten en Santiago a un congreso sobre maltrato

Adán destaca la importancia de la ley contra el maltrato.

Quintana salienta a resposta contundente da Vicepresidencia ante a

violencia de xénero coa aprobación da lei galega integral.

DOSSIER DE PRENSA

I CONGRESO INTERNACIONALSOBRE VIOLENCIADE XÉNERO

ENCUENTRO

I CONGRESO INTERNACIONALSOBRE VIOLENCIADE GÉNERO

EAPOSTAEN MARCHADE POLÍTICAS DE IGUALDADE

15 - 11 - 2007

15 - 11 - 2007

16 - 11 - 2007

17 - 11 - 2007

D
O

S
S

IE
R

D
E

P
R

E
N

S
A

129



Voluntarios gallegos ayudarán a mujeres víctimas de malos tratos. Hasta

septiembre se presentaron en Galicia 2.451 denuncias por violencia sexista.

Voluntarios para acompañar a mujeres víctimas de la violencia.

M. F. - Santiago

Secretaría Xeral da Igualdade ¿E ti, que opinas dos malos tratos ás

mulleres? CarmeAdán

Quintana aspira a que el 'salario de la libertad' nazca por consenso.

MARTAJAR - Santiago

MALOS TRATOS

TRIBUNA

E.Á. 8 - 11 - 2007

8 - 11 - 2007

25 - 11 - 2007

17 - 07 - 2007
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Unión Europea
Fondo Social Europeo

www.igualdadegaliza.org

vicepresidencia.xunta.es
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