Violencia de xénero contra as mulleres de 65 e máis
anos de idade na Comunidade Autónoma galega
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____________________________________________

Segundo se desprende da terceira macroenquisa sobre "a violencia contra as
mulleres" elaborada polo Instituto de la Mujer, o 3’6% das mulleres residentes en España
de 18 e máis anos declara ter sido víctima de malos tratos durante o derradeiro ano, por
algunha das persoas que conviven no seu fogar ou pola súa parella, ainda que non conviva
coa muller (maltrato declarado), mentras que o 9,6% son consideradas "técnicamente"
coma maltratadas. A persoa causante da violencia doméstica é, na maioría dos casos, a
parella (xa sexa a actual ou o ex marido/ex parella).
Segundo as conclusións do comité de expertos sobre envellecemento do Congreso
de Estados Unidos, estímase nun 10% a porcentaxe de maiores que son víctimas de malos
tratos (en diferentes graos, dende moderados a graves), ainda que sospéitase que a cifra é
ainda maior. A documentación existente relativa ós malos tratos á terceira idade
normalmente céntrase nos acontecidos en centros residenciais ou nos levados a cabo por
parte dos fillos/as. Por este motivo, consideramos interesante levar a cabo unha
investigación centrada na violencia de xénero ás mulleres de 65 e máis anos, facendo unha
análise tanto cualitativa coma cuantitativa da situación para deste xeito paliar a falla de
información e documentación sobre o tema.
Consideramos que este estudo aporta información relevante xa que o perfil dunha
muller maltratada de 65 e máis anos é diferente ó de outros tramos de idade. Paralelamente
dentro do mesmo grupo de idade preveéronse atopar destacables diferencias.
Cabe sinalar que entre as mulleres de 65 e máis anos o concepto de violencia de
xénero en moitas ocasións é diferente ó de outros grupos de idade e, coma consecuencia,
as denuncias dentro deste tramo de idade son menores. De tódolos xeitos, cabe destacar
dous aspectos importantes neste senso:
Partindo do ano 2002 onde o número de denuncias por malos tratos producidas
pola parella ou exparella (mulleres en datos absolutos, delitos máis faltas) foi de 737,
obsérvase que ditas denuncias chegaron a 1019 no ano 2005. É dicir, o número de

denuncias aumentou, o cal é un dato alentador (814 denuncias deste tipo no ano 2003 e
969 no ano 2004).
Por outra banda, tamén é destacable o feito de que no ano 2006 o número de
denuncias baixou ata 960, sufrindo un moi lixeiro ascenso no ano seguinte (968 denuncias).
O primeiro paso para facer fronte a un problema social é facelo visible, de tal xeito
que a violencia contra as mulleres tivo que ser denunciada para comenzar a verse. Un paso
importante neste senso foi a aprobación da Lei Integral de Medidas contra a Violencia de
Xénero, a cal contempla aspectos preventivos, educativos, sociais, asistenciais, sanitarios e
penais. Paralelamente déronse avances considerables no coñecemento das causas, as
consecuencias e o alcance desta violencia, así como as medidas encamiñadas a ponerlle fin.
Consideramos que trátase dun proxecto innovador, xa que é un aspecto non tratado
e que recoñecemos de especial importancia. Debemos ter en conta que a maioría dos
estudos que realízanse sobre terceira idade proceden de países anglosaxónss (aspecto moi
repetido no Congreso Nacional Envejecimiento, Familia y Sociedad), sendo necesaria a súa
potenciación a nivel nacional e especialmente a nivel galego.
Temos o convencemento de que unha das principais características e utilidades
dunha acción debe ser a súa continuidade, polo que pretendemos manter esta acción en
anos posteriores, incrementar a información insertada, realizar novas accións relacionadas,
ademais de amplialos contidos do proxecto base e buscar fontes de financiación
complementarias.
Ademasis os contidos do presente proxecto enriqueceranse coas aportacións
provenientes de diferentes profesionais e entidades de diversos países europeos.
A súa vez, o espacio na Internet enriquecerase coas aportacións periódicas,
difundíndose o seu contido de xeito público, periódico e actualizado. Polo tanto, non
constituirá unha acción ocasional nin illada senón continuada no tempo.

Antecedentes do proxecto

Unha das primeiras fases levadas a cabo de cara ó presente proxecto, foi o
desenrolo dunha base de datos de entidades a nivel Comunidade Autónoma galega. Varios
membros do equipo de investigación ten experiencia de traballo tanto a nivel terceira idade
coma no referente á violencia de xénero contras as mulleres, o cal foi unha grande vantaxe
á hora de ampliar a información. Paralelamente, clasificouse abundante documentación
acerca tanto de terceira idade coma de violencia de xénero, constituindo o paso seguinte o
rastrexo desa documentación xenérica de cara a analizar a información relacionada
directamente co perfil muller de 65 e máis anos que sofre violencia por razón de sexo e
concretalo nun estudo en profundidade.

En base ós primeiros resultados determináronse varias hipótesis a seguir coma liñas
de investigación, entre as cales cabe destacar:

•

Dentro do tramo de idade de 65 e máis anos a conciencia e concepto de
denuncia é diferente á de outros tramos de idade (maior diferencia de
resultados entre mulleres consideradas técnicamente coma maltratadas e
mulleres autoclasificadas coma maltratadas), xa sexa de cara á familia
(especialmente fronte ós fillos/as) coma de cara á sociedade.

•

Maior continuidade no maltrato, situación asumida e “perdoada” desde fai
moito tempo xa que considérase de xeito natural coma parte do carácter da
parella (especialmente no caso de maltrato físico e psíquico).

•

Tendencia a relacionar mal trato sexual somente con penetración vaxinal.

•

Maior defensa da figura do pai fronte ós fillos/as cruzada con sentimentos
de culpa.

•

Maiores dificultades de cara a refacer unha nova vida: inserción laboral nula,
dependencia dos ingresos económicos da parella.

•

Forte reticencia a enfrontarse ó problema (“ a meus anos”).

•

Casos de violencia de xénero en centros residenciais por parte de
coidadores/as e residentes.

•

Violencia de xénero contra as mulleres de 65 e máis anos por parte da súa
parella y que padecen algún tipo de enfermidade (Alzheimer, outras
demencias, etc.) ou discapacidade.

•

Dificultades á hora de conquerir ser denunciados por parte dos fillos/as,
resto familia, entorno veciñal ou coidadores (estes últimos poden ter
indicios ó realizar por exemplo os aseos).

•

Con respecto a outros países europeos diferenzas cualitativas e cuantitativas

Obxectivos
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____________________________________________

Obxectivo xeral:

•

Detectar e analizar as formas, causas, natureza e consecuencias da violencia
contra as mulleres de 65 e máis anos en Galicia

Obxectivos específicos:

•

Realizar unha análisis cualitativa e cuantitativa da problemática

•

Rastrexar a documentación xenérica sobre terceira idade e violencia de
xénero con alcance europeo establecendo cruce de datos e completar a
información có traballo de campo en entidades de diversa tipoloxía

•

Desenrolar as hipótesis plantexadas coma liñas de actuación (Ver apartado
antecedentes e estado actual do proxecto)

•

Fomentar a coordinación e intercambio de información entre profesionais a
nivel europeo

•

Difundir os resultados de xeito público

•

Crear un espazo na Internet adicado a albergar ó proxecto

•

Potenciar a continuidade da acción

Membros do equipo de investigación

Membros do equipo de investigación
____________________________________________

Ana Fernández Moreira
Ana Fernández Sangil
Mª José Míguez Suárez
Lourdes Silvoso Fuentes
Edith Pita Hermida

Materiais e metodoloxía

Materiais e metodoloxía
____________________________________________

→

Revisión e identificación bibliográfica
Busca e localización de documentos que conteñan información sobre
violencia de xénero cruzada con terceira idade en bases de datos de
publicacións

científicas,

páxinas

entidades/institucións galegas,

web

nacionais,

e

documentos

europeas e

de

internacionais

relevantes, con especial atención ás galegas

→

Deseño, elaboración e cobertura de base de datos
Cada membro do equipo de investigación insertará periódicamente na base
de datos a documentación que vaia rastrexando e analizando, de xeito que
non se produzan duplicacións na obtención e análise desa información

→

Traballo de campo
Contacto directo con entidades públicas e privadas. Análisis cualitativo e
cuantitativo da información obtida en: centros saúde, asociacións/ONGs,
CIM. Centros de Información á Muller, Policía local, autonómica e
nacional, casas de acollida e outros recursos/equipamentos/servicios
relacionados coa atención á violencia de xénero.

→

Deseño e inserción de contidos en páxina web
Creación e mantenemento dun espazo na Internet onde albergar os
contidos e resultados do estudo, o cal garante a difusión de resultados de
xeito público e alcance europeo, a posibilidade de intercambio de
información entre profesionais e a continuidade da acción (manterase a súa
publicación na web despois do ano 2008)

→

Reunións de coordinación e seguemento
Tódolos compoñentes

do

equipo

de

investigación

coordinaranse

periódicamente. Ademais o farán sempre que o consideren oportuno ó
producirse situacións/problemas puntuais. Para elo realizaranse reunións
bimensuais nas que organizarase o traballo e supervisarase/evaluarase ó
realizado previamente. Deste xeito levarase a cabo unha constante
programación e coordinación da actividade investigadora. Paralelamente
manteranse contactos continuados entre os membros do equipo de traballo
a través de diversos medios (correo electrónico, teléfono, fax, etc.)

Terminoloxía

Terminoloxía
____________________________________________

É fundamental coñecer a base das relacións desiguais e xerarquizadas entre homes e
mulleres, nas que estas últimas soportan sempre peores condicións.
Estas relacións desiguais explícanse a partir do concepto de xénero, para analizar e
explicar as diferencias que existen entre ambos.

O SEXO: A CATEGORÍA BIOLÓXICA
Sexo: Diferencia fundamentada nas características biológicas derivadas da
apariencia corporal en función dos órganos xenitais e/ou desenvolvemento físico.
(Real Academia Galega da Lengua)
O sexo é unha categoría biolóxica, xenéticamente determinada e transmisible e, por
tanto, básicamente inmodificable, en función da cal clasificamos aos/ás seres vivos/as en
machos ou fémias de calquera especie.
Aparte das características morfolóxicas de carácter sexual, a diferencia funcional
básica que se deriva do feito de ser macho ou de ser femia é a capacidade de estas para
parir e amamantar ás crías, e a dos machos para ter, a igual masa corporal, maior forza
física.

O XÉNERO: A CATEGORÍA SOCIAL
Xénero: Concepto que fai referencia ás construcións culturais que atribúen
características diferenciais ás persoas en función do sexo femenino ou masculino.
(Real Academia Galega da Lengua)

"Xénero é unha serie de roles culturais, un disfraz, unha máscara, unha camisa de
forza na que os homes e as mulleres bailan a súa desigual danza"
(Gerda Lener)

O xénero é unha construcción social transmisible a través de mecanismos culturais
e polo tanto culturalmente modificable. O xénero fai referencia aos aspectos culturais, á
construcción que toda sociedade elabora en torno ás diferencias anatómicas. A partir do
xénero clasificamos os comportamentos das persoas en masculinos ou femininos. Ao ser
unha construcción social o que se entende por «masculino» ou «feminino», varía dunha
sociedade a outra e dun período histórico a outro a través dun proceso de aprendizaxe, por
tanto, é educable.

As diferencias entre homes e mulleres, como diferencias de xénero, débense
fundamentalmente á educación que recibimos unhas e outros. Polo tanto:
SEXO

XÉNERO

NON EDUCABLE

É EDUCABLE

NON MODIFICABLE

É MODIFICABLE

COINCIDEN EN TODO TEMPO E
CULTURA

NON COINCIDE EN TODO TEMPO E
CULTURA

É O NATURAL

É O CULTURAL

A PERSPECTIVA DE XÉNERO
En cada sociedade as relacións de xénero determinan o acceso aos recursos, a
división sexual do traballo, a responsabilidade de cada membro da familia dentro e fora do
fogar. Iso tradúcese nunha situación de desventaxa das mulleres: a día de hoxe, por
exemplo, as mulleres representan o 60% das persoas pobres no mundo e os dous tercios
das persoas adultas analfabetas, xa que teñen máis difícil o acceso a un traballo remunerado
e á educación.
A perspectiva de xénero é un marco de análise teórico e conceptual que se centra
no impacto do xénero sobre as oportunidades, roles sociais e interaccións das persoas.
Examina as responsabilidades, oportunidades e recursos nas relacións de poder entre
mulleres e homes e proponse equilibrar a distribución deste poder.

O seu obxectivo non é o de invertir as posicións existentes de ventaxa/desventaxa
entre os sexos – é dicir favorecer ás mulleres en detrimento dos homes - senón promover
a equidade. A cuestión clave é a redistribución de poder e recursos para que sexa máis
igualitaria para todo o mundo.

Moitas decisións políticas ou sociais parecen neutrais pero unha análise máis
profunda revela que afecta a mulleres e homes de manera diferente. Por que? porque
existen sustanciais diferencias nas vidas de mulleres e homes na maioría dos ámbitos.

Usar perspectiva de xénero significa examinar calquera cuestión (laboral, social,
familiar, etc.) tomando en conta como a pertenencia a un ou outro xénero inflúe sobre as
condicións reais de vida e as experiencias das persoas.

Se, por exemplo, falamos de desemprego na sociedade e examinamos tódalas
conexións entre o xénero das persoas afectadas - masculino ou feminino - as causas, os
efectos e as experiencias do desemprego, chegaremos a conclusións moi diferentes e
teremos que elaborar políticas diferentes para solucionar o problema.

A PERSPECTIVA DE XÉNERO
SIGNIFICA
NON SIGNIFICA
Examinar as desigualdades e Tomar en conta só ás mulleres
diferencias entre mulleres e homes
Recoñecer que tanto homes como
mulleres son axentes sociais
Elaborar propostas/políticas que
teñan en conta as desigualdades e
diferencias entre mulleres e homes
Comprender as diferencias entre os
diferentes grupos de mulleres (ou de
homes)

Considerar só ás mulleres como
“grupo vulnerable”
Elaborar propostas/políticas que
tratan a homes e mulleres como un
colectivo único
Asumir que tódalas mulleres (ou
tódolos homes) teñen os mesmos
intereses e as mesmas necesidades

VIOLENCIA DE XÉNERO
Violencia de xénero: “Calquera acto violento ou agresión baseados nunha situación
de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes
sobre as mulleres que teñan ou poidan ter como consecuencia un dano físico,
sexual ou psicológico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación
arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou
privada”.
(Definición extraída da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero)

A violencia de xénero ten a súa orixe nas desigualdades que existen nas relacións de
poder entre homes e mulleres dentro da sociedade. A violencia é a forma máis directa na
que os homes poden usar e usan o seu poder sobre as mulleres.
A cultura, relixión e as políticas e lexislación estatais, o sistema xurídico, as
institucións educativas, os medios de comunicación, a familia, o novo orde económico
mundial, e as actitudes patriarcais que prevalecen en tódolos ámbitos da sociedade
acostuman a reforzar o ciclo de violencia.
A violencia contra as mulleres non é un tema que atañe só ás mulleres - algo que se
acostuma a crer cando se fala deste tema. A violencia está en todas partes e por tanto, todo
o mundo ten que poñer da súa parte para tratar de previla e de solucionar o problema.

Que entendemos por violencia de xénero. Principais manifestacións
Según a natureza das agresións, podemos falar de diferentes tipos de violencia. O
máis frecuente é que dentro dunha mesma relación se produzan varios tipos de violencia; é
dicir, unha muller que sofre malos tratos físicos, seguramente sufra tamén violencia
psicolóxica ou doutro tipo.

Por tanto, os tipos máis frecuentes de violencia son:

* Violencia física
Provoca danos no corpo, podendo producir fracturas, feridas, contusións e incluso
a morte. Ademáis de poñer en risco a vida das persoas agredidas, causando a morte nos
casos máis extremos, provoca medo e sentimentos de humillación, que van destruíndo a
autoestima das persoas. As conductas máis frecuentes son: bofetadas, empuxóns, palizas,
etc.

* Violencia psíquica
Esta violencia é máis difícil de delimitar. Produce desvalorización ou sufrimento nas
mulleres. Refírese a conductas, como insultos, humillacións, ameazas, etc. O maltrato
psicolóxico continuado, ao igual que o físico, provoca sentimentos de humillación, que van
destruíndo a autoestima das persoas.

* Violencia sexual
Supón unha relación sexual imposta contra a vontade da muller e un trato
degradante do seu sexo. Calquera contacto sexual non desexado. Son conductas que van
dende levantar as faldas a unha moza, ata a violación.

* Maltrato económico
Prodúcese cando á muller se lle nega o control e a autonomía na xestión
económica.

* Maltrato social
Maniféstase cando se insulta e humilla a unha muller diante doutras persoas, así
como no control das relacións externas, isto é, coa familia, coas amizades ou coas
chamadas telefónicas. Esta situación pode facer que nun determinado momento a víctima
se ille para non enfurecer a quen a maltrata e non poñerse en evidencia diante da xente.

MAINSTREAMING DE XÉNERO

Mainstreaming de xénero: “Considérase como a organización (reorganización), a
mellora, o desenvolvemento e a avaliación dos procesos políticos, de modo que
unha perspectiva de igualdade de xénero sexa incorporada en todas as políticas, a
todos os niveis e en todas as etapas polos actores normalmente involucrados na
adopción de medidas políticas”.
(Grupo de Especialistas do Consello de Europa)

ACCIÓNS POSITIVAS

Accións positivas: “Estratexia destinada a establecer a igualdade de oportunidades,
por medio dunhas medidas que permitan contrarrestar ou corrixir aquelas
discriminacións que son o resultado de prácticas ou sistemas sociais”.
(Comité para a igualdade do Consello de Europa)

ACOSO SEXUAL

Acoso Sexual: “Inclúe todas aquelas condutas consistentes na solicitude de favores
de naturaleza sexual, para si ou para unha terceira persoa, nas que o suxeito activo
se vale dunha situación de superioridade laboral, docente ou análoga, con anuncio
expreso ou tácito á muller de causarlle un mal relacionado coas expectativas que a
vítima teña no ámbito da devandita relación, ou baixo a promesa dunha
recompensa ou dun premio no ámbito desta”.
(Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero)

ABUSO SEXUAL

Abuso Sexual: “Calquera acto de naturaleza sexual forzada polo agresor ou non
consentida pola muller, e que abrangue a imposición, mediante a forza ou con
intimidación, de relacións sexuais non consentidas, con independencia de que o
agresor garde ou non relación conyugal de parella, afectiva ou de parentesco coa
vítima”.
(Lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero)

ESTEREOTIPO

Estereotipo: “Xeneralizacións non científicas acerca do que é “propio” de cada
sexo. Instrumentos que empregan as persoas para comprender, interpretar e
acomodarse o mellor posible á sociedade na que viven.
A discriminación aparece cando se lle aplica un valor positivo a todo o que se
relaciona cos estereotipos dun dos sexos, neste caso o masculino e, por
contraposición, cando se lle asigna un valor negativo e desvalorizado a todo o que
se relaciona cos estereotipos femeninos.
Esta valoración social repercute na formación da identidade de homes e mulleres
que ven dende

a súa infancia como se aprecian ou desprezan certos trazos

biológicos (…) e observan como sistematicamente se lles recompensa ou se lles
castiga en función de se cumpren as expectativas de xénero do seu grupo social”.
(Real Academia Galega da Lingua)

PLAN DE IGUALDADE

Plan de igualdade: “estrategia encamiñada a lograr a participación activa das
mulleres en todos os ámbitos da sociedade mediante a definición duns obxectivos
que concretan as actuacións a curto e medio prazo. As actuacións implican as
diferentes entidades das administracións públicas e os axentes sociais. Así, existen
plans de igualdade comunitarios, estatais, rexionais e locais”.

POLÍTICAS DE IGUALDADE

Políticas de igualdade: “As políticas de igualdade son aquelas que incorporan a
perspectiva de xénero na planificación, desenvolvemento e avaliación das políticas
xerais en materia de educación, saúde, emprego, participación, etc.
(www.nodo50.org/mujeresred/vocabulario-2)

COEDUCACIÓN

Coeducación: “ È un proceso de intervención educativa consciente e intencionado
que parte do respeto e recoñecemento de dous sexos distintos, a fin de potenciar
unha educación integral e un desenrrolo persoal integrador dos nenos/as dende a
plena igualdade.”

ANDROCENTRISMO

Androcentrismo: “Tendencia social a considerar ás persoas do sexo masculino
como centro da sociedade e eixe referencial da legislación, estructuración e
organización social.”

Evolución histórica
____________________________________________

A discriminación das mulleres respecto ós homes apóiase, fundamentalmente, na
socialización diferencial en función de pertencer a un ou outro sexo. Por ese motivo, é
importante diferenciar entre sexo e xénero, xa que son conceptos que en moitas ocasións
tenden a considerarse como sinónimos. Cando comeza o proceso de socialización dos
individuos se lles adscribe ó xénero masculino ou feminino (educación formal e informal,
asimilación de normas explícitas e implícitas, aprendizaxe de roles, etc.) e en función desta
adscrición, a sociedade terá para cada persoa unha serie de expectativas, regras non escritas
e actitudes. O maior inconvinte disto é que ó longo da historia e na maioría das culturas, o
relacionado co xénero feminino foi considerado inferior. Por todo isto, a pertenza a un ou
outro xénero condiciona como outros membros da comunidade perciben ó individuo.

A violencia contra as mulleres non é un fenómeno novo mais nos derradeiros anos
pasou de considerarse como unha cuestión privada ou de parella a asumirse como un
problema social. Desenrrolouse un proceso de denuncia, discusión, visibilización e toma de
conciencia sobre este problema, influindo en dito proceso os meios de comunicación, os
gobernos, a lexislación, os/as profesionais, os movementos asociativos, etc.
Tradicionalmente, este tipo de violencia entendíase como un fenómeno privado,
como un dereito do varón, algo normal e incluso lexítimo, especialmente nos casos
producidos dentro da parella. Máis tarde comezou a considerarse como algo inadecuado ou
non conveniente mais no cal non había que intervir, xa que formaba parte da vida íntima.
Ademais xustificábase por entenderse que esta violencia producíase por circunstancias
particulares, como situación psicolóxica do agresor, problemas socioeconómicos, etc.
No século XX, na década dos oitenta, a violencia constitúe unha cuestión esencial
do movemento organizado de mulleres a escala mundial, facéndose fincapé na violencia
física e nas agresións sexuais. As mulleres exixen atención á existencia de actos de violación
dos dereitos humanos específicos do seu sexo, como os asasinatos de mulleres por causas
culturais (abortos selectivos, asasinatos por honra, lapidación,…), as agresións corporais
baseadas no xénero (mutilación xenital, queimaduras,…) ou, entre outros, as violacións
como arma de guerra. Máis tarde, este definición amplíease e perfílase, chegando a incluír
formas estruturais de violencia baseadas unicamente no xénero. Así, considéranse como
degradantes accións como a preferencia de fillos homes ou a exixencia de virxindade para
as rapazas. Deste xeito, a sociedade foi entendendo que a violencia que padecen as mulleres
en función do seu sexo inclúe un conxunto de fórmulas discriminatorias que constitúen o
caldo de cultivo dunha violencia que en moitos países goza non só de impunidade, senón
tamén de consentimento. Por isto, definir a violencia contra as mulleres como unha
violación de dereitos humanos constituía un paso imprescindible para avanzar na
implantación de medidas legais e políticas para a erradicación do problema.
En Españan ata a reforma do Código Civil de 1975, mantíase a figura do marido
como cabeza de familia e a necesidade de licenza marital. Neste contexto, a violencia de
xénero é unha consecuencia directa dun sistema social-patriarcal baseado na obediencia e
subordinación das mulleres respecto dos homes, e sustentado por estruturas e costumes
sociais que a levan alentando e lexitimando durante séculos.

Como sinalouse, na actualidade ten consideración dunha relación social baseada na
desigualdade, coa dominación dun xénero sobre outro.
No ano 1995, a Organización de Nacións Unidas na súa IV Conferencia Mundial,
recoñece que a violencia contra as mulleres é un obstáculo para conseguir os obxectivos de
igualdade, desenvolvemento e paz e viola e menoscaba o goce dos dereitos humanos e as
liberdades fundamentais”. Ademais a define como unha manifestación das relacións de
poder historicamente desiguais entre mulleres e homes.

Dentro deste contexto cabe mencionar o concepto de amor romático. O amor é
unha construcción cultural e ó longo da historia a súa concepción foi diferente. Tanto en
Grecia como en Roma o placer sexual separábase do matrimonio e así durante moitas
décadas, ata chegar ós inicios do século XIX onde alcánzase a conexión entre amor
romántico, matrimonio e sexualidade. Así, chégase a considerar que o amor romántico é a
razón fundamental para manter relacións matrimoniais e que estar namorado/a é a base
fundamental para formar unha parella e para permanecer nela. Nas sociedades occidentais
modernas a familia é unha das institucións sociais básicas. Ésta fundaméntase no
matrimonio e éste no amor romántico.
Dentro das implicacións que para os membros da parella tería o amor romántico,
entre outras, cabe sinalar (Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer Pérez, Victoria A.; García Buades,
M, Esther; Ramis Palmer, M. Carmen; Mas Tous, M. Carmen; Navarro Guzmán, Capilla;
Torrens Espinosa, Gema): entrega total á outra persoa; facer da outra persoa o único e
fundamental da existencia; vivir experiencias moi intensas de felicidade ou de sofrimento;
depender da outra persoa e adaptarse a ela; perdoar e xustificar todo en nome do amor;
consagrarse ó benestar da outra persoa; estar todo o tempo coa outra persoa; pensar que
non é posíbel voltar a amar con isa intensidade; sentir que nada vale tanto coma esa
relación; desesperar ante a soa idea de que a persoa amada váiase; pensar todo o tempo na
outra persoa; vivir só para o momento do encontro; prestar atención e vixilar calquer sinal
de altibaixos no interés ou o amor da outra persoa; idealizar á outra persoa non aceptando
que poida ter algún defecto; sentir que calquer sacrificio é positivo se faise por amor á outra
Persoa; ter anhelos de axudar e apoiar á outra persoa sen esperar reciprocidad nin gratitude;
obter a máis completa comunicación; lograr a unión máis íntima e definitiva; facer todo
xunto á outra persoa, compartilo todo, ter os mesmos gustos e apetencias.

Moitas destas características constitúen creencias irracionais e mitos, dando lugar en
moutas ocasións a desenganos e frustracións.
Deste xeito, o amor romántico é unha construción social e cultural propia do
mundo occidental. Este modelo de relacións entre parellas baséase na asimetría de roles e
de poder entre xéneros e aboca na frustración das relacións de parella baseadas na
negociación e na igualdade. Así, é un dos factores que sustentan tanto o maltrato á muller
nas súas formas máis graves coma nas violencias cotiás invisibilizadas, normalizadas e
naturalizadas a prol da idea do amor.
En canto as teorías explicativas do amor podemos distinguir dúas correntes. Por
unha banda, as explicacións sociobiolóxicas que inciden na funcionalidade biolóxica do
comportamento amoroso para a persistencia/supervivenza da especie e, por outra, as
explicacións que céntranse nos condicionantes culturais do amor como construcción social.
Segundo Silvia Ubillos e cols., a expricación sociobiolóxica prevé que os varóns tendan a
valorar en maior medida o amor lúdico e os criterios de atractivo físico e amor para elexir a
súa parella, cunha orientación cara ó sexo casual e a obtención do maior número posible de
parellas sexuais). Paralelamente, as féminas valorarían en maior medida o amor pragmático
e os criterios de poder social e status para elexir a súa parella, unido ó esforzo necesario
para sacar adiante os seus descendentes.
Esta mesma autora afirma que as bases desta teoría coinciden cós planteamentos da
teoría de roles. Así, as diferenzas de comportamento entre homes e mulleres sinaladas na
teoría sociobiolóxica coinciden cos planteamentos da teoría de roles, segundoa cal as
mulleres son socializadas en roles comunais, pasivos e de subordinación, mentras cos
homes son socializados en roles axentes, activos e de dominio.
En canto ás expricacións culturalistas, por unha banda, autores/as como Averill,
Clyde Hendrick ou Susan S. Hendrick, mantén que o amor pasional é unha construcción
social que só dáse en certas culturas e a partires dun determinado momento histórico; sen
embargo, outros autores/as como Jankowiak e Fisher sinalan a existencia transcultural do
amor romántico.
Dentro do concepto de amor podemos atopar diversas clasificacións, como o estilo
apego (seguro, evitativo, ansioso, ambivalente), estilo manía (amor posesivo), ludus (amor
lúdico), eros (amor pasional), storge (amor amistoso). Dentro da propia relación amorosa
varios estudos sinalan que prodúcese unha disminución progresiva da pasión amorosa e do

desexo sexual inicial, dando paso ó aumento do compromiso e a un amor de compañeiros.
Pola súa banda, distingue entre: simpatía (existe intimidade mais non amor nin
compromiso, coma por exemplo no caso dos amigos/as); enamoramento (con paisón mais
sen intimidade nin compromiso, coma nos casos baseados na atracción física), só
compromiso (hai compromiso mais non intimidade nin paisón), amor romántico (con
intimidade e paisón mais non compromiso, sendo difícil mantener a relación có paso do
tempo), amor de compañeiros/as (inclúe intimidade e compromiso e non paisón), amor
tolo (con paisón e compromiso mais non intimidade), amor completo (con intimidade,
paisón e compromiso).
Segundo varios autores/as, as mulleres danlle máis importancia ós estilos storge e
pragma, mentras que os homes danlla ó estilo ludus. Por outra banda, outros estudos
conclúen con que nas mulleres predomi a aceptación do amor eros, storge e pragma,
mentras que no caso dos homes o amor ludus e ágape son os estilos predominantes.
Atendendo á idade, algúns estudos consideran que eros é o estilo preferente entre
os/as adultos xóvenes, mentres que coa idade incrementaríase a preferencia polos estilos
storge ou pragma. Outros estudos sinalan que a medida que aumenta a idade, increméntase
o desacordo con estilos amorosos como manía e ágape (sendo esta tendencia máis forte
entre as mulleres que entre os homes), non existindo relación coa idade no caso dos estilos
eros, ludus, storge e pragma.
Autores/as como Alice H. Eagly e Wood, indican que nas sociedades con maiores
niveis de igualdade de xénero, o desenrolo económico e social do entorno permite á persoa
valorar máis os aspectos subxectivos que os prácticos, motivo polo cal reforzaríase a
importancia do amor paisoal como criterio para elexir á parella íntima e formar unha
familia.
Tamén realízanse diversos estudos centrados no predomicio dos distintos estilos de
amor. Así, Hendrick y Hendrick considera que o estilo storge supón o 66% dos casos, o
estilo eros o 34% e o pragma o 17%. Pola súa banda, Silvia Ubillos e cols., nun estudo
desenrolado en varios países, atoparon que os estilos de amor máis valorados polo
conxunto da mostra foron eros e ágape, en contraposición os estilos ludus e pragma, que
foron os menos valorados.
En canto ó amor no transcurso do tempo, Carlos Yela propón as seguintes fases:
Fase de enamoramento, que correspondería ós primeiros meses da relación (prodúcese o
aumento dos compoñentes amorosos, sobre todo da paisón erótica e da intimidade, sendo

o compromiso o compoñente de menor importancia). A ésta, síguelle a Fase de amor
paisoal, onde a paisón erótica alcanzaría o seu punto máximo, mentres que a paisón
romántica seguiría aumentando (tamén seguirían aumentando o compromiso e a
intimidade)., que siguen aumentando. A derradeira fase é a Fase de amor de compañeiro/a
e nela a paisón erótica e a paisón romántica descenden paulatinamente, mentras que o
compromiso e a intimidade alcanzan o seu máximo nivel de intensidade e protagonismo.
Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer Pérez, Victoria A.; García Buades, M, Esther; Ramis
Palmer, M. Carmen; Mas Tous, M. Carmen; Navarro Guzmán, Capilla; Torrens Espinosa,
Gema, no seu estudo “Do mito do amor romántico á violencia contra as mulleres na
parella. Ano 2004-2007”, atoparon que na mostra que estudaron os estilos de amor que
despertan máis aceptación son eros (máis do 83% máis ben de acordo ou completamente
de acordo con o seu contido), ágape (70%), pragma (54%) e storge (53%). Pola contra, os
estilos que despertan máis ben desacordo son ludus e manía (máis do 66% e case o 40%
respectivamente móstranse máis ben en desacordo ou completamente en descordo có seu
contido).
Coma conclusión pode indicarse que a desigualdade ponse de manifesto cando a
educación sentimental socializa ás mulleres no amor como protagonista da súa vida enteira,
e os homes como soamente parte désta. Atopamos así que moitas mulleres buscan
xustificación a súa existencia na súa función de esposas e nais, polo que a idea do amor
romántico vertebra a súa vida, aínda que cando se atopa non sexa gratificante e incluso
cause sufrimento e anule calquera esfera de desenvolvemento persoal, social e psicolóxico.
A idea do amor romántico é un elemento presente no maltrato.
A tan extendida crenza de que a forza do amor é capaz de solucionar tódalas
dificultades parte do erro de considerar ó amor coma unha arma todopoderoso, e que
incluso sendo unilateral é suficente para conquerir as metas propostas. Este mito fai que
moitas mulleres mantéñanse por máis tempo na relación de parella violenta, esforzándose
por tratar de cambiar algo que está fora do seu alcance. Por iso, tamén é imprescindible que
acepten un escenario onde o amor poida rematar e non por iso vivirse coma un fracaso.
Tamén debemos ter en conta que en moi numerosos casos estas mulleres nunca tiveron o
que supoñen que ten que recuperar.

Coma sinala Ainoa Flecha e cols., a prevención da violencia de xénero require
dunha resocialización do concepto de amor, dos modelos amorosos deseables e dos
modelos masculinos e femininos que considéranse atractivos.

Outro concepto a sinalar é o de os procesos de socialización, os cales son diferentes
para mulleres e homes. No caso das mulleres, ainda que os cambios producidos foron
notables, todo o relacionado có amor, xa sexa no referente a mitos, creenzas, etc., segue
manténdose con forza. Neste senso, a consecución e desenrolo do amor (enamoramento,
relación de parella,…) é en moitos casos o eixo vital de moitas mulleres, mentres que no
caso dos homes ese proceso tende a ocupar un segundo plano. Unha das consecuencias
desta situación é que tradicionalmente a educación das mulleres diríxese a conquerir as
cualidades necesarias para ser esposa e nai e todo o que isto implica, como saber agradar e
manter a atención do home ou coidar o aspecto físico. Deste xeito, no proceso de
socialización, o modelo cultural de amor romántico proposto ás mulleres implica unha
renuncia persoal e a entrega ó home, o cal potencia comportamentos de depedencia e
sumisión ó varón.
Tamén cabe que cabe destacar o concepto de patriarcado, que pode ser definido
como un orden social de poder onde asegúrase a supremacía dos homes e do masculino
sobre a inferiorización previa das mulleres e do feminino. O lugar social do varón, dende o
punto de vista de xénero, supón entender que o lugar social déste susténtase en mitos de
superioridade masculina e disponibilidade feminina. A desvalorización do feminino e a
sobrevaloración do masculino, baseados no modelo social de feminidade e masculinidade,
tende a facilitar a violencia contra as mulleres. É dicir, a violencia contra as mulleres lígase
estreitamente coa desigualdade de xénero e coas formas culturais de considerar ás mulleres
inferiores ós homes.
Outro concepto a destacar é o androcentrismo. Marques-Pereira defíneo como o
termo que explica unha concepción do mundo baseando o masculino como norma de
referencia. Unha consecuencia deste sistema é que a suposta igualdade asimila ás mulleres
ós homes ou ben son incluídas na cidadanía en tanto que mulleres, o que tradúcese en
diferenza sexual e, ao fi nal, na separación do público (para os homes) e o privado (para as
mulleres).

Outro concepto que podemos sinalar é o de micromachismo. Luis Bonino define o
micromachismo como aquelas conductas sutís e cotiás que constitúen estratexias de control
e microviolencias que atentan contra a autonomía persoal das mulleres e que soen ser
invisibles ou, incluso, estar perfectamente lexitimadas polo entorno social. Refírese ás
prácticas de dominación masculina na vida cotiá cuio obxecticvo é manter o dominio e a
súa suposta superioridade sobre a muller; reafirmar ou recuperar dito dominio ante unha
muller que “rebélase"; resistirse ó aumento de poder persoal ou interpersoal dunha muller
coa que vincúlase ou aproveitarse de ditos poderes. Este tipo de comportamentos son
efectivos porque a dinámica social os ratifica, porque exércense de xeito reiterado ata
chegar a unha disminución importante da autonomía das mulleres e porque en moitas
ocasións son tan sutís que pasan inadvertidos para quen os padece e/ou para quen os
observa. Este autor establece a seguinte clasificación dos micromachismos:
a) Micromachismos coercitivos ou directos, onde o home emprega a forza moral,
psíquica, económica ou da súa personalidade para intentar dobregar á muller e convencela
de que a razón non está da súa parte. Todo elo soe provocar na muller inhibición,
desconfianza en ela mesma y nos seus propios criterios e disminución da autoestima. A súa
vez, dentro dos micromachismos coercitivos distingue: intimidacion (dando indicidios de
que algo pasará senón obedécese), toma repentina do mando (anular ou non ter en conta as
decisións da outra persoa), apelación ó argumento lógico (recurrir á "razón" para impoñer
ideas, conductas ou eleccións desfavorables para a outra persoa), insistencia abusiva (obter
o que se quere por agotamento da outra persoa que ó final acepta a cambio de paz), control
do diñeiro (monopolio do uso ou das decisións sobre o diñero dando por descontado que
tense máis dereito a elo), emprego expansivo do espazo físico (ocupando os espacios
comúns impidendo que a outra persoa os empregue).
b) Micromachismos encubertos, onde o home oculta o seu obxectivo de dominio.
Deste xeito impídese o pensamento e a acción eficaz da muller, levándoa na dirección
elexida polo home, aproveitando a súa dependencia afectiva e provocando nela
sentimentos de desvalimento, confusión, culpa e dudas que favorecen o descenso da
autoestima e a autoconfianza. Dentro destes micromachismos distingue: maternalización da
muller (inducir á muller a dar prioridade ó coidado doutras personas promovendo que non
teña en conta o seu propio desenrolo persoal ou laboral), maniobras de explotación
emocional (xenerar na muller dúbidas sobre sí mesma, sentimentos negativos e
dependencia), terrorismo (comentarios de descalificación repentinos que deixan indefensa á

muller polo seu carácter abrupto), paternalismo (facer sentir á muller como se fose unha
nena que necesita coidados), creación de falla de intimidade (non recoñecer as necesidades
de afecto da outra persoa ou invadir os seus pespazos de intimidade), enganos (desfigurar a
realidade para así ocultar o que non interesa que a outra persoa sepa), autoindulxencia
sobre a propia conducta perxudicial (eludir a responsabilidade sobre as propias accións,
negalas ou non darlles importancia).
c) Micromachismos de crise, para manter a desigualdade de poder en momentos
tales como o aumento do poder persoal da muller por cambios na súa vida ou pola perda
de poder do hombe por razóns físicas ou laborales. Dentro destes micromachismos cabe
distinguir: seudoapoio ás tarefas da casa (anunciar o apoio mais sen facelo efectivo),
desconexión e distanzamento (non tomala iniciativa e logo criticar, amenazar con abandoar
ou abandoar realmente a relación), facer méritos (prometer comportarse millor ou facer
cambios superficiais sen cuestionarse a situación de base ou as súas causas), dar mágona
(comportamientos autolesivos como accidentes, aumento de adiccións, etc., que inducen á
muller a pensar que sin ela él podería rematar moi mal).
Unda das conclusións do estudo “Do mito do amor romántico á violencia contra as
mulleres na parella. Ano 2004-2007” (Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer Pérez, Victoria A.;
García Buades, M, Esther; Ramis Palmer, M. Carmen; Mas Tous, M. Carmen; Navarro
Guzmán, Capilla; Torrens Espinosa, Gema), é que os micromachismos considéranse como
comportamentos aceptables polos varóns en moita maior medida que polas mulleres.

Durante moitos anos optouse pola posta en práctica dun modelo asistencialista, é
dicir, esperar a demanda, sendo a muller a que saise da súa casa a pedir as axudas. Este
modelo céntrase na urxencia e o único que consegue na maioría dos casos é perpetuar o
problema, establecendo solucións temporais. Como avance a este tipo de actuación, xurde
o modelo transformador, meiante o cal non só aténdense as consecuencias, senón as causas
dos factores de risco do problema. Este modelo, moi ligado ó concepto de atención
integral, promove cambios e busca tanto as causas como os factores de risco do problema e
intervén sobre él.

No ano 1986, en España créase a primeira Casa de Acollida para mulleres
maltratadas. Ademais, a Subdirección Xeral Operativa, da Dirección Xeral da Policía, crea o
Servicio de Atención á Muller (SAM). Inicialmente o SAM só atendía as denuncias, mentras
que a investigación destes delitos e a continuación dos atestados, facíanla os restantes
Grupos de Policía Xudicial.
Posteriormente créase o Servicio de Atención á Familia (SAF), resultado da
agrupación do antigo SAM e do GRUME (Grupo de Menores). Unha das súas
competencias é a atención a maiores e discapacitados, as fugas de menores, ademais da
investigación dos delitos contra a indentidade sexual. Algunhas das características do
traballo desenrolado polos/as profesionais do SAF son: madurez emocional, sensibilidade
fronte á problemática da persoa maltratada, obxetividade e orientación.

En España, unha das accións máis importantes de cara ó maltrato ás mulleres, foi a
promulgación da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección
Integral contra a Violencia de Xénero. Os principios recollidos nesta lei, ademais de
respostar ás recomendacións do Consello de Europa (Recomendación do Comité de
Ministros do Consello de Europa (2002)5 sobre a protección das mujeres contra a
violencia, 30 de abril de 2002), oferta á víctima un marco integral de protección.
Paralelamente, constitúese o 22 de xullo de 2003, a Comisión de Seguemento da
Implantación da Orde de Protección, fundamentada, entre outros, na necesidade de
coordinación institucional de cantos traballan para protexer ás víctimas da violencia
doméstica.
Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer Pérez, Victoria A.; García Buades, M, Esther; Ramis
Palmer, M. Carmen; Mas Tous, M. Carmen; Navarro Guzmán, Capilla; Torrens Espinosa,
Gema, no seu estudo “Do mito do amor romántico á violencia contra as mulleres na
parella. Ano 2004-2007” e como xeito de contrarrestar a situación existente, sinalan que
faise necesario implementar a denominada “socialización preventiva da violencia contra as
mulleres” (Oliver e Valls, 2004), é dicir, “un proceso social a traverso do cal
desenrolaremos a conciencia dunhas normas e duns valores que prevén os
comportamentos e as actitudes que conducen á violencia contra as mulleres e favorecen os
comportamentos igualitarios e respetuosos”. E específicamente, e como sinalan Ainoa
Flecha e cols. (2005), a prevención da violencia de xénero requere dunha resocialización do

concepto de amor, dos modelos amorosos desexables e dos modelos masculinos e
femininos que consideramos atractivos.
Estes mesmos autores propón o “modelo do laberinto” para a abordaxe terapéutica
das mulleres que padeceron violencia na parella. Este modelo refírese ó intrincado
entramado que representa unha relación afectiva de estructura patriarcal, coa historia,
cultura, mitos e crenzas que elo comporta, no que entrar é doado, xa que ven reforzado
polos mandatos tradicionais sobre o amor, a vida familiar, as responsabilidades domésticas,
o tipo de vida adecuado ó que unha muller debe aspirar, etc., e do que é moi difícil escapar
sen o concurso de factores favorables diversos. De feito, nos inicios da relación a forza coa
que vívese o sentimento amoroso pode propiciar a premura, a impaciencia que emborroa
calquer outro factor que poidera reflexar a imaxe idealizada da persoa amada. O sentimento
de forte aposta afectiva alimenta as expectativas máis primitivas e tradicionais e o
enamoramento vívese coma un fluir, coma unha forza indomable e cega, unha entrega total
e, á vez, un sentimiento poderoso meiante o que pódese conquerir casi todo (dispáranse así
algúns dos máis importantes mitos románticos). Canto maior é a premura, maior é tamén a
ceguera, ainda pecando de tópico estes autores engaden que en estes casos, e posto que o
obxecto amoroso é máis unha idealización que unha realidade, a muller pode estar máis
enamorada do amor que do ser humán concreto que ten diante, e o home recibir a súa
entrega como unha ofrenda total e incondicional que o convirte en amo do seu amor e
dálle inmediatamente poder. É entonces cando a forza do laberinto convírtese en
centrípeta, tira fortemente cara ó núcleo máis duro, e pode, en pouco tempo, levar á muller
ó extravío.
A tan extendida crenza de que a forza do amor é capaz de solucionar todas as
dificultades parte do erro de ver no amor unha arma todopoderoso, e que ainda poidendo
ser unilateral, igolmente é suficente para conquerir as metas propostas. Este mito está
presente no imaxinario colectivo, en gran cantidade de novelas, contos, refráns, poemas,
etc. e en tódolos tempos e pode manter á muller por máis tempo na relación de parella
violenta, esforzándose por tratar de trocar algo que está fora do seu alcance.
Como propón Bosch, Ferrer e Alzamora (2006) ante toda esta situación, é necesario
plantexarse unha reformulación do amor. Non trátase só de estimular modelos de
convivencia nos que non quepa a violencia ou nos que téñanse máis recursos se chega a
darse. Trátase de construir unha lenguaxe, e polo tanto unha realidade, que discorra polo
respeto e o afecto e na que a confianza, o compromiso emocional e a reciprocidade, sexan
a vía á intimidade compartida e non unhas nocións tradicionais e inconscientes que

enmascaran unha realidade e que desvanécense có coñecemento do outro. Mais tamén será
imprescindible aceptar un escenario onde o amor poida rematar e non por ilo ser vivido
coma un fracaso e unha frustración intolerable.

Con motivo do Día Internacional das Persoas de Idade o Secretario Xeral das
Nacións Unidas, Ban Ki-moon, emite unha mensaxe onde trata diversos puntos. No ano
2008 o lema da celebración do Día Internacional das Persoas de Idade é: “os dereitos das
persoas de idade”, coincidindo este ano coa conmemoración do sexaxésimo aniversario da
Declaración Universal de Dereitos Humáns.
A promoción da independencia, participación e dignidade das persoas de idade
figura dende fai tempo entre os temas de que ocúpanse as Nacións Unidas e é fundamental
para a execución do Plan de Acción Internacional de Madrid sobre o Envellecemento.
Cando os Estados Membros das Nacións Unidas aprobaron o Plan fai seis anos, na
Segunda Asamblea Mundial sobre o Envellecemento, comprometéronse a eliminar tódalas
formas de discriminación, entre outras, a discriminación por motivos de idade.
Recoñeceron que as persoas, a medida que envellecen, deben disfrutar dunha vida plena,
con saúde, seguridade e participación activa na vida económica, social, cultural e política
das súas sociedades. Tamén expresaron que estaban decididos a realzar o recoñecemento
da dignidade das persoas de idade e a eliminar tódalas formas de abandoo, abuso e
violencia.
Non obstante ese compromiso, os dereitos das persoas de idade vulnérase a
diario en moitas partes do mundo. As persoas de idade soen sofrir discriminación por
razóns de idade no lugar de traballo. No entorno social, pode que non reconózcaselles nin
móstreselles respeto. É posible tamén que impídase a súa inclusión e participación plenas
nos asuntos sociais, económicos, culturais e políticos. Ainda máis grave é o feito de que en
moitos países os casos de abandoo das persoas de idade e os actos de abuso e violencia
contra elas no son en absoluto excepcionais nin aillados.
O recoñecemento do papel fundamental que desempeñan as persoas de idade na
sociedade é un pilar importante do Plan de Acción de Madrid. O primeiro exame e
evaluación do Plan que realizouse a principios do presente ano 2008 deixou claro que ainda
resta moito por facer a nivel nacional para apoiar ás persoas de idade, promover a
seguridade dos seus ingresos e a súa protección social e garantir que reciban unha atención
da saúde de calidade y préstellense servicios de asistencia a longo prazo. Para conquerilo,

será necesario mellorar substancialmente as políticas nacionais relacioadas específicamente
có envellecemento e incorporar as preocupacións das persoas de idade a un marco de
políticas máis amplo.

Coma conclusión final, cabe sinalar que a análise da realidade social demostra que a
igualdade real non produciu os mesmos resultados para os homes que para as mulleres, xa
que estas últimas, ainda que teóricamente ten os mesmos dereitos, non adoitan gozar das
mesmas oportunidades para exercelos, manténdoas deste xeito nunha situación de
desigualdade. É dicir, existen obstáculos derivados do rol social e das expectativas que
exíxense para cada sexo, o cal dificulta especialmente o desenvolvemento e liberdade das
mulleres.
Para rematar, cabe sinalar algunhas cifras sinaladas polo Centro Reina Sofía na súa
publicación “Mulleres asasinadas pola súa parella. España 2007”, onde indícase que, ó
menos, o 34’72% das mulleres asasinadas sufriu previamente malos tratos, 31’94% de
tódalas mulleres asasinadas denunciaron o seu agresor e que ó menos, 2 de cada 10 destes
asesiños tiña, no momento do crime, unha orde de afastamento.

Marco lexislativo

Marco lexislativo
____________________________________________

• O 18 de decembro de 1979 a Asamblea Xeral aproba a Convención sobre a
Eliminación de todas as formas de Discriminación contra a Muller. Esta Convención
promulga principios aceptados universalmente e medidas para conquerir que as mulleres
gocen de dereitos iguais en todas partes. A súa aprobación é o resultado de consultas
realizadas durante un período de cinco anos en varios grupos de traballo, na Comisión da
Condición Social e Xurídica da Muller e na Asamblea Xeral.
Esta Convención pide igualdade de dereitos para a mujer a todos os niveis, xa sexa
político, económico, social, cultural ou civil. A súa vez, pide que promúlguense leis
nacionais para prohibir a discriminación, recomenda medidas especiais temporais para
acelerar a igualdade entre o home e a muller e disposicións para modificar os patróns
socioculturais que perpetúan a discriminación.

• No ano 1983, coincidindo coa creación do Instituto da Muller, o Ministerio do
Interior, a través da Dirección Xeral da Policía, ante o número de casos de violencia contra
a muller, comeza a publicar as cifras sobre denuncias de malos tratos presentadas nas
Comisarías.

• 1985, Resolución do Consello de Ministros do Consello de Europa. Resolución
do 26 de marzo de 1985 para os Estados membros sobre a Violencia no Seo da Familia.

• En 1986, o Parlamento Europeo, emite a Resolución sobre Agresións a Mulleres
(Resolución A-44/86), facendo referencia entre outros, ós seguintes aspectos:
-

Petición ás autoridades nacionais do desenrolo de programas de formación
para todos/as aqueles cuias actividades profesionais póñanlles en contacto
con víctimas de agresións sexuais e petición do establemento de redes
apropiadas a través das cales todas as partes involucradas poidan reunir dun
xeito útil información e experiencias, de cara a que a conquerir una solución
dos casos individuais do xeito máis rápido posíbel.

-

Petición de refuxios para mulleres maltratadas.

-

Solicitude de que estas mulleres reciban un trato específico nos programas
de formación ocupacional e destinen medidas positivas urxentes para a súa
inserción laboral.

• Tamén en 1986, créase en España a primeira Casa de Acollida para mulleres
maltratadas.

• Seguindo có ano 1986, a Subdirección Xearl Operativa, da Dirección Xeral da
Policía, dicta unha Circular pola que crea o chamado entón Corpo Superior de Policía, o
Servicio de Atención á Muller, o (SAM). Nun principio o SAM compoñíase exclusivamente
por mulleres e só atendía as denuncias, mentras que a investigación destes delitos e a
continuación dos atestados, facíana os restantes Grupos de Policía Xudicial, compostos
maioritariamente por homes. O actual Servicio de Atención á Familia, surxe da unión do
antigo SAM (Servicio de Atención á Muller) e do GRUME (Grupo de Menores). As
competencias do SAF (Servicio de Atención á Familia), entre outras son a atención a
maiores e discapacitados e as fugas de menores.

• 1990, Resolución do Consello de Ministros do Consello de Europa. Resolución
número 2 de 1990 sobre Medidas Sociais respecto á Violencia no Seo da Familia.

• 1993, Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller, proclamada
pola Asemblea Xeral da Organización de Nacións Unidas (ONU) na súa Resolución
48/104, do 20 de decembro de 1993. Na presente declaración, ademais de incidir en todos
os dereitos que ten as mulleres, defínese o concepto “violencia contra a mlljer” e as súas
formas, ademais de indicar que os Estados deben condenar a violencia contra a muller e
non invocar ningunha costume, tradición ou consideración relixiosa para eludir a súa obriga
de procurar eliminala. Os Estados deben aplicar por todos os meios apropiados e sen
demora unha política encamiñada a eliminar a violencia contra a muller. Así, con este fin,
deberán:
-

Considerar a posibilidade, cando ainda non o fixeran, de ratificar a
Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación
contra a muller, de adherirse a ela ou de retirar as súas reservas a esa
Convención

-

Abstenerse de practicar a violencia contra a muller

-

Proceder coa debida dilixencia a fin de previr, investigar e, conforme á
lexislación nacional, castigar todo acto de violencia contra a muller, xa
trátese de actos perpetrados polo Estado ou por particulares

-

Establecer, na lexislación nacional, sancións penais, civís, laborais e
administrativas, para castigar e reparar os agravios inflixidos ás mulleres
que sexan obxecto de violencia

-

Os Estados deben ademais informar ás mulleres dos seus dereitos

-

Considerar a posibilidade de elaborar plans de acción nacionais para
promover a protección da muller contra toda forma de violencia ou incluir
disposicións con ese fin nos plans existentes, tendo en conta, segundo
proceda, a cooperación que poidan proporcionar as organizacións non
gubernamentais, especialmente as que se ocupan da cuestión da violencia
contra a muller

-

Elaborar, con carácter xeral, enfoques de tipo preventivo e todas as medidas
de índole xurídica, política, administrativa e cultural que poidan fomentar a
protección da muller contra toda forma de violencia

-

Esforzarse por garantizar, na maior medida posible á luz dos recursos de
que dispoñan e, cando sexa necesario, dentro do marco da cooperación
internacional, que as mulleres obxecto de violencia e, cando corresponda, os
seus fillos, dispoñan de asistencia especializada, como servicios de

rehabilitación, axuda para o coidado e manutención dos nenos, tratamento,
asesoramento, servicios, instalacións e programas sociais e de saúde, así
como estructuras de apoio. Asimesmo, adoptar todas as demaiss medidas
adecuadas para fomentar a súa seguridade e rehabilitación física e
psicolóxica
-

Consignar nos orzamentos do Estado os recursos adecuados para as súas
actividades relacionadas coa eliminación da violencia contra a muller

-

Adoptar medidas para que as autoridades encargadas de facer cumprir a lei e
os funcionarios/as que apliquen as políticas de prevención, investigación e
castigo da violencia contra a muller reciban unha formación respecto das
necesidades da muller

-

Adoptar todas as medidas apropiadas, especialmente no sector da
educación, para modificar as pautas sociais e culturais de comportamento
do home e da muller e eliminar os prexuicios e as prácticas consuetudinarias
ou de outra índole basadas na idea da inferioridade ou a superioridade de un
dos sexos e na atribución de papeis estereotipados ó home e á muller

-

Promover a investigación, recoller datos e compilar estatísticas,
especialmente no concerniente á violencia no fogar, relacionadas coa
frecuencia das distintas formas de violencia contra a muller, e fomentar as
investigacións sobre as causas, natureza, gravidade e as consecuencias desta
violencia, así como sobre a eficacia das medidas aplicadas para impedila e
reparar os seus efectos

-

Adoptar medidas orientadas a eliminar a violencia contra as mulleres
especialmente vulnerabeis

-

Incluir, nos informes que preséntense en virtude dos instrumentos
pertinentes de Nacións Unidas relativos ós dereitos humáns, información
acerca da violencia contra a muller e as medidas adoptadas para poñer en
práctica a presente Declaración

-

Promover a elaboración de directrices adecuadas para axudar a aplicar os
principios enunciados na presente Declaración

-

Recoñecer o importante papel que desempeñan en todo o mundo ó
movemento en pro da muller e as organizacións non gubernamentais na
tarefa de despertar a conciencia acerca do problema da violencia contra a
muller e aliviar ditos problemas

-

Facilitar e promover a labor do movemento en pro da muller e as
organizacións non gubernamentais, e cooperar con elles nos eidos local,
nacional e rexional

• 1993, III Conferencia Europea sobre a Igualdade entre Mulleres e Homes (Roma,
1993).

• 1994, Convención Interamericana para Previr, Sancionar e Erradicar a Violencia
contra a Muller “Belém do Pará”, adoptada en Belém do Pará, Brasil, o 9 de xuño de 1994,
no vixésimo cuarto período ordinario de sesións da Asemblea Xeral, entrando en vigor o 5
de marzo de 1995. Determínanse os dereitos protexidos, de tal xeito que toda muller ten
dereito a unha vida libre de violencia, tanto no ámbito publico como no privado. Ademais,
ten dereito ao recoñecemento, gozo, exercicio e protección de todos os dereitos humanos e
ás liberdades consagradas polos instrumentos rexionais e internacionais sobre dereitos
humanos. Estes dereitos comprenden, entre outros: O dereito a que se respecte a súa vida;
O dereito a que se respecte a súa integridade física, psíquica e moral; O dereito á liberdade
e á seguridade persoais; O dereito a non ser sometida a torturas; O dereito a que se respecte
a dignidade inherente á súa persoa e que se protexa a súa familia; O dereito á igualdade de
protección ante a lei e da lei; O dereito a un recurso sinxelo e rápido ante os tribunais
competentes, que a ampare contra actos que violen os seus dereitos; O dereito á liberdade
de asociación; O dereito á liberdade de profesar a relixión e as crenzas propias dentro da
lei; O dereito a ter igualdade de acceso ás funcións públicas do seu país e a participar nos
asuntos públicos, incluíndo a toma de decisións.
Así, toda muller poderá exercer libre e plenamente os seus dereitos civís, políticos,
económicos, sociais e culturais e contará coa total protección deses dereitos consagrados
nos instrumentos rexionais e internacionais sobre dereitos huma nos. Os estados partes
recoñecen que a violencia contra a muller impide e anula o exercicio deses dereitos.
O dereito de toda muller a unha vida libre de violencia inclúe, entre outros: o
dereito da muller a ser libre de toda forma de discriminación, e o dereito da muller a ser
valorada e educada libre de patróns estereotipados de comportamento e prácticas sociais e
culturais baseadas en conceptos de inferioridade ou subordinación.

Outros aspectos a tratar nesta Convención foron: Deberes dos Estados e
Mecanismos interamericanos de protección.

• 1995, Declaración de Beijing e Plataforma para a Acción. IV Conferencia Mundial
sobre as Mulleres. Setembro de 1995, Beijing (China).
-

Obxectivo estratéxico D1: Adoptar medidas integradas para previr e
eliminar a violencia contra as mulleres


Medidas a adoptar polos gobiernos, organizacións internacionais,
populares, ONG’s, institucións públicas e privadas, institucións
educativas e medios de comunicación, empleadores e empleadoras,
organizacións

sindicais,

organizacións

xuvenís

e

as

non

gubernamentais, segundo proceda

-

Medidas a adoptar pola Secretaría Xeral das Nacións Unidas

Obxectivo estratéxico D2: Estudar as causas e as consecuencias da violencia
contra as mulleres e a eficacia das medidas de prevención


Medidas a adoptar polos gobirnos, organizacións rexionais, as
Nacións Unidas e outros organismos internacionais, os institutos de
investigación, as organizacións de mulleres, as juvenís e as non
gubernamentais, segundo proceda

-

Obxectivo estratéxico D3: Eliminar o tráfico de mulleres e prestar asistencia
ás mulleres víctimas da violencia derivada desta actividade e da prostitución


Medidas a adoptar polos gobernos dos países de orixe, tránsito e
destino e os organismos rexionais e internacionais, segundo proceda

• 1995, Lei 35/1995, de 11 de decembro, de axuda e asistencia ás víctimas de
delitos violentos e contra a liberdade sexual.

• 1997, Resolución sobre unha Campaña Europea sobre Tolerancia Cero ante a
Violencia contra as Mulleres (Resolución A4-0250/97). Entre outros aspectos cabe
destacar:
-

Solicitude ós Estados membros para que revisen a aplicación dos
procedementos xudiciais ou que tomen medidas para rematar cos
obstáculos que impiden que as mulleres poidan obter protección xurídica.

-

Importancia de adoptar medidas coordinadas para facer fronte ó problema
da violencia contras as mulleres a nivel nacional.

-

Demanda ós Estados membros para que apoien e financien servicios
independentes para as víctimas da violencia, incluindo refuxios e albergues,
e creen organismos que garantan a cooperación entre os diferentes centros
có obxecto de permitir ás muleres e ós seus fillos refacer as súas vidas.

-

Importancia da formación das persoas que traballan con mulleres que foron
obxecto de violencia.

-

Petición ós Estados membros para que nas súas políticas presten atención
especial á situación das mulleres emigrantes como víctimas da violencia por
razóns de sexo.

-

Necesidade que os Estados membros tomen a iniciativa de elaborar
programas escolares destiñados a aumentar o nivel de conciencia entre
os/as adolescentes sobre os efectos da violencia por razón de sexo e
desenrolar métodos de colaboración para a solución destes conflictos.

• 1999, Protocolo Facultativo da Convención sobre a eliminación de todas as
formas de discrimación contra a muller. Asamblea Xeral das Nacións Unidas, do 15 de
outubro de 1999.

• 1999, Lei Orgánica 14/1999, de 19 de xuño, de modificación do Código Penal de
1995, en materia de protección ás víctimas de malos tratos e da Lei de Enxuiciamento
Criminal.

• 1999, I Macroenquisa sobre a Violencia contra as Mulleres (España). Levada a
cabo ó comezo do primer “Plan de acción contra a violencia doméstica” do Instituto da
Muller.

• 2000, Lei Orgánica 6/2000 de 4 de outubro, pola que autorízase a ratificación por
España do Estatuto da Corte Internacional Penal, aprobado en Roma o 17 de xullo de
1998. En base a esta lei a Corte asume entra as súas competencias a persecución de
diversos delitos, entre os cales atópase a violación, escravitude sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, a esterilización forzada e calquer outras forma de violencia sexual de
gravidade.

• 2002, O “Informe Mundial sobre Violencia e Saúde” realizado pola Organización
Mundial da Saúde con 48 enquisas de poboación de diversos países do mundo entre os
anos 1982 e 1999, estima que entre un 10% e un 69% das mulleres foron agredidas
físicamente polas súas parellas en algún momento das súas vidas.

• 2002, A Recomendación do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a
protección das mulleres contra a violencia (adoptada o 30 de abril de 2002), recomenda ós
Estados introducir, desenrolar e/ou mellorar as políticas nacionais con base nos seguintes
elementos: a seguridade máxima e protección das víctimas; o fortalecemento da capacidade
de asistir ás mulleres víctimas de violencia meiante a posta en práctica dunha estructura de
sostenemento e asistencia óptimas que eviten unha victimización secondaria; a adecuación
do Dereito Civil e Penal, incluidos os procedementos; e a formación especializada dos/as
profesionais.

• 2002, II Macroenquisa sobre a Violencia contra as Mulleres (España), á
finalización de dito Plan de acción contra a violencia doméstica.

• 2002, Segunda Asamblea Mundial sobre o Envellecemento, Informe (Madrid. 812 abril do 2002). En canto ás medidas adoptadas pola Comisión Principal, ésta aprobou o
proxecto de declaración política, ademais de un proxecto de resolución presentado polo
presidente, no que recomendou á Asamblea que aprobara a Declaración Política e el Plan
de Acción Internacional sobre o Envellecemento, 2002.

• No ano 2003 publícase a Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da Orde de
protección das víctimas da violencia doméstica (BOE 01/08/2003)

• 2003, Protocolo para a implantación da Orde de Protección das Víctimas de
Violencia Doméstica. Comisión de Seguemento da Implantación da Orde de Protección
das Víctimas de Violencia Doméstica. Na tramitación da Orde de Protección distínguense
as seguientes fases:
1.Fase inicial: solicitude da Orde de Protección:
1.1. Solicitude de Orde de Protección: poderá ser solicitada pola víctima ou por
aquelas persoas que teñan con ela algunha das relacións de parentesco ou afectividade a que
refírese o artigo 153 do Código Penal. Por outras banda, como dispón o párrafo 2º do
apartado 2 do artigo 544 ter LECR, sen perxuicio do deber xeral de denuncia previsto no
artigo 262 da mesma Lei, as entidades ou organismos asistenciais, públicos ou privados,
que tiveran coñecemento de algunho dos feitos mencionados que fundamentan a Orde de
Protección poñeralos inmediatamente en coñecemento do/a xuíz de garda ou do
Ministerio Fiscal có fin de que póidase incoar ou instar o procedemento para a adopción da
orde de protección.
1.2. Información doadamente accesible para a víctima: os poderes públicos
procurarán o doado acceso da víctima tanto ás solicitudes de orde de protección como á
información relativa á mesma.
1.3. Lugar de presentación da solicitude: a orde de protección poderá solicitarse
directamente ante a Autoridade Xudicial ou o Ministerio Fiscal, ou ben ante as Forzas e
Corpos de Seguridade, as Oficiñas de Atención á Víctima, os servicios sociais ou
institucións asistenciais dependentes das Administracións públicas, ou nos Servicios de
Orientación Xurídica dos Colexios de Abogados. Unha vez recibida a solicitude, ésta

remitirase sen dilación ó xulgado de garda, quen poderá requerir á policía xudicial a práctica
de aquelas dilixencias que resulten necesarias para a adopción da orde de protección.
1.4. Intervención do xulgado de garda: cando o xulgado de garda recibe unha

solicitude de orde de protección, pódense producirse as seguintes situacións:
a) Cando os feitos sexan constitutivos de falta, permítese a celebración do
xuicio de faltas de xeito inmediato e, en dito plenario poderase realizar
tamén a audiencia da orde de orotección
b) Cando os feitos sexan constitutivos de delito, o/a xuíz convocará a
audiencia para resolver sobre a solicitude da orde de protección
presentada, ordeando as citacións que sexan necesarias para garantir a
presencia da víctima, do imputado e das outras persoas que deban ser
convocadas.
1.5. Intervención da policía xudicial: a policía xudicial realizará o correspondente

atestado para a acreditación dos feitos, determinando unha anticipación da práctica das
necesarias investigacións nas que basearase no seu caso a decisión do/a xuíz. Deste xeito
garantizarase a axilidade na tramitación, e ó mesmo tempo o/a xuíz de garda disporá de
maiores elementos para fundamentar a orde de protección. Por outra banda, concíliase este
instrumento coa tramitación dos “xuicios rápidos” contemplados pola lei 38/2002, que
necesariamente deben iniciarse mediante atestado. Por tanto, resulta aconsellable que a
solicitude de orde de protección chegue ó xulgado acompañada do correspondente
atestado elaborado pola policía xudicial.
1.6.- Remisión do atestado ó xulgado de garda: naqueles supostos nos que a
solicitude preséntese ante a policía xudicial ou comuníquese ó xulgado de instrucción a
través désta, resultaría convinte estabrecer un sistema que permita a rápida e áxil
comunicación da solicitude da orde de protección (acompanada de atestado) dende a
policía xudicial ata ó xulgado de garda. salvo cando non sexa posible por razón das
circunstancias concurrentes, o sistema podería configurarse de xeito telemático.
2. Fase de adopción da Orde de Protección:
2.1. Incoación de proceso penal: toda solicitude de orde de protección debe estar

necesariamente ligada a un concreto proceso penal e soamente a un deles. Atendendo ó
estado procesal, poderá producirse algunha das seguintes situacións:
-

Se non existe proceso penal aberto sobre os feitos nos que fundaméntase a
solicitude de orde de protección, o/a xuíz acordará, se procede, a incoación
do correspondente proceso penal por delito ou por falta

-

Cando exista un proceso penal aberto sobre os feitos nos que fundaméntase
a solicitude de orde de protección, o/a xuíz ou Tribunal que conoza da
causa poderá resolver sobre a orde de protección da víctima, especialmente
nos supostos nos que produzase un incremento do risco para a víctima

-

En todo caso poderá intervir o Xuzgado de Instrucción en funcións de
Garda cando haxa unha razón de urxencia que xustifique a súa actuación
inmediata, sen perxuicio da ulterior remisión do actuado ó/á xuíz ou
Tribunal competente por aplicación das normas de reparto

2.2. Non concorrencia de varias ordes de protección: por razóns organizativas e de

coordinación, soamente pode existir unha única orde de protección que afecte a cada
víctima, así, non poden concurrir varias ordes de protección que despleguen os seus efectos
sobre unha mesma persoa. O contido da orde de protección poderá ser modificado, se
resulta procedente, cando altérense as circunstancias por parte do órgano xudicial que ten
competencia para coñecer do asunto (por exemplo, naqueles casos nos que increméntase a
situación de perigo para a víctima), mais non poderá dictarse unha ulterior orde de
protección que contradiga os termos da xa ditada. No caso de urxencia, a orde de
protección tamén poderá modificarse polo/a xuíz de Instrucción en funcións de gardia, se
o considera pertinente, sen perxuicio da posterior remisión do actuado ó órgano xudicial
competente.
3. Notificación e execución da Orde de Protección:
3.1 Medidas penais e de seguridade: sempre que o/a xuíz de garda o considere
procedente, en función da gravidade dos feitos e da necesidade de protección integral da
víctima, poderá adoptar algunha das medidas cautelares legalmente previstas (prisión
provisional,

prohibición de aproximación, prohibición de residencia,

comunicación, retirada das armas ou calquer outra).

prohibición de

3.2. Medidas civís: unha das innovacións na protección da víctima introducida pola

nova regulación da Orde de Protección consiste na posibilidade de que o/a xuíz de garda
adopte medidas provisionais de carácter civil. Estas medidas deberán solicitarse pola
víctima ou o seu representante legal ou polo Ministerio Fiscal cando haxa fillos menores ou
incapaces. As medidas poderán consistir na atribución do uso e disfrute da vivenda
familiar, a determinación do réxime de custodia, visitas, comunicación e estancia cos fillos,
o réxime de prestación de alimentos e calquer disposición que considérese oportuna a fin
de apartar ó/á menor dun perigo ou de evitarlle perxuicios.
3.3. Coordinación entre as xurisdiccións penal e civil: como a nova lei permite ó/á

xuíz de instrucción en funcións de garda a adopción de medidas cautelares de natureza
civil, deviene relevante a coordinación entre as xurisdiccións penal e civil. Para que o/a xuíz
de garda adopte unha medida desta natureza, é preciso que a mesma non acordárase
previamente por un órgano da xurisdicción civil, sen perxuicio das medidas previstas no
artigo 158 do Código Civil. Tamén cabe destacar a finalidade de coordinación inserta na
limitada duración das medidas civís adoptadas polo/a xuíz de garda.
3.4. Medidas de asistencia e protección social: a orde de protección acordada polo/a

xuíz de garda activa os instrumentos de protección e asistencia social previstos polas
Administracións Públicas (estatal, autonómica e local). Meiante un regramento xeral, que
poderá desenrolarse por cada Comunidade Autónoma, estabrécese un sistema integrado de
coordinación administrativa que garantirá á axilidade destas comunicacións.
3.5. Oficiñas de Atención á Víctima: informan permanentemente á víctima sobre a
situación procesal do imputado e sobre o alcance e vixencia das medidas cautelares
adoptadas. Para elo, o Xulgado que acorde a orde de protección comunicará á
correspondente Oficiña de Atención á Víctima tanto a propia existencia da orde como as
diferentes situacións procesais que afecten ó imputado, tamén na fase da execución da
pena.
3.6. Rexistro Central para a Protección das Víctimas de Violencia Doméstica:
segundo ó disposto pola nova redacción da Lei de Enxuiciamiento Criminal, establecerase
este Rexistro, o cal coadxugará á efectividade da orde de protección. Este rexistro
coordinarase adecuadamente cós rexistros existentes, tanto cós Servicios de Violencia
Familiar das Fiscalías como cós Rexistros de Violencia Doméstica creados pola Instrucción
CGPJ 3/2003, impulsando a efectiva compartición da información.

3.7. Administración penitenciaria: por aplicación da Lei de Enxuiciamiento
Criminal, o órgano xudicial que dicte unha orde de protección dará conta da mesma á
Administración Penitenciaria.
4. Asistencia xurídica e representación procesal:
A asistencia de letrado/a devén relevante para a tutela xudicial efectiva e para o
adecuado ejercicio del derecho de defensa. O/a xuíz instrucción en funcións de garda
poede adoptar medidas de natureza civil que afectan ó uso e disfrute do domicilio, á
relación cos fillos/as e á prestación de alimentos.
5. Divulgación da Orde de Protección:
O coñecemento por parte das víctimas da existencia da orde de protección así
como das súas características e funcionamento, configúrase como un dos elementos clave
para o éxito da institución. A tal efecto: (1) A Comisión de Seguemento da Implantación da
Orde de Protección das Víctimas de Violencia Doméstica elaborará trípticos, carteis ou
outros materiais informativos sobre a orde de protección, difundíndose a través dos
órganos xudiciais penais e civís, Fiscalías, Oficiñas de Atención á Víctima, Oficiñas de
Atención ó Cidadá, Servicios de Orientación Xurídica dos Colexios de Avogados,
dependencias policiais, servicios sociais ou institucións asistenciais dependentes das
Administracións

Públicas.

(2)

De

xeito

complementario,

cada

institución

ou

Administración desenrolarás as actividades de divulgación que considere oportunas.
6. Formación:
Segundo a Recomendación do Consello de Europa do Comité de Ministros sobre a
protección das mulleres contra a violencia (adoptada o 30 de abril de 2002), é necesario
fomentar a formación especializada dos profesionais que enfróntanse á violencia contra as
mulleres. Un enfoque multidisciplinar, a partires da participación nunha mesma actividade
formativa dos diferentes profesionais afectados, contribúe a mellorar a calidade da
formación porque todos os asistentes acceden ás diferentes perspectivas do problema.

• 2003, O 22 de xullo de 2003, constitúese a Comisión de Seguemento da
Implantación da Orde de Protección. Entre outros, a esta Comisión corresponderá a
elaboración de Protocolos de alcance xeral para a implantación da Orde de Protección,
ademais da adopción de instrumentos adecuados de coordinación que aseguren a
efectividade das medidas de protección e de seguridade adoptadas polos/as xuices e
Tribunais e as Administracións públicas competentes. Esta Comisión intégrase por
representantes do Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado, o
Ministerio de Xustiza, o Ministerio do Interior, o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais,
as Comunidades Autónomas, a Federación Española de Municipios e Provincias, o
Consello Xeral da Abogacía Española e o Consello Xeral de Procuradores dos Tribunais de
España.

• 2003, Lei Orgánica 11/2003, de 29 de setembro, de medidas concretas en materia
de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos extranxeiros.

• 2003, Instrucción 3/2003, de 9 de abril, do Pleno do Consello Xeral do Poder
Xudicial, sobre normas de reparto penais e rexistro informático de violencia doméstica.

• 2004, Resolución do Parlamento Europeo sobre a situación actual na loita contra
a violencia exercida contra as mulleres e futuras accións (2004/2220(INI). Esta Resolución
recoméndalles á Comisión e aos Estados membros, no que respecta á violencia dos homes
contra as mulleres, que:
-

Consideren este fenómeno como unha violación dos dereitos humanos que
reflicte as desigualdades existentes na nosa sociedade nas relacións de poder
entre os xéneros e adopten un enfoque político que inclúa todas as facetas
deste fenómeno, incluíndo métodos de prevención e de represión eficaces

-

Consideren que se trata dun fenómeno estrutural e dun obstáculo crucial
aos esforzos destinados a poñerlles fin ás desigualdades entre homes e
mulleres

-

Adopten unha actitude de tolerancia cero con respecto a todas as formas de
violencia contra as mulleres

-

Adopten un marco de cooperación entre as organizacións gobernamentais e
non gobernamentais co fin de desenvolver políticas e prácticas dirixidas a
atallar o fenómeno da violencia doméstica

-

Establezan métodos, definicións e criterios harmonizados en cooperación
con Eurostat, a Axencia de Dereitos Fundamentais e o futuro Instituto
Europeo do Xénero, co fin de recompilar datos comparables e compatibles
en toda a Unión Europea relativos á violencia contra as mulleres, en especial
estudos completos sobre as dimensións deste fenómeno

-

Designen relatores nacionais encargados de recoller, intercambiar e procesar
a información e os datos estatísticos sobre a violencia contra as mulleres,
incluíndo información sobre os nenos que medran en contornos violentos,
e promovan o intercambio das mellores prácticas entre os estados
membros, os países adherentes e os países candidatos á adhesión

-

Poñan de relevo, en todos os traballos sobre a violencia dos homes contra
as mulleres, a maneira en que esta violencia lles afecta aos nenos

-

Consoliden un sistema único de rexistro dos casos de malos tratos común a
todas as autoridades competentes, como as autoridades xudiciais e policiais,
os hospitais e os servizos sociais, para garantir un modo común de
inscrición dos datos e unha maior posibilidade de utilizalos

-

Proporcionen a educación e formación adecuadas aos profesionais
competentes en materia de rexistro de casos e inscrición de datos de
violencia doméstica co fi n de que exerzan as súas funcións coa necesaria
coherencia

-

Destinen fondos a investigar os custos que leva consigo a violencia dos
homes contra as mulleres na UE

-

Creen os medios necesarios para supervisar as actividades e os avances dos
estados candidatos e adherentes en relación co trato que reciben as mulleres
en todos os sectores da sociedade, e fagan da seguridade e do tratamento
das mulleres un criterio para a adhesión

-

Desenvolvan programas e estudos dirixidos ás mulleres pertencentes a
comunidades con peculiaridades culturais ou a minorías étnicas, con miras a
describir as formas particulares de violencia que afrontan as devanditas
mulleres e deseñar os medios adecuados para atallalas;

-

Exerzan unha estreita vixilancia sobre o tráfico de seres humanos a través
de todas as fronteiras

Ademais, entre otros, pídelles aos estados membros que establezan proxectos de
asociación entre as autoridades policiais, as ONG, os centros de acollida de vítimas e outras
autoridades competentes, e que intensifiquen a cooperación co fin de asegurar unha
aplicación efectiva das leis destinadas a combater a violencia contra as mulleres e
sensibilicen as autoridades a todos os niveis sobre as cuestións relacionadas coa violencia
exercida polos homes contra as mulleres

• 2004, en España, dende xaneiro de 2004 incorpóranse novos tipos delictivos a
partires das modificacións legais aprobadas durante o ano 2003. Así, engádense os delitos
de "Mutilación xenital" e "Sustracción de menores". A nova redacción do art. 153 quita a
habitualidade ós "Malos Tratos", concediéndosela al 173 que pasa a tipificarse como
"Malos Tratos Habituais no Ámbito Familiar". O delito de "Coacción á prostitución"
amplía o seu ámbito, ó pasar a denominarse "Coacción/Lucro sobre a prostitución".Gran
parte das infraccións consideradas ata este momento como faltas, pasan a tipificarse como
delitos.

• 2004, Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección
Integral contra a Violencia de Xénero (BOE nº 313, 29/12/04), Xefatura do Estado,
España. Esta Lei ten por obxecto actuar contra a violencia que, como manifestación da
discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as
mulleres, exércese sobre éstas por parte de quens sexan ou haxan sido os seus cónyues ou
de quens estean ou haxan estado ligados a elas por relacións similares de afectividade, ainda
sen convivencia. Establece medidas de protección integral cuia finalidade é previr,
sancionar e erradicar esta violencia e prestar asistencia as súas víctimas. A violencia de
xénero a que refírese a presente Lei comprende todo acto de violencia física e psicolóxica,
incluidas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria
de liberdade.
Mediante esta Lei articúlase un conxunto integral de medidas encamiñadas a
alcanzar os seguintes fins:
-

Fortalecer as medidas de sensibilización cidadá de prevención, dotando ós
poderes públicos de instrumentos eficaces no ámbito educativo, servicios
sociais, sanitario, publicitario e mediático

-

Consagrar dereitos das mulleres víctimas de violencia de género, exigibles
ante as Administracións Públicas, e así asegurar un acceso rápido,
transparente e eficaz ós servicios establecidos ó efecto

-

Reforzar ata a consecución dos mínimos esixidos polos obxectivos da lei os
servicios sociais de información, de atención, de emerxencia, de apoio e de
recuperación integral, así como establecer un sistema para a máis eficaz
coordinación dos servicios xa existentes a nivel municipal e autonómico

-

Garantizar dereitos no eido laboral e funcionarial que concilien os
requerimentos da relación laboral e de emprego público coas circunstancias
de aquelas traballadoras ou funcionarias que sofran violencia de xénero

-

Garantir dereitos económicos para as mulleres víctimas de violencia de
xénero, co fin de facilitar a súa integración social

-

Establecer un sistema integral de tutela institucional no que a
Administración Xeral do Estado, a través da Delegación Especial do
Goberno contra a Violencia sobre a Muller, en colaboración có
Observatorio Estatal da Violencia sobre a Muller, impulse a creación de
políticas públicas dirixidas a ofrecer tutela ás víctimas da violencia
contemplada na presente Lei

-

Fortalecer o marco penal e procesal vixente para asegurar unha protección
integral, dende as instancias xurisdiccionais, ás víctimas de violencia de
xénero

-

Coordinar os recursos e instrumentos de todo tipo dos distintos poderes
públicos para asegurar a prevención dos feitos de violencia de xénero e, no
seu caso, a sanción adecuada ós culpables dos mesmos

-

Promover a colaboración e participación das entidades, asociacións e
organizacións que dende a sociedade civil actúan contra a violencia de
xénero

-

Fomentar a especialización dos colectivos profesionais que interveñen no
proceso de información, atención e protección ás víctimas

-

Garantir o principio de transversalidade das medidas, de xeito que na súa
aplicación ténganse en conta as necesidades e demandas específicas de todas
as mulleres víctimas de violencia de xénero

• 2004, Lei 7/2004, do 16 de xullo, Galega para a Igualdade de Mulleres e Homes
(DOG nº 149, 03/08/2004). A Comunidade Autónoma de Galicia reforza, a través desta
lei, o seu compromiso na eliminación da discriminación entre mulleres e homes e na
promoción da igualdade, atribuíndolle a maior efectividade posible, no seu campo de
competencias, ao principio constitucional de igualdade de oportunidades entre as persoas
de ambos os sexos.
Coa dobre finalidade de promover a igualdade e eliminar as discriminacións entre
mulleres e homes, a Xunta de Galicia integrará a dimensión da igualdade de oportunidades
na elaboración, execución e seguimento de todas as políticas e de todas as accións
desenvolvidas no exercicio das competencias. Na aplicación deste principio a Xunta de
Galicia establece como criterios xerais da súa actuación:
-

O fomento da colaboración entre os diversos suxeitos implicados na
igualdade de oportunidades (suxeitos públicos de ámbito internacional,
comunitario, estatal, autonómico, provincial ou local e suxeitos privados,
como os partidos políticos, os sindicatos de traballadores ou traballadoras,
as asociacións de empresariado ou os colexios profesionais, e,
especialmente, a colaboración, fomentarase en relación coas asociacións e
grupos de mulleres). A colaboración tamén se fomentará no campo das

relacións entre os diversos organismos administrativos integrados na Xunta
de Galicia.
-

A consecución da igualdade de oportunidades na política económica, laboral
e social, buscando, en especial, a supresión das diferenzas salariais por razón
de sexo e o fomento do emprego feminino por conta propia ou allea.

-

A conciliación do emprego e da vida familiar das mulleres e homes e o
fomento da individualización dos dereitos tendentes a esa conciliación.

-

O fomento dunha participación equilibrada das mulleres e homes na toma
de decisións.

-

A garantía da dignidade das mulleres e homes, con especial incidencia na
adopción de accións tendentes á erradicación de todas as formas de
violencia de xénero.

-

A garantía do exercicio dos dereitos das mulleres, a través, entre outras
medidas, da difusión de información sobre a igualdade de oportunidades e
da colaboración cos órganos xudiciais cando proceda segundo a lexislación.

Outros asuntos tratados nesta Lei son: igualdade de oportunidades e medios de
comunicación (fomento da igualdade nos medios de comunicación, fomento da igualdade
nas novas tecnoloxías), a erradicación do uso sexista na lianguaxe, os dereitos de
conciliación do emprego e da vida familiar, as medidas de prevención e sanción do acoso
sexual, a erradicación do acoso moral por razón de xénero.

• 2006, O Consello de Europa, no seu informe “Estudo sobre as medidas e accións
adoptadas polos Estados membros do Consello de Europa”, sinala que o 20-25% das
mulleres da Unión Europea sufriron algún tipo de violencia física o longo das súas vidas, e
que mais dun 10% sofriron unha agresión sexual, cifras que elévanse de xeito significativo
ata chegar ó 45% se a violencia inclúe o acoso. Tamén destaca que moitas destas agresións
ocaiónanse despois de que a relación rematase, circunstancia que reflexa o difícil que é o
abordaxe e a solución do problema.

• 2006, Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, polo que se establecen as funcións,
o réxime de funcionamento e a composición do Observatorio Estatal de Violencia sobre a
Muller, e modifícase o Real Decreto 1600/2004, de 2 de xullo, polo que desenrólase a
estructura orgánica básica do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (BOE nº 62,
14/03/06)

• 2006, o 15 de decembro de 2006, o Consello de Ministros aproba un Catálogo de
Medidas Urxentes para combatir a violencia de xénero, entre as que atópase a posta en
funcionamento dun servicio de atención telefónica especializada dirixido ás mulleres que
sofren este tipo de violencia (016). Oferta, de xeito confidencial e gratuito, información
sobre todos os servicios existentes en violencia de xénero e asesoramento xurídico
especializado e tamén dispón dun teléfono de atención a mulleres xordas: 900 116 016
DTS.
O teléfono 016 enmárcase dentro do Plan Nacional de Sensibilización e Prevención
da Violencia de Xénero, aprobado polo Consello de Ministros. O obxectivo principal deste
plan é convertirse nun instrumento global e sistemático da actuación das distintas
Administracións Públicas para sensibilizar ó conxunto da sociedade, sobre a dimensión e as
consecuencias da violencia de xénero e para adoptar actuacións destinadas a súa prevención
e erradicación. O teléfono diríxese a: ás mulleres víctimas de violencia de xénero, a
familiares das víctimas, a amigos/as e coñecidos/as das víctimas, ademais de á sociedade en
xeral.
O funcionamento efectivo do servicio garantízase dende o 3 de setembro de 2007,
momento no que preto dun 95% das persoas usuarias de telefonía dispón dun acceso pleno
ó servicio 016. Dende dita data e ata o 30 de setembro, os principais resultados na
prestación do servicio foron os seguintes:
-

Recibíronse 445 chamadas específicas de violencia de xénero: un 58,2%
solicitaban información xeral e un 41,8% asesoramento xurídico.

-

Recibíronse chamadas dende 18 das 19 Comunidades Autónomas e
ciudades de Ceuta e Melilla. Por orden de incidencia das chamadas recibidas
distínguense: Madrid (154), Andalucía (80), Cataluña (50), Valencia (32),
Canarias (29) e Castilla e León (27).

• 2006, III Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres. Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais, Secretaría Xeral de Políticas de Igualdade, Instituto da Muller.
Informe realizado por SIGMA DOS, S.A. para o Instituto da Muller.

• 2006, Presidencia do Goberno. Consello de Ministros de 15 decembro de 2006.
Balance da Lei Integral contra a Violencia de Xénero. Dentro de dito balance podemos
destacar:
-

Máis de 5.400 mulleres están protexidas por un servicio de teleasistencia
móbil

-

8.223 mulleres receben apoio coa renta activa de inserción

-

Nos casi tres anos de aplicación da Lei o número de efectivos das Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado dirixidos á loita contra a violencia
incrementáronse nun 87,6 por 100

-

Desplegue da Administración de Xustiza para perseguer o maltrato e
protexer á muller

• 2007, Normativa na Comunidade Autónoma de Galicia en materia de violencia de
xénero: Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero. O obxecto desta lei é a adopción en Galicia de medidas integrais para a
sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección
e o apoio ás mulleres que a sofren. As medidas previstas nesta lei son aplicables a todas as
mulleres que viven, residen ou traballan en Galicia e que se atopen nunha situación de
violencia de xénero, así como ás súas fi llas e aos seus fillos e a outras persoas delas
dependentes, vítimas directas e indirectas. Entre as medidas reflectidas nesta Lei cabe
destacar:
-

Medidas de sensibilización contra a violencia de xénero: Deseño,
elaboración e difusión de campañas; Fomento do movemento asociativo;
Actividades culturais e artísticas; Tratamento da información; Convenios de
autorregulación; Contidos e publicidade en relación coa violencia de xénero.

-

Medidas de investigación e de formación en materia de violencia de xénero:
Potenciación da investigación sobre a violencia de xénero; Rexistros

administrativos; Formación nas universidades; Formación da totalidade das
e dos profesionais.
-

Medidas no ámbito educativo: Actitudes; Escolarización inmediata en caso
de violencia de xénero; Edición e adaptación de materiais; Revisión e
adaptación do currículo educativo; Plans de acción titorial; Proxectos
educativos e curriculares de centro; Consellos escolares e Consello Escolar
de Galicia; Inspección educativa.

-

Medidas no ámbito sanitario e psicolóxico: Dereito á atención sanitaria;
Atención psicolóxica; Protocolo de actuación; Rexistro de casos.

-

Medidas no ámbito xudicial: Atención xurídica; Asistencia letrada; Exercicio
da acción popular; Intervención da administración.

-

Outras medidas de apoio e protección: Deseño e implantación de
dispositivos de alarma; Programas de intervención con homes en relación
coa violencia de xénero.

-

Medidas no ámbito da formación e do Emprego: Medidas específicas no
ámbito da formación e do emprego; Plans de igualdade nas empresas;
Obriga de confi dencialidade no ámbito laboral.

-

Medidas de carácter económico: Valoración de rendas; Prestacións
periódicas; Outras prestacións; Procedemento abreviado para a percepción
da renda de integración social de Galicia; Axudas escolares; Fondo Galego
de Garantía de Indemnizacións; Dereito de acceso á vivenda; Acceso
prioritario ás vivendas de promoción Pública; Equipamentos sociais
especializados.

Respecto á organización do sistema de protección e asistencia integral e
especializada fronte á violencia de xénero distingue: Rede galega de acollemento; Creación
do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero; Rede
de información ás mulleres; Servizo de Atención 24 horas; Punto de Coordinación das
Ordes de Protección; Puntos de encontro familiar; Creación de ofi cinas de atención ás
vítimas dos delitos; Titularidade e xestión dos servizos; Confi dencialidade da información.
Outros puntos sinalados nesta Lei son: Creación do Consello Galego das Mulleres;
Creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero; Creación da Comisión
Interdepartamental de Igualdade.

Fora de España, na actualidade cabe sinalar varia lexislación. Por exemplo, cabe
sinalar o Proxecto de Lei para incluir o maltrato ó adulto maior na lexislación nacional en
Chile (Ministerio Secretaría General de la Presidencia). Este proxecto de lei ten, entre
outros, os seguientes obxectivos:
-

Incluir ó adulto maior, como grupo vulnerable específico na nova
legislación sobre Violencia Intrafamiliar, Ley Nº 20.066.

-

Aumentar a protección penal, cando a víctima sexa unha persoa
maior, nos casos de abuso patrimonial.

-

Especificar unha medida de protección especial no caso dunha
persoa maior abandoada.

-

Correxir a norma do artigo 84 da Lei Nº 19.968 que crea os
tribunais de familia, respecto das denuncias.

•

2007-2008,

Seguemento

da

Segunda

Asamblea

Mundial

sobre

o

Envellecemento, Informe do Secretario Xeral. Na súa resolución 62/130, titulada
“Seguemento da Segunda Asamblea Mundial sobre o Envellecemento”, a Asamblea Xeral
alentaba ós Estados Membros a reforzar a súa capacidade para abordar as prioridades
nacionais de aplicación determinadas durante o primeiro ciclo de exame e evaluación do
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre o envellecemento 2002 levado a cabo en
2007-2008. Na mesma resolución, solicitábase ó Secretario Xeral que presentara á
Asamblea Xeral, no seu sexaxésimo tercer período de sesións, un informe sobre a
aplicación de dita resolución. O informe resume os resultados do primeiro ciclo de exame e
evaluación do Plan de Acción Internacional de Madrid sobre o Envellecemento e
preséntase un esbozo do marco estratéxico de aplicación solicitado pola Asamblea Xeral.
Na súa conclusión, formúlanse varias recomendacións que sométense á consideración da
Asamblea.

Maltrato: definición, tipos e fases

Maltrato: definición, tipos e fases
____________________________________________

Dende que o ser humán ten conciencia de existir fixo uso da violencia. Foi
violentado e violentou. Exerceu o poder, o control do outro a través da forza física,
económica e técnica. Tamén empregou a persuasión, o control psicolóxico para manexar e
manipular según a súa conveniencia aos seus iguais. Así pois, o maltrato non é unha
realidade social actual senón que é unha situación que convive co home desde sempre.
Segundo recolle o Diccionario da Real Academia Española da Lingua, maltratar é
tratar mal a alguén de palabra ou obra ou menoscabar, botar a perder.
Agora ben, o fenómeno do malos tratos é máis difícil de definir, e existen diferentes
denominacións que levan a confusión: violencia de xénero, violencia doméstica, de parella,
hacia as mulleres, masculina ou sexista,familiar,...
O termo violencia doméstica emprégase frecuentemente para referirse á violencia
exercida por algúns homes sobre as mulleres no marco das relacións de parella, sen
embargo este concepto ten un sentido máis amplio.
A Comisión Europea encargada da igualdade de oportunidades (1999) define a
violencia doméstica ou violencia na familia como toda forma de violencia física, sexual ou
psicolóxica que pon en peligro a seguridade ou o benestar dun membro da familia; recurso á forza física ou o
chantaxe emocional; ameazas de recurso á forza física, incluida a violencia sexual, na familia e o fogar.
Neste concepto inclúense o maltrato infantil, o incesto, o maltrato de mulleres e os abusos sexuais ou de
outro tipo contra calquera persoa que conviva baixo o mesmo teito.
En España, o Código Penal no artigo 153, despois de sufrir varias modificacións,
establece que quen habitualmente exerza violencia física ou psíquica sobre quen sexa ou fora cónxuxe ou
sobre a persoa que esté ou estivera ligada de xeito estable por unha relación análoga de afectividade, ou sobre
os fillos propios ou do cónxuxe ou convivente, pupilos, ascendentes ou incapaces que convivan ou que se
atopen suxeitos á potestade, a tutela, o acollemento ou a garda de feito de un ou outro, será castigado coa
pena de prisión de seis meses a tres anos, sen perxuicio das penas que puideran corresponder aos delitos ou
as faltas que se concretaran dos actos de violencia física ou psíquica.

Así pois, nestas definicións inclúense formas de violencia moi distintas nas súas
manifestacións e características, e tamén a violencia exercida polos diferentes membros da
familia uns sobre outros. O suxeito activo do delito podía selo tanto o home como a
muller, pero a realidade social apuntaba a necesidade de definir este novo fenómeno
centrado na violencia hacia a muller.
É significativo que ata moi avanzado o século pasado non se atopa ningunha
referencia precisa a esta forma específica de violencia nos textos internacionais, salvo acaso
como expresión indeterminada dunha das formas de discriminación contra a muller
proscrita pola Convención de Nacións Unidas de 1979. Soamente a partir dos anos
noventa comeza a consolidarse o emprego do termo maltrato de mulleres, gracias a
iniciativas como a Conferencia Mundial para os Dereitos Humáns celebrada en Viena en
1993, a Declaración de Nacións Unidas sobre a eliminación da violencia contra a muller de
1994, a Convención Interamericana para previr, sancionar e erradicar a violencia contra a
muller (1994) ou a Conferencia Mundial de Mulleres de Beijing (1995).
Este termo, de acordo coas recomendacións dos diferentes órganos nacionais e
internacionais que se ocuparon do tema (Parlamento Europeo, Nacións Unidas,
Organización Mundial da Saúde, Instituto da Muller,...) refírese a toda forma de violencia
exercida mediante a forza física ou a ameaza de recurrir a ela, cuxo denominador común é
ser exercida contra as mulleres pola súa condición de tales.
Neste marco, a Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller
constitúe o primeiro instrumento internacional de dereitos humáns que aborda de forma
explícita este problema, definindo a mesma como “todo acto de violencia baseado na pertenza ao
sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así
como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, tanto si se producen na
vida pública como na vida privada”
Esta violencia inclúe:
“a violencia física, sexual e psicolóxica na familia, incluidos os golpes, o abuso sexual das nenas
no fogar, a violencia relacionada coa dote, a violación polo marido, a mutilación xenital e outras prácticas
tradicionais que atentan contra a muller, a violencia exercida por persoas distintas do marido e a violencia
relacionada coa explotación; a violencia física, sexual e psicolóxica ao nivel da comunidade en xeral,
incluidas as violacións, os abusos sexuais, o hostigamento e a intimidación sexual no traballo, en
institucións educacionais e en outros ámbitos, o tráfico de mulleres e a prostitución forzada; e a violencia
física, sexual e psicolóxica perpetrada ou tolerada polo Estado, onde queira que ocurra”.

Esta Declaración, en opinión de autoras como Noeleen Heyzer (2000), marcou un
fito histórico por tres razóns básicas:
colocou á violencia contra as mulleres no marco dos Dereitos Humáns, é dicir,
recoñeceu de forma explícita que os dereitos das mulleres son dereitos humáns e
que a violencia exercida contra as mulleres polo feito de selo é unha violación desos
dereitos.
Ampliou o concepto de violencia contra as mulleres, incluindo tanto a violencia
física, psicolóxica ou sexual, como as ameazas de sufrila e tanto no contexto
familiar, coma da comunidade ou do estado.
Resaltou que se trata dunha forma de violencia baseada no xénero, de modo que o
factor de risco de padecela é precisamente ser muller. É dicir, trátase de aquelas
formas de violencia que son exercidas polos varóns contra as mulleres polo feito de
selo e pola posición social que ocupan uns e outras en razón de condicionantes que
introduce o xénero (roles e posición social subordinada no caso das mulleres, roles
e posición social dominante no caso dos varóns).
O termo xénero xurde para diferencialo do concepto de sexo. O termo sexo alude a
un feito biolóxico, producto da diferenciación sexual dos individuos, é dicir, as diferencias
anatómicas e fisiolóxicas entre homes e mulleres.
Por outra parte, o concepto de xénero refírese á construcción social das diferencias
sexuales, polo tanto, é unha asignación cultural e social dos atributos, valores e formas de
ser, entre homes e mulleres, polo que non é innato nin natural.
O termo xénero ao ser unha construcción social, é un aprendizaxe consciente e
voluntario, polo que se pode atopar suxeito a modificacións históricas, culturais e aqueles
que derivan de cambios na organización social, este concepto busca dar conta das relacións
sociais entre homes e mulleres, as que tamén son históricas e culturalmente constituidas.
Este sistema de atribucións refírese á división sexual de roles onde a cada un dos sexos lle
corresponden determinadas características, as cales se atoparían dadas por aspectos
biolóxicos, o que leva a que se establezan diferencias ríxidas entre homes e mulleres.
Baixo este contexto podemos sinalar que xénero alude ao concepto de identidade
de xénero, o cal se refire ás diversas formas que pode poseer cada cultura para elaborar que
entenden por home e por muller, é dicir, cada cultura constitúe as súas propias identidades
de xénero a partir do feito biolóxico da diferencia dos sexos. A identidade ao vir prescrita

socialmente, tamén se relaciona cos roles e estatus, os que son atribuidos a cada persoa en
función do seu sexo e son internalizados por medo dun proceso de socialización.
A violencia contra as mulleres implica relacións desiguais de poder entre xéneros
dado polo desequilibrio de poder. A violencia de xénero é a expresión dese desequilibrio
continúo nas relacións entre os sexos, nas que os homes continúan a exercer un
determinado comportamento – violento – como un medio para continuar mantendo o
control nas relacións sociais e particularmente nas relacións coas mulleres.
En 1995 en Beijing, Nacións Unidas ao referirse á violencia contra as mulleres
declaraba que é unha manifestación das relacións de poder historicamente desiguais entre homes e
mulleres, que conduciu á dominación da muller polo home, a discriminación contra a muller e a
interposición de obstáculos contra o seu pleno desenvolvemento. A violencia contra a muller ao longo do seu
ciclo vital dimana especialmente de pautas culturais, en especial dos efectos perxudiciais dalgunhas prácticas
tradicionais ou consuetudinarias e de todos os actos de extremismo relacionados coa raza, o sexo, o idioma
ou a relixión que perpetúan a condición inferior que se lle asigna á muller na familia, no lugar de traballo,
na comunidade e na sociedade.
En España, a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección
Integral contra a Violencia de Xénero, define a violencia de xénero como o ilícito penal
consistente na violencia física ou psíquica que sobre unha muller exerce o home (nunca outra muller) que
sexa ou fora cónxuxe ou estivera ligado a ella por análoga relación de afectividade, aínda sen convivencia.
Como se pode observar, e a pesar da bibliografía existente, non existe unha
definición universalmente aceptada da violencia contra as mulleres. Carécese dun acordo
minimamente amplio, en torno á definición máis axeitada de violencia, de forma que se ven
optando por unha o varias definicións según as disciplinas, presupostos teóricos de partida
ou obxectivos de investigación.

Tipos de maltrato:

Partindo da definición da ONU anteriormente citada ( todo acto de violencia baseado na
pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano físico, sexual ou psicolóxico para a
muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, tanto si se
producen na vida pública como na vida privada”. Esta violencia inclúe:“a violencia física, sexual e
psicolóxica na familia, incluidos os golpes, o abuso sexual das nenas no fogar, a violencia relacionada coa
dote, a violación polo marido, a mutilación xenital e outras prácticas tradicionais que atentan contra a
muller, a violencia exercida por persoas distintas do marido e a violencia relacionada coa explotación; a
violencia física, sexual e psicolóxica ao nivel da comunidade en xeral, incluidas as violacións, os abusos
sexuais, o hostigamento e a intimidación sexual no traballo, en institucións educacionais e en outros
ámbitos, o tráfico de mulleres e a prostitución forzada; e a violencia física, sexual e psicolóxica perpetrada
ou tolerada polo Estado, onde queira que ocurra), hai coincidencia na maioría da literatura sobre o
tema en sinalar que a violencia contra as mulleres adopta tres formas principais: violencia
física, psicolóxica e sexual.

Sen embargo, e aínda que esta sexa a diferenciación máis común, tomando como
base a proposta do Informe do grupo de especialistas para combatir a violencia sobre as
mulleres do Consello de Europa (1997), habitualmente engádense a estas outras formas de
violencia ou maltrato, dando lugar á descrición dos seguintes tipos:
Violencia ou maltrato físico: toda acción realizada voluntariamente que
provoque ou poida provocar danos e lesións físicas nas mulleres. Inclúe o uso da
forza física ou de obxectos para atentar contra a súa integridade física
(empurróns, tiróns de pelo, bofetadas, golpes, patadas, pelizcos, trabaduras,
mutilación xenital, tortura, asesinato,...).
Violencia ou maltrato psicolóxico: acción, normalmente de carácter verbal ou
económico, que provoca ou pode provocar desvalorización ou dano psicolóxico
nas mulleres. Diane Follingstad e colaboradores/as (1990) diferenciaron seis
tipos principais de maltrato psicolóxico:
•

Ridiculización, humillación, ameazas verbales e insultos, que producen baixa
autoestima, inseguridade, sentimentos de incapacidade, impotencia e a
crenza de que non poderán desenvolver ningunha actuación válida.

•

Aillamento social e económico para evitar así que poidan ter outros
criterios, comparar a súa situación coa de outras persoas, ou pedir e recibir
axuda.

•

Ciumes, posesividade. Frecuentemente o agresor realiza unha gran
cantidade de demandas triviais cuxo obxectivo é polarizar a atención da
muller sobre a súa persoa e, grazas a iso, impedir que poida adicarse a outras
actividades.

•

Ameazas verbais de maltrato, dano ou tortura, dirixidas tanto cara á
cónxuxe como cara aos fillos/as, outros familiares ou amigos/as.

•

Ameazas repetidas de divorció, abandono ou de ter unha aventura con
outra.

•

Destrucción ou dano das propiedades persoais ás que se lles ten afecto.

Violencia ou maltrato sexual: calquera atentado contra a liberdade sexual da muller
polo que se lle obriga a soportar actos de natureza sexual ou realizalos.

Inclúe calquera

acto ou expresión sexual realizado contra a súa vontade que atente contra a súa integridade
física ou afectiva coma bromas, expresións

groseiras,

chamadas telefónicas obscenas, propostas

sexuais

comentarios
indesexables,

desagradables,
forzala

a

ver

pornografía, calquera acto ou relación sexual non consentida pola muller (acoso, violación,
incesto), calquera relación ou acto
ou a obrigación de

sexual que a muller considere humillante ou doloroso

prostituirse.

Violencia ou maltrato económico: desigualdade no acceso aos recursos
compartidos. Inclúe negarlle ou controlar o seu acceso ao diñeiro común, xerar
dependencia económica, impedir o seu acceso a un posto de traballo, á educación ou á
saúde, negarlle os dereitos de propiedade, ...
Violencia ou maltrato estructural: barreiras intanxibles e invisibles que impiden o
acceso das mulleres aos dereitos básicos. Inclúe a negación da información inherente

aos

dereitos fundamentais e as relacións de poder nos centros educativos ou de traballo.
Violencia ou maltrato espiritual: destrucción das crenzas culturais ou relixiosas das
mulleres mediante o castigo, a ridiculización ou a imposición dun sistema de crenzas alleo
ao propio.

O Ciclo da violencia:

A violencia establécese progresivamente na parella. A menudo soamente co paso do
tempo, a víctima constata que existe esta escalada. A escalada da violencia empeza en xeral
por agresións psicolóxicas. O agresor reduce a confianza persoal da vícitima ao dirixirlle
mensaxes negativos sobre a súa autoestima. Denigra o que ela é, o que di e o que fai. Máis
adiante establece a violencia verbal. A menudo, representa a etapa anterior á agresión física.
Non obstante, a escalada da violencia pode chegar ata o homicidio.
A escalada de agresións prodúcese da seguinte maneira:
AGRESIÓNS PSÍQUICAS
FÍSICAS

AGRESIÓNS VERBAIS

AGRESIÓNS

HOMICIDIO

A evolución pode desenvolverse ao longo dun prolongado período de tempo. Pode
haber anos de violencia psicolóxica e verbal antes de que se produza a primeira agresión
física. Ao principio a reincidencia pode producirse en función dun intervalo de tempo máis
ou menos largo, pero facéndose cada vez máis cortas no tempo, tamén máis brutais nas
súas diferentes formas. Coñecer o ciclo da violencia é esencial, permite comprender porque
resulta tan difícil obter unha implicación da muller maltratada fora do período asociado ao
impacto da agresión.
Seguindo a Teoría do Ciclo da Violencia de Walker (1984), as fases serían as
seguintes:
1ª Fase- Acumulación de tensión: durante esta etapa existe unha tensión da cal
pode ser o resultado ou a consecuancia dunha constate pelexa (discusión ou disputa),
dunha actitude comportamento de trato silencioso ou unha combinación de ambos. A
relación de parella comeza a estar marcada pola “tensión” que adoita xurdir en torno a
conflictos cotiás.
En xeral, nesta fase, o agresor emprega estratexias de abuso verbal e psicolóxico e a
veces causa lesións leves, acostuma a negar a ocurrencia do episodio e quita importancia ás
protestas da muller.

Pola súa parte, a muller cre ter un certo control sobre a frecuencia e severidade do
abuso e trata de evitar que aumente empregando diversas estratexias (trata de tranquilizar
ao agresor, evita facer aquello que lle poida molestar, amósase pasiva, cúlpase a sí mesma e
exculpao para evitar que se enfade e se volva máis peligroso). Comeza a experimentar
confusión e angustia e pode intentar alonxarse do seu maltratador. Ao notar o
alonxamento, el trata de aumentar o control e de provocala para que teña unha reacción.
2ª Fase-Agresión ou descarga da tensión: nesta fase a intensidade dos episodios
abusivos aumenta e poden aparecer as primeiras agresións físicas, na maioría dos casos,
moi graves. Esta descarga de agresividade alivia a tensión do maltratador.
O agresor xustifícase dicindo que é o castigo necesario para que a muller
comprenda, acate e execute as accións que el cre xustas. A víctima non ten ningún control
nin sobre a frecuencia nin sobre a intensidade das agresións. Concéntrase en sobrevivir ao
abuso, e pode empregar diferentes estratexias para lograr que cese (trata de tranquilizar ao
agresor sendo amable e servicial, accede a ter relacións sexuais, amenaza con abandonalo se
non cesa nos malos tratos,...) Nesta fase é cando algunhas mulleres agredidas se animan a
denunciar a situación.
3ª Fase-Arrepentimento, de conciliación ou de luna de mel: o agresor e
maltratador familiar amósase arrepentido, promete que cambiará e non volverá a agredir á
muller e incluso acepta medidas de axuda externa (ir a un psicólogo, consultar con
especialistas, etc). Esta é a fase que perpetúa o “aguante” das víctimas da violencia
doméstica porque o castigo que recibe a muller (as agresións físicas e psicolóxicas) asóciase
a un reforzo positivo inmediato para a víctima (o perdón solicitado con mostras de cariño e
arrepentimento) e tamén se asocia a un reforzo positivo a longo prazo (o suposto cambio
que se producirá no agresor con apoio especializado). Esta etapa eventualmente desaparece
y comézase o acumulamento de tensión outra vez.

Hai que ter en conta unha serie de características deste ciclo de violencia, que son:

●

Mentras máis veces se complete o ciclo menos tempo tardará para volver a
iniciarse, é dicir, será máis frecuente. Por exemplo, ao inicio da relación, completar
as tres etapas do ciclo pode levar un ou dous anos, dez anos despois o completar
estas fases pode levar un mes ou quizais menos.

●

Mentras máis veces se complete o ciclo máis graves serán as consecuencias, é dicir,
se ao inicio da relación de violencia consiste en empurróns e bofetadas, dez anos
máis tarde, esta converteuse en osos rotos e puntos de sutura.

●

Mentras máis tempo o ciclo continúe ininterrumpidamente, a terceira etapa
tornarase máis corta. Por exemplo, ao comezo da relación o home demostra estar
arrepentido, apenado e promete que non volverá a ocurrir, dez anos máis tarde, el
non expresa os seus resentimentos e arrepentimento polo ocurrido. A fase de
tensión comeza inmediatamente despois da violencia, é dicir, que a etapa de
arrepentimento e reconciliación desaparece.
A muller maltratada moitas veces necesita tempo para comprender este ciclo da

violencia cando o está vivindo. Canto máis tempo permaneza as mulleres nunha relación
abusiva, máis aumenta a probabilidade de que as consecuencias psicolóxicas se cronifiquen
(baixa autoestima, dificultade para tomar decisións, depresión,...) e, en consecuencia, o
pronóstico para a súa recuperación é máis favorable.
Para que se poida falar da existencia do Síndrome da Muller Maltratada, unha
muller debeu atravesar a lo menos dúas vecdes este ciclo de violencia.

Maltrato en España

Maltrato en España
____________________________________________

Calquera tipo de violencia que se exerce contra as mulleres supón un grave atentado
contra a súa integridade física e moral e un ataque directo á súa dignidade como persoas.
Xa que logo, a violencia contra as mulleres constitúe unha grave violación dos dereitos
humanos das mulleres e tamén un problema social dunha inmensa magnitude debido á súa
gran incidencia na nosa poboación e á gravidade das secuelas físicas e psíquicas das vítimas.
Existen diferentes tipos de violencia, aínda que todos eses tipos teñen a súa orixe na
situación enraizada de desigualdade e subordinación en que se atopan as mulleres na
sociedade.
A definición de violencia contra as mulleres, que se propón é a recollida no artigo
50 da Lei 4/2005 do 18 de febreiro, para Igualdade de Mulleres e Homes e na
Recomendación do Comité de Ministros do Consello de Europa aos Estados Membros
sobre a Protección á Muller contra a Violencia aprobada o 30 de abril de 2002: Considérase
contra a muller calquera acto violento por razón de sexo que resulta, ou podería resultar, en
dano físico, sexual ou psicolóxico no sufrimento da muller, incluíndo as ameazas de realizar
tales actos, coacción ou a privación arbitraria da liberdade, que se produza na vida pública
ou privada.
Podemos distinguir:
-

Violencia doméstica

-

Violencia que se produce dentro da comunidade en xeral (violacións, acoso
sexual no traballo, turismo sexual, etc)

-

Violencia perpetrada ou tolerada polo estado

-

Violación dos dereitos humanos das mulleres en caso de conflito armado

A maior parte das maltratadas non presentan unha denuncia, ben por dependencia
económica ou emocional, a esperanza de cambio, a vergoña, o medo, o descoñecemento de
recursos, a desconfianza na Xustiza, etc.
A partir da aprobación da Lei 27/2003, de 31 de xullo, as vítimas de violencia
doméstica teñen dereito a solicitar unha Orde de Protección. Deste xeito adóptanse

medidas xudiciais de carácter penal, de carácter civil, e doutra banda, as distintas
administracións públicas, estatal, autonómica

e local, activen inmediatamente os

instrumentos de protección social que estean establecidos nos sistemas xurídicos.
Na táboa que aparece a continuación pódese observar o número de denuncias por
malos tratos producidos pola parella ou expareja, segundo grupos de idade durante os anos
2002 a 2007.
Como podemos apreciar, as denuncias foron en aumento, debido a que as mulleres
cada vez teñen acceso a unha maior información e asesoramento.
A franxa de idade que máis denuncias presentadas, é de 31 a 40 anos e a que menos
denunciou é a de menores de 16 anos.

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR
A PARELLA O Expareja (1), SEGUNDO GRUPOS DE IDADE
2002

2003

2004

2005

2006

2007
Acumulado
ata decembro

Menor de 16

Muller
es.
Datos
Absol
utos
(Delito
s+
faltas)

168

250

323

356

380

389

16-17

345

462

607

771

838

960

18-20

1.659

2.037

2.583

2.911

3.122

3.336

21-30

13.601

16.091

18.776

19.831

20.734

21.338

31-40

16.017

18.290

20.487

20.742

21.433

21.567

41-50

7.831

8.869

10.125

10.448

10.978

11.055

51-64

2.955

3.277

3.658

3.680

3.725

3.734

737

814

969

1.019

960

968

Maior de 64

TOTAL

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do Interior

(1) Inclúense todos aqueles casos nos que a autoría da agresión corresponde a: Cónxuxe, Excónyuge
(incluído separado/a-divorciado/a), Compañeiro/a sentimental, Excompañero/a sentimental, Noivo/a ou
Exnovio/a.

Nota: No País Vasco, Xirona e Lleida só se inclúen datos en relación coas denuncias presentadas
ante os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.

63.347

Na seguinte táboa observamos o número de mulleres mortas por violencia de
xénero a mans de parella ou expareja. A maioría dos crimes cométense por parte do
cónxuxe, seguido polo compañeiro sentimental.

MULLERES MORTAS POR VIOLENCIA DE XÉNERO A Manos DE PARELLA O Expareja
SEGUNDO RELACIÓN CO AUTOR."PARELLAS EN CRISES"

PARELLA O Expareja
Cónxuxe
Excónyuge
Compañeira Sentimental
Excompañera Sentimental
Noiva
Exnovia

En Fase de Ruptura (1)
En Fase de Ruptura + Exparejas
% "En Ruptura" sobre total de mortes

1999

2000

2001

2002

2003

2004

54

63

50

54

71

72

30

31

25

24

31

34

2
13

4
13

2
16

2
19

4
18

5
14

3
3
3

3
8
4

1
2
4

3
4
2

9
6
3

6
8
5

16
24

10
21

16
23

9
16

12
28

12
28

44,44

33,33

46,00

29,63

39,44

38,89

Fonte: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa e de datos do Ministerio do Interior. A partir de 2006, datos
Goberno contra a Violencia sobre a Muller.
Nota: Datos permanentemente actualizados

(1) Inclúense aquelas parellas (cónxuxes, compañeiros sentimentais ou noivos) nas que se expuxo a ruptura da relación e aque
nos que aínda non forneceron os correspondentes efectos legais.

A continuación móstrase unha táboa onde se pode observar o número de mulleres
mortas por violencia de xénero a mans da súa parella ou expareja, por grupos de idade. A
maior parte atópase entre 31 e 40 anos, a continuación, de 21 a 30 anos.
Nos últimos catro anos apréciase un aumento do número de mulleres mortas de
máis de 64 anos en relación aos anos anteriores.

MULLERES MORTAS POR VIOLENCIA DE XÉNERO A Manos
DA súa PARELLA O Expareja (1), POR GRUPOS DE IDADE

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Menor de 16

1

0

0

0

0

3

0

0

16-17

1

1

0

2

1

1

1

0

18-20

2

2

0

2

0

5

4

2

21-30

9

15

18

16

16

13

14

15

31-40

17

26

18

11

27

17

14

27

41-50

6

8

5

6

15

9

10

9

51-64

3

7

5

7

4

11

3

5

Maior de 64

6

4

4

9

7

11

10

10

Descoñecida

9

0

0

1

1

2

1

0

54

63

50

54

71

72

57

68

TOTAL

Fonte: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa e de datos do Ministerio do Interior. A partir de 2006
datos da Delegación Especial do Goberno contra a Violencia sobre a Muller.
Nota: Datos permanentemente actualizados
(1) Inclúense aqueles casos nos que o agresor é o cónxuxe, excónyuge, compañeiro sentimental,
excompañeiro sentimental, noivo ou exnoivo.

Na seguinte táboa podemos ver o número de delitos coñecidos de abuso, acoso e
agresión sexual. Sendo, a agresión sexual o delito máis repetido.

DELITOS COÑECIDOS DE ABUSO, ACOSO E AGRESIÓN S
1997(1)

1998(2) 1999(3) 2000(4) 2001(4) 2002(4) 2003(4) 2

TOTAL

5.647

6.177

5.914

5.750

5.662

6.065

6.191

ABUSO SEXUAL
ABUSO SEXUAL CON PENETRACIÓN
ACOSO SEXUAL
AGRESION SEXUAL
AGRESION SEXUAL CON PENETRACIÓN

1.504
138

1.644
142

1.727
162

1.675
128

1.685
163

1.772
142

1.851
197

374
2.548

433
2.679

362
2.581

348
2.371

364
2.231

357
2.392

313
2.391

1.083

1.279

1.082

1.228

1.219

1.402

1.439

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do Interior
Nota: A partir do ano 2002, no País Vasco, Xirona e Lleida só se inclúen datos en relación coas denuncias presentadas ante
os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.
(1) Non se inclúen datos do País Vasco
(2) Non se inclúen datos do País Vasco nin de Xirona.
(3) Non se inclúen datos do País Vasco e Xirona, referidos a todo o ano, nin de Lleida desde novembro
(4) Non se inclúen datos do País Vasco, Xirona e Lleida.

A actuación policial en casos de malos tratos no ámbito
doméstico

A resposta a requirimentos por violencia familiar.
A experiencia demostra que boa parte dos casos de malos tratos son crónicos. É
dicir: repítense periodicamente e, ademais, as agresións adoitan producirse cada vez cun
maior nivel de violencia, chegando a causar graves lesións ou ata a morte das vítimas. Do
insulto pásase ao empuxón; deste á puñada e as patadas, e non poucas veces evoluciónase á
agresión con paus, armas brancas, ou calquera obxecto ou sustancia perigosos,
relativamente fácil de atopar en calquera vivenda.
Noutras palabras, atopámonos ante unha situación potencialmente grave, que
nunca se debe minimizar e que require sempre unha resposta policial rápida e, moi
especialmente, se a chamada refírese a unhas persoas ou a un domicilio relacionado con
anteriores casos de malos tratos.
O primeiro aspecto a ter en conta é que nos atopamos nunha situación moi
especial, na que se mesturan sentimentos moi complexos e contraditorios entre o agresor e
a vítima.
A diferenza doutros delitos, nestes casos, ademais da típica relación
vítima/delincuente, existe unha historia de convivencia máis ou menos longa (que na maior
parte dos casos prolongarase aínda durante un tempo indefinido); relacións de afectividad;
con frecuencia, unha relación de dependencia económica da vítima respecto do seu agresor;
fillos comúns, relacións familiares, etc.
Por todas estas razóns, sobre todo cando se producen os primeiros casos de malos
tratos nunha mesma unidade familiar, resulta previsible que a colaboración da vítima coa
Policía resulte moi limitada, o que adoita espertar a frustración e a incomprensión dos
Axentes non experimentados neste tipo de actuacións, que non alcanzan a entender a
negativa da vítima a denunciar ou, ata, a facilitar a intervención policial para auxiliala.
De aí a importancia de coñecer as especiais e complexas características que rodean
estas agresións, para desenvolver unha actuación policial que debe ser moi cauta e paciente,
se pretende resultar eficaz.

Algúns aspectos fundamentais nesta fase da intervención son os seguintes:
Se o encontro da Policía cos implicados prodúcese na vivenda, hai que recordar o
dereito fundamental á inviolabilidad do domicilio. En consecuencia, a entrada policial só
será legalmente posible no caso de que se teña constancia da existencia dun delito flagrante
(que se está cometendo neses mesmos momentos) ou contando co permiso dos seus
moradores (tendo en conta que bastaría o permiso da vítima para acceder ao domicilio).
Neste último suposto resultará moi importante que a autorización prodúzase ante
testemuñas, para previr futuras contradicións.
Débese procurar a separación física (o máis distante posible) entre o agresor e a súa
vítima, para facilitar unha comunicación libre con esta última. Unha escusa recorrente para
facilitar esta separación é que un dos compoñentes da patrulla invite ao suposto agresor ao
coche-patrulla, para comprobar datos de identidade, mentres o compañeiro permanece na
vivenda coa vítima. Outra posibilidade é introducir á vítima na vivenda dalgún veciño,
mentres o suposto agresor agarda no domicilio familiar. En calquera caso, intentarase
salvagardar todo o posible a intimidade da vítima.

A actuación coa vítima no lugar dos feitos.
Na actuación policial coa vítima no lugar dos feitos, terase en conta:
Logo da agresión a vítima atoparase nun estado de forte desánimo e desolación.
O/a Policía que entreviste á vítima no lugar dos feitos (preferentemente unha muller se ha
de atenderse a unha muller ou neno) debe tratar de infundir calma e seguridade, escoitando
o seu relato e retendo os datos que considere máis relevantes para valorar a situación a
efectos da posterior actuación policial.
Invitarase á vítima a acompañarnos ás dependencias policiais, para que poida
reflexionar sobre as decisións a tomar con maior liberdade e tranquilidade e poder
informala adecuadamente dos seus dereitos e dos recursos que o Concello pon á súa
disposición.
Así mesmo, se existen lesións físicas, proporase á vítima acompañala a un Centro
Asistencial para que se produza a atención sanitaria e póidase emitir o correspondente
Parte de Lesións.

En moitas ocasións, non resultará conveniente abordar o tema da presentación de
denuncia no lugar dos feitos, de tal xeito que a vítima non asocie automaticamente a idea
de “acudir a dependencias policiais = presentación de denuncia”.
Os policías actuantes sempre deberán ter moi presente a situación de crise e presión
que vive a vítima neses momentos, polo que lle resultará máis fácil adoptar unha decisión
nun ámbito máis protector, afastado do lugar dos feitos.
No caso de que a vítima néguese fehacientemente a acudir ás dependencias
policiais:
a)

Sempre se aconsellará a presentación da denuncia.

b)

Informaráselle da existencia do Programa Municipal de Atención Integral

c)

Mulleres Vítimas de Malos Tratos e dos recursos que pon á súa disposición.

d)

Se desexa abandonar a súa vivenda, ofreceráselle a posibilidade de
acompañala ao domicilio de amigos ou familiares, a un hotel ou á Casa de
Acollida, e axudarase á recollida dos efectos persoais que estime pertinentes,
mantendo afastado ao agresor.

e)

Facilitaráselle un papel cos teléfonos dos Servizos Municipais implicados,
para que poida utilizala no futuro se reconsidera a súa decisión, ou desexa
recorrer a asesoramento ou atención non policial.

En calquera suposto recolleranse todos os datos de filiación (da vítima, fillos,
testemuñas, etc.) para as actuacións posteriores a que haxa lugar.
Tamén en calquera suposto confeccionarase Minuta ou informe á Xefatura de Policía
Local.

A actuación co agresor no lugar dos feitos.
O criterio a seguir na actuación policial en relación co suposto agresor será o
seguinte:
Como xa se dixo, utilizando calquera escusa, procurarase a separación física, á
maior distancia posible, entre vítima e agresor, co obxecto de que a vítima poida
comunicarse coa maior liberdade.
En caso de estimarse necesario e sempre que se produciu unha agresión grave ou a
través de armas ou outros obxectos perigosos, realizarase o cacheo. As armas ou obxectos

intervidos que poidan considerarse proba da infracción penal poranse a disposición da
Autoridade Xudicial.
Solicitarase a súa documentación, acompañándolle a Comisaría a efectos de
identificación, no caso de que non poida presentala.
En calquera caso tomarase o seu filiación completa, para tomar as decisións que
correspondan unha vez valorada a situación.
Solicitarase a súa versión dos feitos, tomando as notas que se estimen necesarias.
No suposto de entender que existe delito de lesións practicarase a detención. Nos
supostos de faltas, só practicarase a detención en caso de non acreditarse domicilio.
Terase moi en conta o carácter público dos delitos e faltas de lesións, polo que os
funcionarios actuantes formularán a correspondente denuncia, sempre que tivesen
constancia fehaciente da produción do delito ou falta, por si mesmos, ou a través de
testemuñas, e aínda que a vítima non desexe, por calquera circunstancia, formular denuncia.

Asesoramento á vítima en dependencias policiais.
Nas dependencias policiais (Policía Local ou Comisaría do Corpo Nacional de
Policía), a primeira actuación consistirá en asesorar á vítima sobre os dereitos básicos que a
amparan:
Que a ausencia do domicilio por temor á súa integridade física ou psíquica, ou a dos
seus fillos/as, non supón abandono de fogar se denuncia antes de trinta días desde que se
produciu os malos tratos.
Que se poden adoptar medidas provisionalísimas por parte do Xuíz competente,
sobre a utilización da vivenda familiar, a custodia dos fillos, etc.
A conveniencia de dirixirse ao Centro de Saúde para ser atendido/a e dispor dunha
proba documental (o parte de lesións), no caso de que non o fixo aínda.
Que poden denunciarse tanto as lesións físicas como psíquicas.
Que no caso de que exista unha reiteración nas agresións imporase ao maltratador
unha pena máis grave.
Se a vítima manifesta temor a presentar a denuncia, polas consecuencias posteriores
que puidesen existir para ela, ofreceráselle a posibilidade de que sexan os axentes actuantes
os que a presenten.

Finalmente facilitaráselle información da existencia do Programa de Atención a
Mulleres Vítimas de Malos Tratos e dos recursos (Casa de Acollida, asesoramento xurídico
e psicosocial, etc.) que pon á súa disposición.
En todos os supostos de malos tratos físicos ou psíquico, fóra daqueles nos que se
practicou a detención do suposto agresor, ofrecerase á vítima a posibilidade de tramitar a
súa denuncia nas dependencias de Policía Local.
Tramitación de denuncias pola Policía Local.
A recepción da denuncia da vítima pola Policía Local producirase nas dependencias
da Unidade de Ateigados e Denuncias (por unha muller policía, sempre que resulte posible)
e garantindo o maior grao de intimidade.
Nos supostos nos que a vítima non desexe constar como denunciante, pero desexa
que os feitos sexan coñecidos polo Xulgado, producirase a denuncia a través de
comparecencia dos Axentes actuantes, ou mediante informe escrito o máis detallado
posible, sempre que se dean algunha/s das seguintes circunstancias:
-

Os axentes constataron os feitos, en todo ou en parte.

-

Existe algunha testemuña dos mesmos.

-

Disponse de parte de lesións.

Se a vítima é menor ou incapaz, denunciarán os Axentes aínda que non o desexe a
vítima ou os seus titores, por tratarse dun delito ou falta públicos e ademais tratarse de
persoas especialmente protexidas polo Ministerio Fiscal.
Nas dilixencias que se realicen a través de comparecencia, da vítima e/ou dos
axentes, constarán o máximo de datos, como os seguintes:
• Filiación completa da vítima e dos implicados (agresor, fillos -facer constar se son
fillos de ambos ou doutra relación anterior, testemuñas, etc.).
• O tempo que levan casados ou convivindo.
• Se existiron malos tratos anteriores, cando se produciron e se foron denunciados.
• Relatar, o máis fielmente e con todo tipo de detalle os malos tratos ocasionados
(fuxindo de expresións xenéricas do tipo: ?insultoulle?, ?ameazoulle?, ?maltratoulle?, etc.) e
reflectindo, en cambio, coa maior exactitude posible as palabras utilizadas, insultos,
ameazas, etc., así como as accións que se produciron.

• Reflectir se se considera que os feitos puideron ser motivados polo abuso de
alcol, drogas ou medicamentos.
• Reflectir o domicilio onde a vítima residirá a partir dese momento (no mesmo
domicilio, no dalgún familiar ou amigo, hostal, hotel, casa de acollida, etc.).
• En caso de non volver ao domicilio conxugal, facer constar se esa decisión
prodúcese por medo a volver ser obxecto de malos tratos.
• Reflectir a situación económica e familiar en que quedan a/s persoa/s implicadas
(agredido/s e agresor).
• Reflectir se a vítima teme represalias por parte do agresor polo feito de formular
denuncia.
• Para rematar, invitar á comparecente a facer constar outras cuestións que estime
de importancia (por exemplo, que o agresor ten armas de fogo e que puidese facer uso
delas).

Segundo os diferentes supostos, poderá integrarse das seguintes dilixencias:
Dilixencia de inicio de actuacións.
No caso de que a agredida desexa denunciar, pero ademais os feitos, en todo ou en
parte, sexan constatados por Axentes, ao comezo do Ateigado incluirase Acta de
declaración dos mesmos.
Tamén figurará este Acta, aínda que a vítima non desexe denunciar, pero os axentes
consideren de importancia os feitos, constatáronos en todo ou en parte ou exista parte de
lesións (este documento poderá ser substituído por informe escrito).
Acta de declaración da vítima.
Acta de información de dereitos ao prexudicado.
Acta de declaración de testemuñas.
Acta de declaración do suposto agresor, que se realizará de tal xeito que non se
produza coincidencia nas dependencias coa vítima ou as testemuñas.
Partes de lesións e/ou outras probas da agresión.
Probas de ocasións anteriores se as houbera (outras denuncias, informes médicos,
etc.).
Dilixencia de traspaso de actuacións, na que se fará constar a documentación que se
entrega, cando cumpra pescudarase se o agresor dispón de licenza de armas de fogo. En
caso afirmativo requirirase ao mesmo para que deposite voluntariamente tales armas e a súa

documentación nas dependencias policiais, co obxecto de remitilas á intervención de armas
da Garda Civil. En caso de negarse á entrega voluntaria, farase constar este extremo en
dilixencias, para que a Autoridade Xudicial adopte as medidas oportunas.

Nos supostos de denuncia pola vítima faranse entrega á mesma dos seguintes documentos:
a)

Copia da súa denuncia se a presentou (non da nosa comparecencia ou
informe interno).

b)

Fotocopia do parte de lesións (o seu orixinal será incluído nas dilixencias).

c)

Folla informativa dos dereitos que lle asisten como vítima de suposto delito
violento.

d)

Folla informativa sobre os recursos que existen.

Finalización das actuacións.
Cos datos obtidos da súa observación e da información recollida da vítima,
testemuñas, etc. a patrulla actuante, ou os especialistas de Ateigados (no caso de que este
instrúase) encherán a Ficha Básica Policial de Recollida de Información, que resultará
fundamental para coñecer as características dos malos tratos no noso municipio.
Devandita ficha encherase cos datos de que se dispoña, aínda que resulte
incompleta.
Sempre que se instrúa Ateigado, o equipo de especialistas elaborará, ademais, un
informe complementario para a Casa da Muller ou os Servizos Sociais, no que fará constar
os datos que se consideren máis relevantes sobre o caso para estes Servizos.
Ademais, cando o estime necesario pola relevancia do caso, ou por calquera outra
circunstancia, entrevistarase persoalmente coa Traballadora Social de Zona que
corresponda, ao obxecto de ampliar verbalmente información sobre o mesmo ou coordinar
actuacións de seguimento (malos tratos crónicos, ameazas, potencial perigo do agresor,
etc.).

No caso de que a vítima manifeste a necesidade de acudir á Casa de Acollida, a
Policía Local acompañará á mesma e, igualmente, ofreceráselle a posibilidade de
acompañala ao seu domicilio a recoller efectos persoais, ao domicilio de familiares ou
amigos, hotel, etc., así como, no seu caso, a Servizos Sociais ou Casa da Muller.

Proceso de denuncia

No 70% das mortes en 2006 por malos tratos, ningún órgano xudicial tiña
coñecemento previo. É importante convencer ás mulleres para que non teña medo a
denunciar. A prontitude das denuncias é a que a longo prazo evita as mortes. Ás veces,
cando unha muller denuncia xa é tarde. A macroencuesta do Instituto da Muller arroxa un
dato preocupante: en España hai 1,8 millóns de mulleres que sofren malos tratos técnicos
aínda que non son conscientes, a máis diso outras 600.000 mulleres que si o recoñecen.
Con todo, se observas as denuncias presentadas o están moi lonxe desas cifras.
En España a sensibilización é aínda baixa. Só o 1% das denuncias foron
presentadas por familiares das vítimas. Aínda hai moitos que miran cara a outro lado. A
algunhas mulleres dálles vergoña dicir que a súa filla ou a súa irmá foron maltratadas. En
todo caso, a Fiscalía debería investigar as denuncias que se retiran e poucas veces faio.
Toda muller ten dereito a asistencia xurídica gratuíta desde que presenta a denuncia.

Por iso, o avogado é unha peza fundamental. Debe garantir que o dereito á información da
vítima fágase correctamente, explicarlle o proceso no que se mete, preparala para que non
retire a denuncia (respectando sempre a súa opinión) e facer que as denuncias sexan o máis
completas posibles. Pode esixir ademais que se lle ofreza unha atención social integral.
Aínda que en ocasións non se cumpren, as ordes de afastamento foron eficaces en
moitos casos. Habería que cambiar a lei para que as mulleres que denuncian non poidan
retirarse da acusación e absterse de declarar. Pero ata que isto non ocorra, o avogado debe
advertirlle desa posibilidade que a lei permite.

É importante evitar que o maltratador teña suspendida a condena. O problema é
que certos sectores sociais ou políticos non cren na violencia de xénero.
As inmigrantes son un colectivo de risco especialmente vulnerable. Non teñen
apoio familiar, viven en núcleos moi pechados, dependen economicamente do home,
moitas carecen de papeis. Non é casualidade que as dúas primeiras mulleres asasinadas en
España en 2008 sexan estranxeiras: unha británica e outra rusa, esta última en Torrevieja.
En España temos unha lei integral, ordes de afastamento, xulgados especializados?
pero en Ucraína ou Latinoamérica están máis atrasados. Moitos veñen aquí e cren que
poden facer o que queiran. O machista vén xa machista. Os países nórdicos son os sitios
onde máis violencia de xénero rexístrase, Inglaterra ata está moi por encima de nós. Xa que
logo, non se trata dun problema de atraso social, senón de cultura patriarcal. Os
estereotipos rompéronse e en España a clase media ou media alta non acode normalmente
a denunciar; arránxase de portas dentro cun avogado, un médico ou un notario e os casos
non saen á luz. Hoxe o maltratador é un enxeñeiro ou un bombeiro, non hai distinción.
O cine, a música e a literatura non son alleos a este tipo de violencia. Títulos como
Celos (Vicente Aranda), Douche os meus ollos (Icíar Bollaín), Obaba (Montxo
Armendáriz) ou Só Miña (Javier Balaguer) abordan o tema sen andrómenas. Algunhas
destas películas foron premiadas non só pola industria cinematográfica, senón tamén por
organismos como o propio Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do
CGPJ,

caso

de

Icíar

Bollaín

por

douche

os

meus

ollos

en

2004.

Artistas da talla de Víctor Manuel (O club das mulleres mortas), Paixón Veiga
(María bebe as rúas) ou Bebe (Malo) e grupos musicais con proxección entre o público
novo como Revólver (O que Ana ve) ou Amaral (Estrela de mar) contribúen coas súas
letras a denunciar socialmente esta realidade. A literatura achega tamén o seu gran de area
con novelas como Nai miña, que estás nos infernos, gañadora do Café Xixón 2007 por
unha historia sobre inmigración e malos tratos, ou Atrapada no espello, que aborda os
malos tratos psicolóxicos.

A cada vez menor tolerancia ante os malos tratos está xerando dous efectos
positivos. En primeiro lugar, están saíndo á luz os casos de mozos e adolescentes que
chegan aos servizos sociais animadas polos seus pais. En segundo lugar, a maior
concienciación fai que os casos que se van coñecendo non sexan tan urxentes. Fai dez
anos, o perfil da maltratada era unha muller que levaba moito tempo aguantando vexacións,
golpes e malleiras e necesitaban con urxencia entrar nunha casa de acollida. Agora, a
denuncia é máis temperá e os casos, con ser graves, son menos perentorios.
Os “parámetros” que poden axudar a unha muller ou á súa contorna a identificar
unha situación de posibles malos tratos: ?Normalmente comeza cando o home aisla á
muller da súa familia e do seu círculo de amigos, cando se mete coa súa forma de vestir ou
de usar o diñeiro. A continuación chegan ataques de ira inesperados e de aí pásase aos
malos tratos físicos.
Hai unha gran cantidade de vítimas novas que non conviven coas súas parellas e
que denuncian malos tratos. Aproximadamente un de cada cinco casos de malos tratos
tramitouse como xuízo rápido, quetienen a vantaxe de dar unha solución inmediata á
vítima, pero o inconveniente de que só se basean na última secuencia de malos tratos e ás
veces ocultan os malos tratos de toda unha vida. A Lei Integral contra a Violencia de Xénero
comezará a dar os seus froitos a longo prazo.Os xulgados de violencia doméstica ven a
diario entre 10 e 12 casos entre xuízos rápidos e apertura de dilixencias previas.
Un dos maiores problemas que se atopa a Fiscalía é o chamado ?secuestro emocional? que
sofre a vítima fai que no xuízo retráctese e acóllase ao seu dereito de non declarar contra o
seu cónxuxe. Sucede aproximadamente no 40% dos casos e resulta bastante frustrante.
Para evitar esta retractación ou que se quebranten as medidas de afastamento con
consentimento da vítima, a fiscal avoga por proporcionar á muller apoio psicolóxico,
ademais de xurídico, durante todo o proceso, porque a vítima de malos tratos non é
equiparable a outro tipo de vítimas.

A condición de que se presente unha denuncia por suposto "" delito de violencia de
xero ou domestica en dependencias oficiais, é necesario cumprir o Protocolo de Actuación
das Forzas e Corpos de Seguridade e de Coordinación cos órganos xudiciais para a
protección das vítimas de violencia doméstica e de xénero, aprobado o 10 de Xuño de
2004, no cal, cúmprense todos e cada un dos artigos comprendidos desde o 259 ao 269, e
do 299 ao 527.
Unha vez valorados os feitos e a situación de risco existente, determinarase a
conveniencia de adoptar medidas específicas dirixidas a protexer a vida, a integridade física
e os dereitos e intereses lexítimos da vítima e os seus familiares, entre outras:
-

Protección persoal que, segundo o nivel de risco que concorra, poderá
comprender ata a protección permanente durante as 24 horas do día.

-

Utilización

de

dispositivos

tecnolóxicos.

-

Información / formación sobre adopción de medidas de autoprotección.

-

Asegurar que a vítima sexa informada de forma clara e accesible sobre o
contido, tramitación e efectos da orde de protección; así como dos recursos
policiais, sociais, de atención á vítima e dos puntos de coordinación que se
atopan

ao

seu

alcance.

En base ao articulo 19 (Dereito á asistencia social integral) da Lei Orgánica 1/2004,
de 28 de Decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xero, onde
di:
"1. As mulleres vítimas de violencia de xénero teñen dereito a servizos sociais de
atención, de urxencia, de apoio e acollida e de recuperación integral. A organización destes
servizos por parte das Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais, responderá aos
principios de atención permanente, actuación urxente, especialización de prestacións e
multidisciplinariedad

profesional."

É polo que se adoita ofrecer o aloxamento nunha "casa de acollida", que para iso
foron creadas, ou se existe acordo do concello do municipio cun establecemento hostaleiro
da zona, unha habitación mentres as partes non son citadas ante o xulgado, e todo como

medida de autoprotección para a "suposta" victima. entendiendoque se non desexa
"autoprotegerse"
-

é

que

considera

que

non

existe

risco.

Información expresa sobre os servizos de orientación xurídica gratuíta e de
asesoramento por Avogado especializado. Nos casos en que as
circunstancias permítano, esta información poderá ser fornecida polo
correspondente Punto de Coordinación ou Oficina de Atención á vítima.

Cando a entidade dos feitos e/ou a situación de risco aconsélleo, procederase á
detención

e

posta

a

disposición

xudicial

do

presunto

agresor.

Contidos mínimos do ateigado:
1.-

Manifestación

da

2.-

Datos

3.-

Datos

4.-

Datos

5.-

Feitos

6.-

Solicitude

7.-

Comparecencia

8.-

Manifestación

9.-

Declaración dos axentes policiais que interveñan en auxilio da vítima

10.-

Dilixencias policiais de verificación e comprobación da denuncia

11.-

Dilixencia

da

vítima

e

do
da

vítima
o

agresor

grupo
vivenda

de
e

seu

familiar
e

orde

patrimoniais

de

manifestación

protección
do

denunciado

das

de

detención

e

testemuñas

información

de

dereitos

Cando se dean as circunstancias comprendidas nos artigos 490 e 492 da L.E.Cr.
procédese

á

detención

inmediata.

Con isto, creo que deixei bastante mais clara a miña opinión sobre a detención ou
non dunha persoa (muller ou home) en caso de violencia de xero ou domestica.

No caso de que se produciron lesións físicas, a Policía ou a Garda Civil
acompañarán á vítima a un centro sanitario onde redactarán un parte médico de urxencia
sobre as lesións que remitirán ao xulgado de garda entregándolle á vítima outra copia.
Os axentes acompañarán á vítima posteriormente ao cuartel ou comisaría máis
próximos onde poderá denunciar as lesións de que foi vítima.
Informaranlle das direccións e teléfonos dos Servizos Sociais de Axuda e a
existencia de Centros de asistencia Social e Centros de Acollida facilitando os teléfonos de
contacto.
Acompañaranlle ao seu domicilio no caso de que exista algún perigo para a súa
integridade.
Investigarán os feitos recollendo todos os medios de proba posibles e elaborando
dilixencias policiais completas que faciliten a rápida actuación xudicial.
Debe comunicar aos axentes se o presunto agresor ten armas. Se as posúe, sen
licenza, seranlle retiradas, e se posúe licenza requiriráselle para que as deposite
voluntariamente e ata que salga o procedemento obxecto da denuncia se non as entrega
de forma voluntaria comunicarase á Autoridade Xudicial para a adopción de medidas
respecto diso e lla a Autoridade Gubernativa para solicitar a revogación da autorización
administrativa.
Quen pode denunciar:
A vítima dunha agresión.
Calquera persoa que teña coñecemento da mesma.

Que atopará a víctima ao ir denunciar:
As vítimas serán recibidas polos funcionarios con actitude especialmente
respectuosa redactándose a denuncia coa maior precisión posible e facendo constar
cantos detalles poidan resultar importantes para o esclarecemento e a persecución dos
feitos.
Datos que deberá achegar o denunciante
→

Filiación completa:
•

Domicilio actual e o que teña previsto ocupar no futuro inmediato se a iso
houber lugar

•

Domicilio ou teléfono onde poida ser localizada en caso de abandonar o
domicilio familiar, aínda que tal extremo non se fará constar na propia
manifestación da vítima e si en dilixencia reservada aparte

→

→

Relación circunstanciada dos feitos que motivan a denuncia:
•

Hora e lugar

•

Autor e testemuñas

•

Circunstancias concorrentes e lesións sufridas

•

Asistencia médica recibida achegando parte facultativo

•

Localización do autor/a-domicilio se fose distinto, lugar de traballo, etc...

Situación familiar:
•

Estado civil

•

Relación coa parella

•

Número de anos de convivencia

•

Número de fillos, idades, relación co\/a autor/autora e vítima

•

Se o autor ten calquera clase de adicción

•

Se os malos tratos son frecuente e expresión dos mesmos

•

→

→

Se os malos tratos son presenciados polos fillos

Situación económica:
•

Medios económicos con que conta a parella

•

Se estes medios proveñen dun ou outro compoñente da parella

•

Se traballan ambos ou só un deles

•

Propiedade da vivenda familiar ou titularidade do contrato de aluguer

Antecedentes:
•

Se os malos tratos, son habituais, concretando as datas na que se
cometeron para determinar a temporalidade entre os episodios de
violencia.

•

Medios de coacción empregados polo autor (ameazas, golpes, enganos,
abuso de autoridade, etc.), identificación e incautación dos instrumentos
do delito, como pezas de convicción.

•

Medios empregados na comisión dos feitos (armas de fogo, obxecto
contundente, etc...

•

Cando empezaron.

•

Entidade dos causados en ocasións anteriores.

•

Existencia ou non de denuncias precedentes.

•

Existencia ou non de condenas ou procesos xudiciais anteriores por feitos
desta natureza.

•

Existencia ou non de procesos xudiciais de separación ou divorcio ou
resolucións xudiciais firmes nesta materia, así como situacións de feito nas
que puidesen estar incursos.

•

Dereitos que acollen á vítima

•

Con carácter xeral instrúese á vítima do acta de ofrecemento de accións,
en virtude dos artigos, 109 e 110 e 544bis da Lei de Enjuiciamiento
Criminal.

•

No suposto de posibles vítimas de delitos violentos ou contra a liberdade
sexual, poden acollerse á asistencia, axudas e beneficios previstos na Lei
35/95, de 11 de decembro, para o que deberán dirixir a oportuna
solicitude no prazo dun ano, desde a comisión do feito ao Ministerio de
Economía e Facenda. Para facilitar a información ás vítimas de calquera

acto ilícito, faráselles entrega nas dependencias policiais ás que acudisen
dun acta de instrución dos seus dereitos, cuxo modelo foi aprobado pola
Comisión Nacional de Policía Xudicial.
•

Infórmase á vítima da posibilidade de acollerse ao beneficio da asistencia
xurídica gratuíta ao obxecto de facilitarlle a asistencia técnica necesaria no
exercicio das accións penais e/ou civís que decidir iniciar.

•

Facilítaselle un teléfono de contacto coa persoa de quen a vítima poida
solicitar información acerca da marcha das investigacións sobre o seu caso
ou achegar calquera outro dato que consideren de interese. De igual
forma, comunícaselle pasado un tempo prudencial (non superior a tres
meses), o estado no que se atopan as investigacións, salvo naqueles
extremos que poidan prexudicar o bo fin destas e en todo caso, nos
supostos en que os resultados sexan positivos. Esta comunicación
comprende, entre outras, información relativa ao cesamento ou
suspensión das medidas de privación de liberdade que se adoptaron
respecto do seu agresor - no seu caso-, ou o quebrantamento das de
afastamento da mesma, para poder tomar as medidas preventivas que se
consideran máis idóneas.

•

Dáse copia da denuncia á vítima, con expresa indicación do Xulgado en
que se vai a entregar (se se descoñece informaráselle da data de entrega).
Infórmaselle de que se vai presentar novas denuncias, leve consigo a/s
copia/s da\/s anterior/é formulada/s.

→

Proceso de tramitación de denuncia:
•

As denuncias formuladas polas vítimas son remitidas inmediatamente e
con moita brevidade aos Órganos Xurisdiccionais que correspondan, para
axilizar a súa tramitación e garantir a situación da vítima.

•

Proceso de adopción de medidas cautelares e derivación

•

Os compoñentes do Corpo adoptan cantas medidas resulten necesarias
para garantir a integridade física da vítima, ata realizando labores de
acompañamento da mesma, procedendo, en caso de consideralo
necesario, á derivación da vítima ás Casas de Acollida ou Centros de
Urxencia, por se o seu ingreso resultase oportuno ou necesario para
garantir a súa seguridade.

•

Informarase tamén sobre as organizacións non gobernamentais de ámbito
estatal, os centros de interese (tipo casa de acollida de urxencias) e outros
servizos asistenciais (xurídicos, de documentación, etc...) a disposición das
vítimas.

Ata xaneiro de 2002, os datos que viñan ofrecendo sobre Vítimas por malos tratos,
a partir das denuncias recollidas polo Ministerio do Interior, tomaban en conta, soamente,
delitos e faltas de Malos "Tratos no ámbito familiar" e "Lesións". Desde ese momento,
optouse por incluír outro tipo de infraccións penais que, cometéndose no ámbito das
relacións de parella consideradas, quedaban, ata entón, fóra da cuantificación estatística.
Cabe recordar, igualmente, que, desde xaneiro de 2002, o número de relacións consideradas
entre vítima e agresor/a foi ampliado, fundamentalmente, para dar cabida a aqueles casos
nos que a agresión producíase cando xa se rompeu a convivencia.
Por outra banda, as importantes modificacións lexislativas, levadas a cabo durante
2003, foron recollidas, igualmente, na nosa estatística, para a súa entrada en vigor, a partir
de xaneiro de 2004. A introdución de novos tipos delituosos e a modificación dalgún dos
xa existentes (moitas das infraccións consideradas, ata agora, como "faltas" pasan a
tipificarse como "delitos") suporán, a recado, un aumento do número de vítimas e
complicará a comparativa entre anos, pero é inevitable, se queremos que a estatística
adecúese á realidade social e lexislativa.

En concreto, as principais modificacións son as seguintes:
1. Introdúcese o novo delito de Mutilación "xenital", no apartado "Contra as
persoas".
2. A nova redacción do art. 153 quita a habitualidad aos "Malos tratos", concedéndolla
ao 173, que se sitúa, por iso, no apartado de Contra "a liberdade".
3. Incorpórase o delito de Subtracción "de menores", no apartado de Resto "".
4. Finalmente, o delito de Coacción "á prostitución" pasa a denominarse
"Coacción/Lucro sobre a prostitución".

A continuación, aparece unha táboa onde se detallan o número de centros e de
usuarios de Centros de Atención e Acollida a Mulleres Maltratadas en España de 1998 a
2004.
Podemos observar que en 2004 existen 83 Centros de Atención e Acollida máis que
en 1998. Sendo Pais Vasco (57), Andalucía (40) e Canarias (31) as Comunidades
Autónomas cun maior número de Centros.
En canto ao número de usuarios, practicamente duplicáronse desde 1998 a 2004.
Sendo Canarias (856), Andalucía (546), Castela a Mancha (327) as Comunidades
Autónomas onde máis usuarios hai.

CENTROS
ATENCION
ACOLLIDA
Mujeres
MALTRATADAS

Nº de Centros

Nº de usuarias

DE
E
A

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

210

238

257

260

280

ADMINISTRACIÓN XERAL
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTELA-A MANCHA
CASTELA E LEÓN
CATALUÑA
ESTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
A Rioxa
COMUN. VALENCIANA
CEUTA
MELILLA

5
50
2
6
3
10
1
7
16
18
3
16
10
5
4
43
2
7
1
1

5
47
2
8
10
18
2
7
20
13
4
17
11
5
2
42
2
20
2
1

4
48
3
6
7
18
6
8
24
24
5
19
14
5
2
42
2
18
1
1

7
49
3
6
10
20
3
11
25
18
6
19
13
7
2
38
2
18
2
1

3
46
3
5
11
28
2
14
25
22
6
15
20
7
2
48
2
17
2
2

TOTAL

2.125

2.445

3.764

4.133

3.837

ADMINISTRACIÓN XERAL
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTELA-A MANCHA
CASTELA E LEÓN
CATALUÑA
ESTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
A Rioxa
COMUN. VALENCIANA
CEUTA

130
428
27
71
63
50
12
154
136
0
87
162
325
88
24
265
7
70
12

0
409
85
86
53
170
66
158
151
147
84
174
194
46
24
265
26
267
26

100
479
41
103
85
475
36
175
166
159
137
178
974
43
24
265
31
262
17

306
526
43
104
136
484
40
206
216
68
33
183
1079
93
28
250
26
271
27

87
535
43
101
147
0
26
250
234
148
80
196
1.544
93
24
0
26
241
20

MELILLA

14

14

14

14

Fonte: Memoria de Actuacións contra a violencia doméstica realizadas pola Administración Gral. Do Estado
e as CCAA. Instituto da Muller

Na táboa que se mostra a continuación podemos comparar o número de denuncias
por malos tratos producidos pola parella ou expareja, segundo a relación co\/a autor/a
desde o ano 2002 a 2007. As denuncias aumentaron progresivamente, tanto no caso das
mulleres como dos homes. A maioría de denuncias efectúanse contra o cónxuxe ou
compañeiro/a sentimental.
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DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POLA PARELLA
OU EXPARELLA, SEGUNDO RELACIÓN CO\A AUTOR/A
2002

TOTAL

Mulleres.
Datos
Absoluto
s
(Delitos
+ faltas)

CÓNXUXE

50.090

2004

2005

2006

57.527

59.758

62.170

22.430

22.640

23.263

22.252

22.174

EXCÓNYUGE(*)

4.674

5.605

6.289

6.466

6.372

COMP. SENTIMENTAL.

8.166

11.124

14.633

16.255

17.360

EXCOMP.SENTIMENTAL

5.640

7.630

9.648

10.827

11.985

NOIVA
EXNOVIA

822
1.581

1.132
1.959

1.494
2.200

1.733
2.225

1.958
2.321

TOTAL

Homes.
Datos
Absoluto
s
(Delitos
+ faltas)

43.313

2003

8.216

8.861

9.518

11.080

10.801

CÓNXUXE

3.800

3.526

3.288

3.100

2.889

EXCÓNYUGE(*)

1.531

1.906

1.947

2.730

2.517

COMP. SENTIMENTAL.

1.249

1.376

1.688

1.946

1.923

EXCOMP.SENTIMENTAL

1.245

1.597

2.037

2.664

2.851

127
264

146
310

157
401

216
424

193
428

NOIVO
EXNOVIO

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do Interior
(*) Incluído Separado/a-Divorciado/a Nota
1: No País Vasco e Cataluña só se inclúen datos en relación coas denuncias
presentadas ante os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.
Nota 2: Desde Xaneiro de 2004, incorpóranse novos tipos delituosos, a partir das modificacións legais aprobadas durante
o ano 2003. Así, engádense os delitos de Mutilación "xenital", e "Subtracción de Menores". Pola súa banda, a nova redacción
do art. 153 quita a habitualidad aos "Malos Tratos", concedéndolla ao 173 que pasa a tipificarse como "Malos Tratos

Habituais no Ámbito Familiar". Para rematar, o delito de Coacción "á prostitución" ampla o seu ámbito, ao pasar a denominarse
"Coacción/Lucro sobre a prostitución". Ademais, boa parte das infraccións consideradas, ata este momento, como
faltas, pasan a tipificarse como "delitos"

En canto as denuncias por malos tratos segundo tipo de infracción penal, podemos
ver a táboa que aparece a continuación. Onde se reflexan os datos obtidos dende 2002 a
2007.

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POLA PARELLA
OU EXPARELLA, SEGUNDO TIPO DE INFRACCIÓN PENAL
2002

2003

DELITOS

11.04
7

PERSOAS

2005

2006

2007

15.464 40.518 49.237

53.553

55.618

7.457

12.193

31.901

39.500

43.266

45.075

HOMICIDIO DOLOSO

148

155

138

102

106

105

ASASINATO

13

19

17

12

18

17

INDUCIÓN/COOPERACIÓN SUICIDIO

1

0

2

1

0

1.260

1.654

3.365

3.855

3.927

3.590

7

7

11

6

LESIÓNS
MUTILACIÓN XENITAL

M
ull
er
es
.
Da
to
s
A
bs
ol
ut
os

2004

-

MALOS TRATOS EN AMB. FAMILIAR

6.035

10.365

28.372

35.524

39.203

41.357

LIBERDADE

2.936

2.603

8.007

9.162

9.724

9.970

DETENCIÓN ILEGAL

202

186

167

171

104

125

SECUESTRO

15

15

14

8

6

7

2.400

2.152

2.131

1.997

2.000

1.985

COACCIÓNS

185

137

152

200

230

220

TRATO DEGRADANTE

21

21

78

71

90

141

5.390

6.635

7.230

7.432

AMEAZAS

MALOS TRATOS HABITUAIS NO AMB. FAMILIAR

-

VIOLACIÓN DE MORADA

113

92

75

80

64

60

LIBERDADE E INDEMNIDAD SEXUAL

629

645

560

521

500

526

AGRESIÓN SEXUAL

209

236

193

137

155

130

AGRESIÓN SEXUAL CON PENETRACIÓN

317

320

271

309

267

299

ABUSO SEXUAL

38

28

39

29

34

34

ABUSO SEXUAL CON PENETRACIÓN

15

26

26

23

24

23

CORRUPCIÓN DE MENORES/INCAP.

2

0

2

2

2

3

COACCIÓN/LUCRO SOBRE A PROSTITUCIÓN

48

35

27

21

18

37

1

2

1

2

RELACIÓNS FAMILIARES

-

SUBTRACCIÓN DE MENORES

-

RESTO

25

CALUMNIAS

11

INXURIAS

14

-

-

23

-

50

54

62

45

10

27

18

27

10

13

23

36

35

35

FALTAS

32.251

34.626 17.009 10.521

8.617

7.729

PERSOAS

23.29
8

25.137

9.117

4.591

4.110

3.833

LESIÓNS

6.446

6.093

1.853

1.315

1.109

801

MALOS TRATOS AMBITO FAMILIAR

15.199

17.230

5.788

0

0

0

MALOS TRATOS OBRA SEN LESIÓN

1.259

1.393

1.115

63

14

15

INCUMPRIMENTO OBRIGACIÓNS FAMILIARES

0

0

0

1.209

1.507

1.760

VEXACIÓNS LEVES

0

0

0

1.726

1.247

1.046

394

421

361

278

233

211

LIBERDADE

8.357

8.819

7.044

5.127

3.690

3.186

AMEAZAS

7.329

7.724

6.121

4.441

3.168

2.677

COACCIÓNS

1.027

1.090

920

683

519

504

1

5

3

3

3

5

RESTO

596

670

848

803

817

710

INXURIAS

596

670

848

803

817

710

62.170

63.347

APODERAMIENTO DUN MENOR

VIOLACIÓN DE MORADA

TOTAL DELITOS+FALTAS

43.31
3

50.090 57.529 59.758

H
o
m
es
.
Da
to
s
A
bs
ol
ut
os

DELITOS

984

1.232

3.527

4.518

4.325

4.241

PERSOAS

639

898

2.749

3.728

3.451

3.408

HOMICIDIO DOLOSO

44

35

36

35

31

22

ASASINATO

6

1

3

4

1

1

INDUCIÓN/COOPERACIÓN SUICIDIO

0

0

2

1

195

219

415

428

2

1

643

2.292

3.183

LESIÓNS
MUTILACIÓN XENITAL
MALOS TRATOS EN AMB. FAMILIAR

394

401

375

0

0

3.018

3.010

LIBERDADE

308

298

722

833

844

800

DETENCIÓN ILEGAL

11

12

5

1

4

6

SECUESTRO

0

5

3

0

AMEAZAS

241

220

219

263

232

250

COACCIÓNS

40

45

53

53

72

65

TRATO DEGRADANTE

1

1

11

18

12

18

389

479

502

438

MALOS TRATOS HABITUAIS NO AMB. FAMILIAR

-

-

1

VIOLACIÓN DE MORADA

15

15

12

19

22

22

LIBERDADE E INDEMNIDAD SEXUAL

25

22

32

16

14

9

AGRESIÓN SEXUAL

11

8

18

6

4

3

AGRESIÓN SEXUAL CON PENETRACIÓN

11

10

9

4

9

4

ABUSO SEXUAL

2

3

3

1

ABUSO SEXUAL CON PENETRACIÓN

0

1

0

0

CORRUPCIÓN DE MENORES/INCAP.

0

0

0

1

-

1

COACCIÓN/LUCRO SOBRE A PROSTITUCIÓN

1

0

2

4

-

0

1

1
0

RELACIÓNS FAMILIARES

-

0

0

-

2

SUBTRACCIÓN DE MENORES

-

0

0

-

2

RESTO

11

14

24

17

16

22

CALUMNIAS

6

10

19

12

11

17

INXURIAS

5

4

5

5

5

5

FALTAS

7.634

7.629

5.991

6.562

6.476

6.661

PERSOAS

4.921

5.121

3.316

3.618

3.510

3.779

LESIÓNS

1.809

1.667

980

977

1.049

1.060

MALOS TRATOS AMBITO FAMILIAR

1.975

2.246

1.192

0

0

0

MALOS TRATOS OBRA SEN LESIÓN

309

310

302

16

3

10

INCUMPRIMENTO OBRIGACIÓNS FAMILIARES

0

0

1.380

1.550

1.742

VEXACIÓNS LEVES

0

0

0

538

428

435

828

900

842

707

480

532

LIBERDADE

2.064

2.213

2.294

2.514

2.530

2.479

AMEAZAS

1.565

1.694

1.812

2.031

2.077

2.024

499

519

481

482

452

454

0

0

1

1

1

1

649

292

381

430

436

403

APODERAMIENTO DUN MENOR

COACCIÓNS
VIOLACIÓN DE MORADA
RESTO
INXURIAS

TOTAL DELITOS+FALTAS

649

292

381

430

436

403

8.618

8.861

9.518

11.080

10.801

10.902

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do Interior

Na seguinte táboa móstrase o número de denuncias por malos tratos producidos
pola parella ou expareja, segundo grupos de idade desde 2002 a 2007. Como podemos
observar, en canto a denuncias por parte de mulleres, a marxe de idade que rexistra máis
denuncias é o de 31 a 40 anos, seguido polas mulleres entre 21 e 30 anos de idade. No caso
dos homes, a marxe de idade que rexistra máis denuncias é o de 31 a 40 anos, seguido
polos homes entre 21 e 30 anos.

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR
A PARELLA OU EXPARELLA (1), SEGUNDO GRUPOS DE IDADE
2002

2003

2004

2005

2006

2007
Acumulado
ata decembro

Menor de 16

Muller
es.
Datos
Absol
utos
(Delito
s+
faltas)

250

323

356

380

389

16-17

345

462

607

771

838

960

18-20

1.659

2.037

2.583

2.911

3.122

3.336

21-30

13.601

16.091

18.776

19.831

20.734

21.338

31-40

16.017

18.290

20.487

20.742

21.433

21.567

41-50

7.831

8.869

10.125

10.448

10.978

11.055

51-64

2.955

3.277

3.658

3.680

3.725

3.734

737

814

969

1.019

960

968

Maior de 64

TOTAL

Home
s.
Datos
Absol
utos
(Delito
s+
faltas)

168

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

63.347

Menor de 16

48

64

68

88

63

59

16-17

27

25

33

36

43

45

18-20

155

141

190

177

196

213

21-30

1.824

1.889

2.115

2.629

2.652

2.690

31-40

3.181

3.539

3.695

4.177

4.111

4.154

41-50

1.837

1.980

2.157

2.542

2.409

2.443

51-64

922

957

986

1.136

1.044

1.039

Maior de 64

222

246

273

295

283

259

TOTAL

8.216

8.841

9.517

11.080

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do Interior

(1) Inclúense todos aqueles casos nos que a autoría da agresión corresponde a: Cónxuxe, Excónyuge
(incluído separado/a-divorciado/a), Compañeiro/a sentimental, Excompañero/a sentimental, Noivo/a ou
Exnovio/a.

Nota: No País Vasco, Xirona e Lleida só se inclúen datos en relación coas denuncias presentadas
ante os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.

10.801

10.902

En canto ás denuncias por malos tratos producidos por parella ou expareja,
segundo Comunidade Autónoma, podemos destacar Andalucía, Madrid, e Valencia tanto
no caso das mulleres como no dos homes.

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS
POR PARELLA OU EXPARELLA(1), SEGUNDO CCAA.
2002

2003

2004

2005

2006

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

8.848

10.503

12.421

13.691

14.248

988

1.041

1.265

1.412

1.469

ASTURIAS

1.000

1.248

1.354

1.501

1.586

BALEARES

1.351

1.706

2.136

2.278

2.524

CANARIAS

3.981

4.630

5.377

5.586

5.599

496

608

651

668

614

CASTELA A MANCHA

1.507

1.837

2.158

2.257

2.587

CASTELA E LEÓN

2.045

2.167

2.367

2.463

2.544

CATALUÑA (*)

5.113

5.187

5.611

4.699

3.874

C. VALENCIANA

5.235

6.415

8.053

8.290

9.027

ESTREMADURA

809

965

1.100

1.155

1.153

GALICIA

1.985

2.275

2.464

2.737

2.912

MADRID

6.776

7.914

8.869

9.260

9.942

MURCIA

2.076

2.460

2.516

2.621

2.793

NAVARRA

338

322

392

347

327

PAÍS VASCO (*)

22

21

14

15

116

A Rioxa

257

314

309

334

388

CEUTA
MELILLA

212
274

234
243

240
230

222
222

222
245

TOTAL

2.260

2.608

2.985

3.107

3.245

ANDALUCÍA

2.334

2.728

3.195

3.457

3.547

ARAGÓN

1.608

1.679

2.012

2.217

2.292

ASTURIAS

1.790

2.231

2.423

2.679

2.829

BALEARES

2.946

3.606

4.478

4.644

5.056

CANARIAS

4.325

4.901

5.631

5.700

5.630

CANTABRIA

1.786

2.161

2.293

2.323

2.116

CASTELA A MANCHA

1.687

2.023

2.338

1.777

2.691

CASTELA E LEÓN

1.628

1.721

1.875

2.610

1.994

C. VALENCIANA

2.390

2.841

3.514

3.512

3.742

ESTREMADURA

1.500

1.787

2.035

2.121

2.112

GALICIA

1.397

1.595

1.728

1.912

2.031

MADRID

2.366

2.675

2.956

3.010

3.208

MURCIA

3.399

3.908

3.915

3.979

4.148

NAVARRA

1.186

1.113

1.339

1.169

1.087

TOTAL

ANDALUCÍA
ARAGÓN

Muller
es.
Datos
Absolu
tos.
(Delito
s+
faltas)

Muller
es.
Taxa
por
millón
de
muller
es.
(Delito
s+
faltas)

CANTABRIA

CATALUÑA (*)

PAÍS VASCO (*)
A Rioxa

1.825

2.190

2.112

2.236

2.556

CEUTA
MELILLA

5.736
8.057

6.405
7.205

6.568
6.853

6.006
6.902

5.955
7.445

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do Interior e de datos de poboación do Padrón.

Nota: Desde Xaneiro de 2004, incorpóranse novos tipos delituosos, a partir das modificacións legais aprobadas durante
O ano 2003. Así, engádense os delitos de Mutilación "xenital" e "Subtracción de Menores". Pola súa banda, a nova
redacción do art. 153 quita a habitualidad aos "Malos Tratos", concedéndolla ao 173 que pasa a tipificarse como "Malos
Tratos Habituais no Ámbito Familiar". Para rematar, o delito de Coacción "á prostitución" ampla o seu ámbito, ao pasar a
denominarse
"Coacción/Lucro sobre a prostitución". Ademais, boa parte das infraccións consideradas, ata este momento,
como faltas, pasan a tipificarse como "delitos"

(1) Inclúense todos aqueles casos nos que a autoría corresponde ao excónyuge (incluído separado/a-divorciado/a),
Compañeiro/a sentimental, Excompañero/a sentimental, Noivo/a ou Exnovio/a (
*) Do País Vasco e Cataluña só dispomos das denuncias presentadas ante os Corpos e Forzas de Seguridade
do Estado. Por iso non se inclúe a taxa por millón de mulleres
(2)

En 2007 as taxas están calculadas cos datos do Padrón de 2006

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS
POR PARELLA OU EXPARELLA(1), SEGUNDO CCAA.
2002

2003

2004

2005

2006

2007(2)

Acumulado
ata
decembro

Homes.
Datos
Absolu
tos.
(Delitos
+
faltas)

TOTAL

8.216

8.861

9.518

11.080

10.801

10.902

ANDALUCÍA

1.643

1.828

2.008

2.617

2.801

2.743

ARAGÓN

189

205

198

224

255

272

ASTURIAS

167

216

257

460

449

388

BALEARES

254

317

350

391

428

473

CANARIAS

847

948

881

1.118

1.012

1.041

CANTABRIA

94

126

133

135

111

116

CASTELA A MANCHA

338

399

358

446

398

451

CASTELA E LEÓN

452

452

431

522

532

496

CATALUÑA (*)

846

801

905

830

505

372

C. VALENCIANA

1.065

1.088

1.287

1.352

1.381

1.449

ESTREMADURA

216

162

186

396

318

315

GALICIA

448

468

470

544

554

598

MADRID

1.133

1.307

1.520

1.459

1.461

1.613

MURCIA

323

324

320

360

364

368

NAVARRA

72

78

84

73

90

62

PAÍS VASCO (*)

1

3

8

3

3

5

A Rioxa

48

48

47

48

69

73

CEUTA
MELILLA

39
38

44
47

40
35

52
50

33
37

35
32

Maltrato a mulleres estranxeiras e discapacitadas
O 3,6% das mulleres residentes en España, é dicir, preto de 680.000, recoñecen ser
maltratadas durante o último ano, segundo a terceira macroencuesta sobre violencia contra
as mulleres realizada polo Instituto da Muller.
Unha enquisa telefónica recolle os datos obtidos ao ser realizada a 32.426 mulleres e
que se refire ao período 1999-2006.
A enquisa diferencia entre aquelas mulleres que se declaran maltratadas e as que,
aínda que non se consideren vítimas de malos tratos, si están sometidas a determinados
comportamentos indicativos de certo grao de violencia, como ameazas, insultos ou
coaccións.
A porcentaxe deste tipo de malos tratos, cualificado como "técnico", elévase ao
9,6% (aproximadamente 1.800.000 mulleres).
Dende 1999 ata 2006, os malos tratos declarados diminuíu un 14,29%, e o técnico,
un 22,58%. Con respecto a 2002, os descensos foron dun 10% e dun 13,51%,
respectivamente.
A actitude machista diminuíu, aínda que non foi erradicada, como o demostra o
número de vítimas mortais da violencia de xénero, que este ano alcanza xa as 64 falecidas.
A

maior

nivel

de

estudos

prodúcense

menos

casos

de

violencia.

As mulleres inmigrantes e as discapacitadas son as máis vulnerables ante os malos
tratos.
O 7% das estranxeiras declaran ser vítimas de malos tratos no último ano,
porcentaxe que, practicamente, dobra ao do conxunto das mulleres residentes en España
(3,6%).

Ademais, os malos tratos afecta ao 17% das inmigrantes, fronte ao 9,6% do
conxunto das mulleres.
En canto ás mulleres con discapacidade, o 8,1% recoñécese como maltratada,
mentres os malos tratos afecta ao 13% deste colectivo.
Na maioría dos casos, o maltratador máis habitual segue sendo a parella ou ex
parella da muller. No entanto, un 1,4% dos casos de malos tratos declarados está
protagonizado por familiares da vítima e, en canto aos malos tratos, os fillos son os
maltratadores nun 1,6% dos casos.
Máis do 60% das vítimas de violencia doméstica padecen malos tratos desde fai
máis de cinco anos. O tramo de idade no que é máis frecuente os malos tratos é o
comprendido entre os 45 e os 64 anos, seguido polo de 30 a 44 anos.
As secuelas físicas e psicolóxicas máis comúns nas vítimas son dores de costas e
articulacións (80,3% das vítimas sófrenos), cambios de ánimo (76%), ansiedade e angustia
(68,6%), dores de cabeza (60,1%), ganas de chorar sen motivos (58,2%), irritabilidad (58%),
insomnio (53,7%), tristeza por pensar que non vale nada (49,2%), inapetencia sexual
(46,4%) e fatiga permanente (35,6%).

Maltrato a mulleres estranxeiras

Aínda que as mulleres estranxeiras representan o 11% da poboación española, a súa
representación na terrible crónica da violencia machista é moi superior a esa porcentaxe.
Nos últimos dez anos, o número de mulleres estranxeiras mortas no noso país, a mans das
súas parellas ou exparejas triplicouse.
En 2007 foron 28 as estranxeiras mortas nos 71 asasinatos de xénero rexistrados en
España.
Fai unha década só catro dos asasinos machistas viñan de fóra, fronte a 44
nacionais. A evolución non se explica só polo fenómeno migratorio, porque as taxas de
vítimas e verdugos estranxeiros creceron a un ritmo superior ao da entrada de inmigrantes.
Hai que ter en conta que muchos agresores e vítimas veñen de rexións profundamente
patriarcales e machistas, caso de Latinoamérica, de onde procedían 11 dos asasinos de
2007. Chegan cunha bagaxe sociolóxica que inclúe a subordinación da muller. Aquí as
vítimas están máis illadas da súa contorna que nos seus países de orixe, e os agresores cando lles
abandonan senten humillados fronte ao seu círculo social, que adoita ser moi limitado, parecido ao que
ocorre nos pobos pequenos.
Tamén o factor demográfico incide no número de estranxeiros implicados en casos
por violencia doméstica. A maior parte das vítimas está entre os 21 e os 45 anos, e nesa
franxa de idade hai máis poboación inmigrante, un 68%, fronte a un 46% nacional.
O Ministerio de Igualdade prepara un plan específico contra a violencia de xénero
entre os inmigrantes.
A Ministra de Igualdade, Bibiana Aído, anunciou que prepara un plan con medidas
específicas para combater a violencia doméstica entre os inmigrantes e mellorar a
protección ás mulleres estranxeiras en risco.
Desde a entrada en vigor da Lei integral contra a Violencia de Xénero os asasinatos de
mulleres por violencia machista baixou un 8,7% en setembro de 2008.

A taxa por millón de mulleres estranxeiras asasinadas é seis veces maior que a das
españolas. As mulleres estranxeiras atopan barreiras para acceder a recursos especializados,
como centros de asistencia, porque é necesario haber presentando unha denuncia, o que
exclúe ás mulleres que teñen medo a ser sancionadas ou expulsadas. Cando unha muller
estranxeira acode a denunciar, os axentes policiais deben comprobar a súa situación
administrativa e, de ser irregular, deben iniciar un expediente sancionador que pode
conducir á expulsión.
As mulleres inmigrantes tamén se atopan con barreiras lingüísticas en moitos
centros de acollida e en dependencias policiais. Tamén destacaron a súa dificultade de
alcanzar "unha autonomía económica".

As mulleres estranxeiras sofren unha tripla discriminación:
Discriminación como muller, como traballadora e como inmigrante.
Nas condicións do mercado laboral actual, os sectores económicos nos que se
rexistran os niveis máis altos de irregularidade son os mesmos nos que se concentrou a
demanda de traballo de estranxeiros e os que rexistran maiores niveis de precariedade. As
mulleres inmigrantes son empregadas maioritariamente en ramas caracterizadas polas súas
condicións de inestabilidade e desamparo xurídico, como o traballo doméstico e de
coidado, a hostalería e a prostitución. E hai unha alta porcentaxe de estranxeiras que presta
os seus servizos sen que medie diñeiro, mulleres que se ocupan no mantemento dos seus
propios fogares ou dos seus parentes, sen que as súas tarefas sexan sequera recoñecidas
como traballo.
As súas parellas, fillos ou outros parentes poden traballar e, en consecuencia,
incrementar o crecemento económico do país, grazas a que elas se ocupan do fogar. Os
seus familiares adoitan engrosar as filas do mercado laboral irregular ou mergullado, co cal
a situación xurídica de toda a familia pende dun fío.

O traballo doméstico remunerado é un traballo degradado e precario, con horarios
que chegan ata as 16 horas diarias a cambio de salarios moi baixos e con niveis indignos de
dependencia do empleador. É unha ocupación que tería que desaparecer e cuxa regulación
contradi todos os dereitos dos traballadores, pero que tomou forza coa chegada de mulleres
estranxeiras. O traballo doméstico non está incluído no Estatuto dos Traballadores e foi
regulado aparte porque se considera unha relación laboral de carácter especial, na medida
en que ocorre no domicilio familiar e o seu fundamento é a confianza.
Os traballos domésticos de coidado de persoas maiores ou en situación de
dependencias constitúen un nicho laboral para mulleres inmigrantes, no que tampouco se
recoñecen dereitos laborais, a pesar de que esta variante específica dos traballos domésticos
e de coidado, ten o agravante de que a súa demanda responde á marcada deficiencia de
servizos públicos que deberían ser asumidos e prestados eficientemente polo Estado.
Respecto da violencia sexual, crese necesario renunciar ás políticas que reprimen
todas as actividades relacionadas coa prostitución e fan invisible o traballo sexual
colaborando coa estigmatización e a exclusión social. Trátase de políticas que incrementan
os factores de vulnerabilidade a que se someten as persoas que exercen a prostitución.
As circunstancias de alegalidad do exercicio da prostitución, dunha parte, fomentan
as posibilidades de que as persoas que a exercen resulten suxeitas a relacións de
explotación, e doutra, abren espazos de impunidade aos traficantes de persoas e ao traballo
sexual forzado.
O Instituto da Muller leva a cabo varias actuacións, co fin de mellorar a
participación das mulleres no mercado laboral, a través de cursos de formación para a súa
inserción por conta allea.
Así mesmo e co fin de fomentar o empresariado feminino, desenvolve programas
de formación, de financiamento e de tutorización de proxectos empresariais.
Igualmente desenvólvense programas piloto no marco da Iniciativa Equal, dirixidos
a colectivos en risco de exclusión social e laboral.
Todas estas actuacións realízanse en colaboración coas Administracións
Autonómicas e Locais, e con outras Entidades e Asociacións privadas, e contan coa
cofinanciación do Fondo Social Europeo.

A falta de emprego é, na nosa sociedade, unha das principais causas de exclusión
social. En España esta situación afecta moi especialmente ás mulleres, xa que
tradicionalmente, víronse afastadas do acceso á formación e ao mercado de traballo,
soportando aínda hoxe, unha taxa de paro que duplica a media da Unión Europea.Neste
sentido, e como unha das actuacións dirixidas a facilitar a inserción social e laboral das
mulleres, púxose en marcha en colaboración diversos Organismos de Igualdade das
Comunidades Autónomas e Corporacións Locais o Programa CLARA.

Os obxectivos do Programa Clara son mellorar a calidade de vida de mulleres que
teñen especiais dificultades para a inserción laboral a través dunha mellor cualificación para
o emprego:
Ofrece un Centro Virtual de Teleservicios que proporciona un espazo con
diferentes servizos relacionados co teletrabajo e a teleformación:


Fomentando a autoestima.



Facilitando a información e o asesoramento para axudar a definir o seu
perfil profesional.



Promovendo a incorporación e promoción no emprego, cunha formación
ocupacional que se adecue ás novas demandas do mercado de traballo.



Asesorando, formando e acompañando á iniciativa empresarial.

O Programa diríxese a mulleres desempregadas que se atopen nalgunhas das
seguintes situacións:


Vítimas de violencia de xénero,



Responsables de núcleos familiares,



Maiores de 45 anos sen titulación,



Con discapacidade,



Inmigrantes,



Pertencentes a minorías étnicas,



Recluídas.

No ano 2007 levou a cabo o programa nas seguintes cidades ou Comunidades
Autónomas: Cádiz, Illas Canarias, Galicia, Miranda de Ebro, Rexión de Murcia, Oviedo,
Palencia, Sevilla, Santa Coloma de Gramanet, Roda de Ter e Vic.
A continuación móstrase unha táboa onde aparece detallado o número de
denuncias presentadas por malos tratos producidos pola parella ou expareja, segundo a
nacionalidade, desde 2002 a 2007.

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR
A PARELLA OU EXPARELLA (1), SEGUNDO NACIONALIDADE
2002

2003

2004

2005

2006
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Acum
ata dec
Mulleres NACIONAIS
.
Datos
Absoluto ESTRANXEIRAS/OS
9.861
s
(Delitos
+ faltas)

33.452

39.597

43.186

43.294

43.400

42.

10.493

14.341

16.464

18.770

21.

TOTAL
43.313
50.090
57.527
59.758
62.170
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados polo Ministerio do
Interior
(1) Inclúense todos aqueles casos nos que a autoría da agresión corresponde a: Cónxuxe, Excónyuge
(incluído separado/a-divorciado/a), Compañeiro/a sentimental, Excompañero/a sentimental, Noivo/a ou
Exnovio/a.
Nota 1: No País Vasco e Cataluña só se inclúen datos en relación coas
denuncias presentadas ante os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.
Nota 2: Desde Xaneiro de 2004, incorpóranse novos tipos delituosos, a partir das modificacións legais
aprobadas durante o ano 2003. Así, engádense os delitos de Mutilación "xenital", e "Subtracción de
Menores". Pola súa banda, a nova redacción
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Na seguinte táboa aparecen o número de mulleres mortas por violencia de xénero a
mans da súa parella ou exparella segundo a nacionalidade, desde o ano 1999 a 2008. Com
pódese observar, a porcentaxe de vítimas estranxeiras é moi elevado.

MULLERES MORTAS POR VIOLENCIA DE XÉNERO A Manos DE
A súa PARELLA OU EXPARELLA (1), SEGUNDO NACIONALIDADE
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Españolas
Estranxeiras
UE
Resto Europa
Africa
Latinoamerica
Outras
Descoñecida

43
7
2
2
1
2
0
4

50
9
0
0
2
7
0
4

36
9
2
1
0
5
1
5

37
13
6
2
2
3
0
4

61
10
1
0
0
9
0
0

53
17
2
1
4
6
4
2

37
17
5
1
4
6
1
3

48
20
6
1
5
8
0
0

TOTAL

54

63

50

54

71

72

57

68

% Vítimas estranxeiras sobre
total de mulleres de
nacionalidade coñecida

14,00

15,25

20,00

26,00

14,08

24,29

31,48

29,41

Taxa de vítimas estranxeiras
por millón de mulleres
estranxeiras (2)

18,94

19,89

13,77

13,98

8,00

11,90

9,78

10,37

2,13

2,47

1,77

1,82

2,99

2,59

1,80

2,32

Taxa de vítimas españolas por
millón de mulleres españolas (2)

Fonte: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa e de datos do Ministerio do Interior. A partir
de 2006 datos da Delegación Especial do Goberno contra a Violencia sobre a Muller.
Nota: Datos permanentemente actualizados
(1) Inclúense aqueles casos nos que o agresor é o cónxuxe, excónyuge, compañeiro
sentimental, excompañero sentimental, noivo ou
exnovio.
(2) Os datos para 2008 están calculados sobre datos de poboación do Padrón 2007

Maltrato ás mulleres discapacitadas

En España e na maioría de países existe un gran número de mulleres discapacitadas
que sofren malos tratos.
Actualmente existen máis de 2 millóns o número de mulleres con discapacidade en
toda España. De todas, o 40 por cento sofre uns silenciosos malos tratos físicos e/ou
sicológico, xa sexa simplemente por ser muller ou o que é peor, pola súa condición física.
En España padecen invisibilidad as mulleres discapacitadas que foron maltratadas
tanto física como psíquicamente e que representan o 8,1 por cento deste colectivo, máis do
dobre que no caso das mulleres sen discapacidade.
O desemprego afecta ao 84 por cento da poboación feminina con discapacidade en
idade laboral, calculada nun total de 659.330 mulleres.
A violencia doméstica afecta especialmente ás mulleres con algún tipo de
discapacidade. Tanto en Europa como en España, ao redor dun 40 por cento deste grupo
sofre ou sufriu algunha forma de violencia. Con todo, os programas e leis impulsados polos
distintos gobernos para frear a violencia contra as mulleres non teñen en conta as
peculiaridades deste sector da poboación, o que a miúdo converte as normativas en
inservibles.

Tradicionalmente, a sociedade tendeu a illar ás mulleres con discapacidade e, a pesar
dos avances dos últimos anos, este tipo de discriminación persiste en moitos ámbitos.
Os medios de comunicación teñen moito que ver coa percepción deste colectivo,
porque nunca presentan ás mulleres con discapacidade en cuestións positivas. Esa imaxe
estereotipada tamén se relaciona co rol que a sociedade segue atribuíndo á muller. Aínda se
entende que ten que ser reprodutora, nai e boa amante.

Desde as ONG´s e outros colectivos pídese que se dote dunha formación
específica a todo o persoal que estea en contacto coas mulleres discapacitadas, así como
policías, médicos ou funcionarios de Xulgados, co obxectivo de detectar casos de violencia.
Existe un Plan de Acción para as Mulleres con Discapacidade aprobado en decembro de
2006 polo Goberno central no que se apuntan medidas para atender as necesidades deste
colectivo e actuar se se observan indicios de malos tratos, aínda que recoñeceu que aínda
non se puxo en marcha.
As discapacitadas non reciben a mesma axuda que o resto de mulleres cando sofre
uns malos tratos, e estas non queren unha protección extra nin privilexios, senón igualdade
na resposta á violencia.
Existe unha falta de preparación á hora de atender a unha muller discapacitada
cando a persoa encargada do seu coidado vese superado pola situación, aínda que se poden
dar no ámbito doméstico pero tamén no laboral ou ata en residencias. A dificultade de
detectar estas agresións reside en que, en ocasións, a propia vítima nin sequera é consciente
de estar sufrindo un abuso, ao que hai que sumar o problema que supón que dependa do
agresor no seu día a día. Tamén se dan casos de incomprensión por parte das autoridades
ao recibir unha denuncia; de aí a importancia de que a sociedade sexa consciente do
problema.
A nosa sociedade non está sensibilizada para aceptar con normalidade á persoa con
discapacidade.
Trátase dun colectivo que en España rolda os 3,5 millóns e que permaneceu oculto
socialmente ata fai moi pouco tempo", pero que, empezámolo a ver conforme elimínanse
barreiras arquitectónicas.
Aínda que as demandas das organizacións de minusválidos van atopando resposta
crecente das autoridades, persisten ámbitos de case absoluta escuridade, como o dos malos
tratos, no que as discapacitadas (algo máis de dous millóns en España) son as grandes
esquecidas.
Os malos tratos a persoas discapacitadas é, segundo un informe europeo, "a
principal causa de morte e discapacidade no mundo para as mulleres de 16-45 anos, por
diante do cancro, os accidentes de tráfico e as guerras".
A maior dificultade é a ignorancia social da violencia exercida contra a muller con
discapacidade, de quen ninguén falou. Máis aló da súa marxinación educativa e laboral, a

súa dependencia pode chegar a niveis tan básicos como a alimentación, hixiene ou
mobilidade.
E o seu agresor principal non é, ao revés que na muller sen discapacidade, a súa
parella ou ex parella. Por orde de importancia, a persoa maltratadora é a nai, o pai, os
coidadores, os médicos, os enfermeiros, o persoal de institucións ou residencias, o marido,
o noivo, o ex noivo, os irmáns, os tíos e, para rematar, os avós.
O problema de fondo é que a violencia, os malos tratos e o abuso estanse vivindo
dentro da familia con normalidade e que a sociedade non os percibe como tal, nin como
unha cuestión para intervir e solucionar.

A prostitución

A prostitución non é unha profesión nin un emprego senón unha forma de
violencia de xénero. Este enfoque se está dando a nivel nacional, xa que o CongresoSenado analizou o fenómeno ante as voces que suxerían a posibilidade de regularizar o seu
exercicio en España, fronte a quen se opuñan por considerar que é un tipo de violencia que
sofren as mulleres e que en países en que se regularizou demostrouse que fomentou
situacións de maiores malos tratos e abusos.

A prostitución é un tema de moralidade para moitas persoas y cuestión de dereitos
das mulleres. É un tipo de violencia de género.
A Lei Integral contra a violencia de xénero, según os técnicos non é fácil aplicala ás
mulleres prostituídas porque non se lles cita na normativa expresamente. Se lles pide que
deixen de exercer para podelas protexer
Estas mulleres exponse a diversos tipos de violencia: ataques sexuais, riscos de
saúde, ademais das malleiras e ameazas que poden provir non só do proxeneta, senón
tamén da súa parella; etc.
A prostitución non pode ser considerada de ningún xeito unha profesión nin un
oficio nin ser regulada como tal porque sino se legaliza tamén ao proxeneta.
A maioría das prostitutas son mulleres inmigrantes obrigadas a pola súa propia
necesidade. O 90% das mulleres que exercen a prostitución non son españolas e a inmensa
maioría destas inmigrantes atópanse en situación irregular.

A maioría das mulleres que exercen a prostitución en España, proceden de América
Latina, séguenlle as mulleres procedentes de Europa Oriental e en último lugar as de
África, sendo unha minoría as españolas.

Os síntomas dunha muller prostituída e unha maltratada son os mesmos; os físicos,
sobre todo os psicolóxicos e tamén os sociais (illamento e sentimento de inferioridade),
ainda que a sociedade culpa ás vitimas, chamándolles a eles clientes.
Aproximadamente en España hai entre 300.000 e 400.000 mulleres dedícanse á
prostitución.

As cifras sobre prostitución en España son moi parecidas ás de Alemaña, a pesar de
que España conta coa metade de habitantes que Alemaña.

Un 30 % dos españois practican sexo con prostitutas e que España é un dos países
onde o consumo de prostitución está menos desprestixiado.

Os clientes son case invisibles e ninguén lles acosa ou lles incomoda, a pesar de que
case sempre se aproveitan da pobreza, do machismo da sociedade, a ignorancia e a
escravitude. Pensan que é “normal” practicar sexo con prostitutas e que están nun dereito
polo feito de ser homes. A maioría son homes casados e opinan que as súas mulleres non
sospeitan nada e que se fose así, elas “teñen que entendelo”.

Tan só un 5% das mulleres que exercen a prostitución en España, afirman facelo
voluntaria e libremente. O resto, constitúe un 95%.

Sería interesante reflexionar sobre o porqué da existencia da prostitución, o que
implica, por que a inmensa maioría das persoas prostituídas son mulleres e menores, todo
o que rodea o mundo da prostitución como o tráfico ilegal, a explotación sexual e as
grandes cantidades de diñeiro que se derivan da mesma, o crime organizado, a violencia, as
vulneracións de dereitos contra a liberdade persoal e sexual, contra a integridade física e
psíquica, contra a dignidade e contra a saúde das persoas que exercen a prostitución; o 95%
da prostitución.

O que nos chega á inmensa maioría dos cidadáns ao redor da problemática que xera
a prostitución, son as protestas veciñais pola prostitución rueira; unha molestia.

Hai que siñalar que España se converteu en moi poucos anos nun país cun forte
atractivo para as bandas que trafican con estranxeiros para explotarlles no mercado do
sexo.

Algunhas noticias dos medios de comunicación fixéronse eco de que España se está
convertendo no novo bordel de Europa. Con todo que España se converta nun paraíso de
compra-venda e aluguer de corpos humanos, nun mercado de corpos humanos, non parece
que sexa o centro do debate, nin que preocupe o máis mínimo á cidadanía.

Segundo o Ministerio do Interior, 95 grupos de tráfico sexual foron identificados
nas operacións policiais do primeiro semestre de 2005, pero ao parecer isto non é nin tan
sequera a punta do iceberg do que se está movendo en España en relación ao tráfico ilegal
de persoas con fins de explotación sexual.

Detectáronse unhas 11.000 prazas hostaleiras de prostitución que funcionan a
diario en zonas extraurbanas. Segundo fontes da Garda Civil, os seus ocupantes son
maioritariamente mulleres estranxeiras. A esta oferta hai que engadir a de pisos e locais
urbanos, rúas, parques, estradas e cunetas sobre as que non se conta con datos estatísticos.

En España o exercicio da prostitución non está penalizado, pero si a explotación
(que implica a obtención de lucro explotando a prostitución doutra persoa, aínda co
consentimento da mesma), así como a trata de brancas ou tráfico ilegal con fins de
explotación sexual, o emprego de coaccións ou o engano, o abuso de superioridade, ou de
necesidade ou de vulnerabilidade da vítima, e a prostitución de menores ou incapacitados.

Tan só un 1% de mulleres presentan denuncias por ser traficadas ou/e explotadas.

Prostituírse en España non se considera un delito se se fai libre e voluntariamente,
polo que os que xestionan o exercicio da prostitución teñen interese en que pareza que as
mulleres que exercen a prostitución fano como autónomas.

A maioría destas mulleres afirman ante a policía ou a Garda Civil, chegar a España
para exercer a prostitución voluntariamente porque se denuncian, nin as súas familias nin
elas mesmas están a salvo, xa que están ameazadas, nin teñen garantías razoables de que os
que as traen e lévanas, véndenas, revenden, péganlles e quítanlles o diñeiro, sexan atrapados
e castigados, nin que aínda sendo así, a súa seguridade estea garantida.

Cando a estas mulleres se lles expón saír da prostitución, perciben esa posibilidade
como pouco realista, non teñen dispoñible, de forma inmediata, unha opción laboral
suficientemente rendible para saldar a débeda contraída coa organización que as trouxo, nin
para asegurar uns ingresos para a subsistencia e á vez axudar ás súas familias no país de
orixe.

Por estas razóns, a poucas denuncias que chegan de mulleres traficadas redúcense a
casos absolutamente insoportables e límites.

Os proxenetas pasaron de ser cualificados como delincuentes a ser considerados
empresarios do sexo e tanto a demanda como a oferta de prostitución aumentou
rapidamente nestes últimos anos.

A imaxe da prostitución que vemos a simple vista é a dunha prostitución libre e
rodeada de diñeiro. Pero, en realidade, aínda tratándose de mulleres que non foron
traficadas, e que voluntariamente se prostitúen, tanto inmigrantes como nacionais, hai
agresións persoais, violacións e agresións sexuais de todo tipo, malos tratos, tratos
vejatorios, transmisión de enfermidades e prácticas que provocan graves danos á saúde das
prostitutas.

VITIMAS(*) DE PROSTITUCION NA DEMARCACIÓN DA GARDA CIVIL (**), SEGÚN
NACIONALIDADE
ANO
TOTAL VITIMAS
TOTAL EXTRANXEIRAS
% EXTRANXEIRAS
EUROPA
Bulgaria
Chequia
Eslovaquia
Lituania
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Ucrania
Outros
AMERICA
Arxentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
Paraguai
R. Dominicana
Uruguai
Venezuela
Outros
AFRICA
Ghana
Guinea
Marrocos
Nixeria
Serra Leona
Outros
ASIA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

17.535 23.020 19.154 19.029 20.284 19.415 15.537
16.006 20.777 18.516 18.660 20.035 18.478 15.264
91,28 90,26 96,67 98,06 98,77 95,17 98,24
3.341

5.552

5.581

6.343

6.440

6.475

4.973

87
79
83

122
122
118

135
107
86

153
87
27

157
120
31

174
79
59

204
24
47

199
64
263
327

272
155
222
2.004

179
145
185
2.820

161
106
224
3.900

161
142
254
4.175

140
146
263
4.303

97
82
189
3.497

1.420
459

1.352
619

1.143
336

1.003
258

849
211

648
198

399
190

360
566
445
424
340
465
10.800 12.783 11.082 10.905 12.180 10.828

244
8.860

66
62
2.153

232
60
3.102

132
207
3.332

134
165
3.789

182
144
5.015

155
112
4.331

179
66
3.277

6.066
67
635
19

6.515
82
753
206

3.841
109
797
630

2.876
191
581
1.391

2.388
150
558
1.296

1.831
146
390
1.891

1.642
138
345
1.493

1.459
25
148

1.309
104
238

1.391
90
386

1.157
160
378

1.372
140
779

1.454
87
331

1.201
162
274

100
1.811

182
2.396

167
1.824

83
1.344

156
1.364

100
1.143

83
904

1
179
672

45
147
650

113
538

10
86
465

37
88
360

6
83
439

10
49
374

509
310

893
464

581
322

537
182

578
152

356
96

329
61

140
24

197
26

270
20

64
18

149
19

163
15

81
13

Descoñecido

30

20

9

50

32

Fonte: Informe criminolóxico anual sobre os delitos contra a liberdade sexual da Garda civil
* Pese a que técnicamente só cabe falar de vítima respecto as persoas que presentan denuncias e a as menores,
se entiende por vítima a toda persoa (maioritariamente mulleres) que exerce a prostitución
** A Garda Civil le corresponde:
O 38'5 % da poboación española (16'1 millóns de habitantes) (75% territorio Nal.)
Dado que o número de homes que exercen a prostitución é moi baixo este se desprecia. No informe da G.C.
se fala da muller prostituta
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Maltrato a homes

Logo da promulgación da Lei de Violencia de Xénero, o drama das mortes no seo do
fogar segue vixente.
Un drama que a Lei non conseguiu atallar e que afecta case por igual a homes e a
mulleres, aínda que a doutrina feminista imperante esconda as cifras de mortes masculinas.
Segundo o anuario estatístico da policía do 2005, os homes representan o 22% das mortes
no seo da parella e o 44% do total de violencia doméstica.
No entanto, estes datos aparecen sesgados na información pública do Instituto da
Muller que desde fai anos esconde as cifras de mortos a mans das súas parellas por razóns
ideolóxicas. O concepto de violencia de xénero non contempla este tipo de actuacións, a
violencia de xénero é unha forma de violencia que se exerce sobre a muller polo mero feito
de selo e que se manifesta na nosa sociedade como resultado dunha longa construción
cultural que sitúa aos homes como seres superiores ás mulleres.
A violencia de mulleres sobre homes é ?marxinal?. Un 7%. Con todo existe un 30% de
mortes de homes a mans das súas parellas fronte a un 70% de mulleres.
Os estudos de violencia intrafamiliar en Estados Unidos arroxan datos nada
maniqueos. Nos casos de violencia severa, basicamente física, o 35% atribúese ao home, o
30% ás mulleres e o 35% a ambos. A realidade da violencia entre a parella estaría próxima
ao 50% se descontásemos as cifras de estranxeiros, pero as feministas quixéronas introducir
nas estatísticas para elevar a alarma social.

O que non cabe dúbida é que a Lei de Violencia de Xénero fracasou. Algúns
argumentan que o bombardeo mediático xera ?efecto mimetización?. Ademais, outros
países con tradición de leis sobre violencia de xénero, manifestan maior prevalencia cara ao
“feminicidio” que España. Segundo datos do Centro de Estudos Reina Sofía, a prevalencia
de “feminicidio” a mans da parella ou ex parella en Finlandia sitúase no 8,65 por millón
fronte ao 2,44 de España. .

Durante 2006, a Policía Nacional e a Garda Civil contabilizou 1.410 vítimas de
violencia no ámbito familiar que eran homes. En catro de cada dez casos, os agresores eran
a parella. No resto, fillos, pais ou outros parentes.
Un deles faleceu, a única vítima mortal. Ocorreu na Coruña. O home perdeu a vida
asasinado polo seu fillo. Aínda así, é o mellor balance en violencia contra homes en Galicia
nos últimos cinco anos, tras as morte de cinco en 2002, catro en 2003, tres en 2004 e catro
en 2005. De todos eles, o autor do delito foi a parella en catro ocasións, e os proxenitores,
en sete.
Tamén descendeu o número total de homes vítimas de violencia no ámbito
familiar. Un 4,8% con respecto a 2005. Segundo Interior, 580 das vítimas eran da Coruña,
568 de Pontevedra, 139 de Ourense e 122 de Lugo.
En toda España, a cifra ascende a 22.872. Á cabeza das estatísticas está Andalucía,
con máis de 6.200 homes maltratados, seguida da Comunidade Valenciana, con case 3.000
e de Madrid, con 2.678.
Nada teñen que ver estes números cos que ilustran a violencia no ámbito familiar
entre as mulleres. 79.882 vítimas en só un ano en toda España, entre delitos e faltas. Cun
aumento do 2% en comparación co balance de 2005, segundo o Ministerio do Interior,
cando se contabilizaron 78.256 casos.
Lixeiramente por baixo, o incremento deste tipo de delitos en Galicia. Dun 1,4%,
ata os 4.080. As denuncias parecen estabilizarse despois do disparado crecemento
experimentado entre 2004 e 2005, cando se pasaron de 3.564 vítimas a 4.027. Só a
provincia de Pontevedra escápase á tendencia: o número de mulleres maltratadas
increméntase constantemente desde 2002.
Por diante de Galicia, con maior acumulación de denuncias, están Andalucía, que
rozou en 2006 as 19.300; Madrid, con 11.929; a Comunidade Valenciana, con 11.577; as
Illas Canarias, con 7.157; e Cataluña, con 4.700 denuncias contabilizadas por Policía
Nacional e Garda Civil. Números disparados que, con todo, segundo os expertos policiais e
xudiciais, non reflicten toda a gravidade da situación. Só un 5% das agresións acaban en
denuncia.
No caso das mulleres, detrás das agresións físicas e psíquicas están, sobre todo, as
parellas ou ex parellas. Case un 78% dos casos a nivel nacional e un 71% nos expedientes
tramitados polas Forzas de Seguridade do Estado en Galicia.

Das 78 mulleres falecidas en toda España vítimas da violencia no ámbito familiar
durante 2006, tres residían en Galicia: dous na Coruña e unha terceira en Pontevedra. Nos
tres casos, os asasinos non foron as parellas. O peor ano para os malos tratos no fogar na
comunidade segue sendo 2003, cun tráxico balance de sete mulleres e catro homes
falecidos

A violencia no ámbito das parellas tamén ten vítimas entre os homes. En Asturias
388 homes interpuxeron unha denuncia contra as súas compañeiras acusándoas de malos
tratos.
O dato sitúa ao Principado como unha das rexións nas que, en proporción, hai máis
casos de homes maltratados. Segundo os expertos neste tipo de situacións, os malos tratos
aos homes ten unha connotación social que frea aos homes á hora de denunciar, pois
temen a incomprensión dunha sociedade que entende á muller como o “sexo débil”. Aínda
que diversas asociacións de pais separados esixen para estes casos o mesmo apoio que o
Estado está dispensando ás mulleres maltratadas, os psicólogos matizan que os malos
tratos femininos é máis psicolóxica fronte ao que exercen os homes. Unha realidade apoia
esta apreciación: dúas mulleres morreron en Asturias no 2007 por culpa da súa parella, algo
que non sufriu ningún home.

Perfil muller maior
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En España, as mulleres de 65 e máis anos superan os catro millóns de persoas,
constituindo case a quinta parte de toda a poboación feminina.
En Galicia, o número de persoas de 65 e máis é moi elevado. Segundo o Padrón
Municipal de Habitantes publicado polo Instituto Nacional de Estatística (INE), os datos
provisionais do ano 2008 sinalan que en Galicia hai un total de 602986 persoas de 65 e
máis anos, dos que 352935 son mulleres.

POBOACIÓN POR SEXO E GRUPOS QUINQUENAIS DE
IDADE. ANO 2008 (P). GALICIA

Total

Homes

0-4

105.958

54.872

51.086

5-9

101.909

52.615

49.294

10-14

106.102

54.577

51.525

15-19

126.321

64.853

61.468

20-24

155.619

79.137

76.482

25-29

206.181

104.394

101.787

30-34

227.362

114.524

112.838

35-39

216.710

108.447

108.263

40-44

207.346

102.868

104.478

45-49

200.295

99.573

100.722

50-54

182.902

90.589

92.313

55-59

174.108

85.759

88.349

60-64

169.301

81.478

87.823

65-69

134.141

62.737

71.404

70-74

156.178

69.510

86.668

75-79

135.122

56.862

78.260

80-84

93.876

35.609

58.267

85 e máis

83.669

25.333

58.336

2.783.100

1.343.737

1.439.363

Total

Mulleres

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes. Datos provisionais
(20-06-2008)

Polo que respecta ó grupo de mulleres maiores, tanto en España como noutros
países atopamos que existen moi poucas investigacións, xa que na maioría dos casos os
estudos céntranse en mulleres xóvenes ou como moito no grupo das mulleres de mediana
idade.
Neste senso pódense mencionar as expricacións dadas por diversos autores/as. Así,
para Maquieira (2001:15), as razóns da invisibilidade das mulleres maiores para a
Xerontología remítese en último termo á orientación androcéntrica do coñecemento
científico. A feminización da vellez reclámase non só no seu fundamento demográfico, na
medida en que as mulleres maiores son máis numerosas que os homes en razón das súas
maiores capacidades de supervivencia, senón no senso de que a vellez defínese á marxe da
actividade productiva e a supervivencia cotiá.
O coidado dos netos e netas ata agora serviu para reivindicar a faceta activa das
mulleres maiores e a súa aportación á sociedade en contra do concepto de envellecemento
como carga social. O coidado dos menores pode reforzar a idea dun envellecemento activo,
mais non reforza os ideais de autonomía e autodeterminación que a Organización de
Nacións Unidas definiu como metas para a millora da situación dos maiores.
Para Pérez Díaz (2004), as mulleres maiores en España ainda respostan a esquemas
moi tradicionais. Os discursos de liberación feminina non chegaron a moitas delas, non
síntense aludidas, consideran que é unha cuestión das súas fillas e están dispostas a axudalas
nese camiño, mais non síntense protagonistas. Esta autora tamén sinala que estas xeracións
de mulleres maiores constitúen máis ben unha xeración sobre a que pivotouse a evolución
da condición social das mulleres máis xóvenes, sendo ainda o punto de apoio necesario
para ese cambio, na medida en que a súa aportación permitiu a incorporación das mulleres
non só á actividade laboral, senón tamén á educación superior.
En España, Pérez Ortiz (2004) estimou que a proporción de mulleres de 65 ou máis
anos implicadas no coidado habitual dos seus netos e netas é de un 21% do total (en
termos absolutos unhas 880.000 mulleres).

Durante os anos 2005 e 2006, a mencioada autora Pérez Ortiz, dirixiu a
investigación “As aboas como recurso de conciliación entre a vida familiar e laboral.
Presente e futuro. 2005-2006”, publicada polo Instituto da Muller no ano 2007. O universo
estaba constituido por aboas que coidan dos seus netos/as menores de 12 anos. O tamaño
e distribución da mostra foi de 600 entrevistas (150 entrevistas en Madrid, 100 entrevistas
en Barcelona, 90 en Valencia, 90 en Sevilla, 85 en Valladolid e 85 en Vizcaya), sendo a data
dos traballos de campo do 11 ó 27 de outubro de 2006.
Empregando os resultados e conclusións deste estudo, podemos sinalar varios
aspectos e perfís das mulleres maiores e tamén do seu papel como aboas.
No 84.2% o motivo polo que as aboas asumen o coidado dos nenos/as é a resposta
ás restriccións que impón os horarios de traballo dos/as proxenitores.
O 9.0% das aboas concibe a súa actividade claramente como unha obriga e a
mesma proporción considera a súa actividade non como unha obriga mais tampouco como
un pracer. A sexta parte das aboas sinala outros motivos, o que podería reflexar a
incidencia doutros motores do coidado dos/as abós/as, como o aumento da
monoparentalidade ou os problemas sociais dos pais e nais dos nenos/as.
Polo que respecta ás consecuencias do desenrolo da actividade coidadora, a quinta
parte das aboas acusa o cansancio que imprica a actividade, ainda que ó mesmo tempo
destacan as consecuencias positivas.
En canto á idade, este parámetro estabrece algunhas diferencias na actividade do
coidado das aboas. En primeiro lugar, coa idade aumenta a probabilidade de ser coidadora
de máis dun neno/a menor de doce anos. A razón desta pauta é, seguramente, de orixe
demográfico e é que as mulleres máis xóvenes ten menos netos/as. A consecuencia é que a
idade non reduce a complexidade da actividade de coidados, senón á inversa. Asumir a
atención de máis dun neno/a non só supón unha maior carga de traballo para as aboas,
senón que fai a atención máis compricada, especialmente se as idades dos nenos/as son
dispares e, polo tanto, cada un deles ten necesidades diferentes. A situación das mulleres
maiores de 75 anos é especialmente delicada xa que son as máis maiores e as que máis
probabilidades ten de ter o seu cargo a máis dun neno/a e incluso a máis de dous.

Respecto ó tempo adicado ó coidado dos netos/as, atopamos que a intensidade é
menor entre as mulleres menores de 55 anos e entre as de 75 ou máis anos. Esta
intensidade medra ata o grupo de 65 a 69 anos de idade, que é cando acada o seu valor
máximo e a continuación comeza a descender. A expricación probable que dáse a esta
pauta é o efecto combinado das obrigas alternativas das aboas máis xóvenes (laborais ou
familiares) e das limitacións físicas das máis maiores.
Tamén existe unha relación clara entre a distancia entre a vivenda familiar dos
nenos/as e a das aboas. Sen embargo, case unha de cada tres coidadoras de 75 ou máis
años afirma vivir lonxe do fogar dos netos/as. Cabe destacar que éstas son tamén as
mulleres que coidan ós netos e netas por motivos distintos ós problemas de conciliación
entre vida familiar e profesioal dos seus fillos/as. A información dispoñible sobre a
complexidade e as dificultades do coidado que asumen estas mulleres maiores permite
hipotetizar que estas mulleres están servindo de rede última de seguridade, no senso de
que debe existir un factor moi poderoso que condiciona a súa actividade de coidado e que
recúrrese a elas, a pesares de que as condicións non son as millores, porque non hai
ninguén máis e porque a necesidade é moi perentoria. En compensación, estas mulleres
séntense máis recompensadas pola gratitude dos seus fillos/as. De tódolos xeitos, esta
variable presenta unha relación negativa coa idade das aboas: as máis xóvenes síntense máis
recompensadas que as máis maiores, mais a regra rómpese precisamente para o grupo
superior de idades.
En canto as consecuencias da actividade do coidado, as mulleres máis maiores
acusan o cansancio que lles produce a custodia de nenos/as de tan corta idade. Non
obstante cabe destacar que case dos de cada tres aboas de máis de 75 anos, contestan que
non cánsanse. Probablemente o efecto do cansancio que produce o coidado exprique o
feito de que entre as mulleres máis veteranas o disfrute que obtén da actividade de coidado
non sexa tan alto como o que manifestan as máis xóvenes. Ainda así, a actividade é
altamente gratificante para a inmensa maioría delas.
O estado civil non resulta moi significativo na expricación do rol de aboa
coidadora. As mulleres divorciadas parecen máis activas que as casadas e viuvas, mais é
probablemente que esta diferenza só sexa un reflexo do efecto da idade porque as mulleres
divorciadas da mostra de aboas son máis xóvenes. Do mesmo xeito, entre as viuvas nótase
o efecto da idade e da maior probabilidade que ten estas mulleres de compartir a vivenda
con seus netos/as.

En canto ó estado de saúde subxectivo, as mulleres que estiman o seu estado de
saúde como peor que bo ou moi bo son as que coidan a máis netos/as, inverten máis
horas, preparan en maior medida máis comidas e máis das menos frecontes como o
desaiuno e a cea, incluso, axudan máis ós seus neto/as a facer os deberes escolares. E ainda
que soen coidar máis na súa propia casa, contan en menor medida coa axuda do home se
están casadas. A resposta a esta situación é que síntense menos recompensadas polo
exercicio da súa actividade, acusan máis a fatiga derivada das actividades de coidado e as
tarefas parecen estar menos insertas na súa vida cotiá, na medida en que ven menos ós
netos/as durante os fins de semana e que estiman, nunha proporción moi notable, que a
actividade restrinxe a súa libertade. Outro aspecto a destacar é a vivacidade que mostran as
aboas que estiman que o seu estado de saúde é millor que bo.
Ademais de todos estes aspectos, o estudo dirixido por Pérez Ortiz obtivo, entre
outras, as seguintes conclusións:
Hai unha maior igualdade entre homes e mulleres, sen embargo o coidado das
aboas vai en contra desta tendenza. Mujeres, que liberadas das tarefas de reproducción e
coidado dos seus fillos/as voltan a asumilas na súa mediana idade ou na vellez en
sustitución das súas fillas, ás que proporcionado non só a posibilidade da súa incorporación
ó mercado de traballo, senón a súa permanencia e ás que permitiron sustraerse en boa
medida do problema do reparto de tarefas entre homes e mulleres. O coidado das aboas é
altamente funcional para as xeracións máis xóvenes (as dos fillos/as e netos/as), mais
quizais non tanto para as máis veteranas. Non obstante, o recoñecemento da actividade das
aboas pode redundar na millora da imaxe social das mulleres maiores, na medida en que
demostra que non son meras receptoras de axudas servicios por parte das xeneracións
máis xóvenes.
A oferta potencial de aboas coidadoras é cada vez maior en virtude do aumento da
esperanza de vida e da disminución da morbilidade, o cal posibilita que as mulleres cheguen
a aboas en condicións de saúde cada vez millores. A demanda tamén medrou de xeito
importante nos derradeiros anos como consecuencia da incorporación das mulleres ó
mercado de traballo.
As aboas españolas non soen contar con demasiada axuda doutros axentes de
coidado formais ou informais. Na mostra analizada no estudo que estamos comentando, a
maioría das aboas non contan con axuda remunerada nin coa axuda dos seus cónyuges no
desenrolo das tarefas de coidado.

En canto o nivel de estudos das aboas non amosan diferencias significativas na
maior parte dos indicadores que miden a carga de coidados, salvo que o coidado tende a ser
máis individualizado a medida que aumenta a formación das aboas e tamén aumenta a
posibilidade de coidar a bebés. No plano das motivacións e os valores, as mulleres con
máis formación séntense máis recompensadas polo exercicio da actividade, cánsanse menos
e disfrutan máis, pero manifestan en maior medida as restriccións a súa libertade.

Perfil muller maltratada e perfil maltratador
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* PERFIL MULLER MALTRATADA

Aínda que a violencia establecese progresivamente na parella, nalgúns casos, é a
muller quén

consinte o maltrato. Ela considerase

a principal responsable do bo

funcionamento do matrimonio e pensa que depende das súas propias habilidades para
evitar conflictos e situacións de violencia ou ruptura matrimonial.

Algúns rasgos da muller vítima de violencia :
Cree en todos os mitos relacionados cá violencia doméstica.
Baixa autoestima.
Síntese culpable por ser agredida.
Síntese fracasada como muller, esposa e nai.
Síntese con ansiedad, temor e pánico.
Falta de control sobre a súa vida.
Sentimentos encontrados: odia ser agredida pero cré que lle pegaron pola
súa culpa (que o merecía).
Síntese incapaz de resolver situacións.
Pensa que ninguen lle pode axudar a resolver o seu problema.
Síntese responsable pola conducta do agresor.
Aíslase socialmente.
Riesgo de adiccións.
Acepta o mito da superioridade masculina.
Teme o divorcio

En ocasións as mulleres non se separan e sofren en silencio por medo a perder a súa
seguridade económica e a dos seus fillos.
Outras veces non se separan por temor ás ameazas de máis violencia ou de morte:
"Si lle dis algo a policía matote".
Cando se pregunta a algunhas mulleres por qué aguantaron maltrato ó longo de
anos, a resposta máis común é ésta: "Polos meus fillos, non quería que se criaran sin pai".Parece
unha resposta válida, pero sí a analizamos en profundidade isto provoca unha situación de
violencia tamén nos fillos.
O crecemento dunha atmósfera de medo, provocará nos fillos tensión e terror.
Influirá negativamente no desenrrolo emocional, no abandono escolar, no uso de drogas,
en desórdenes psicolóxcos e en violencia e delincuencia.
En moitos casos influe o factor económico. A muller vítima de violencia de xénero soporta
maltrato con tal de non perder a seguridade económica para sí e os seus fillos. Tratase,
generalmente, de mulleres con pouca preparación académica, conscientes de que sin o
marido non podrían vivir cómodamente.

Por outra parte, existen mulleres con

independencia económica e unha boa formación académica que se convirten nunha vítima
máis de violencia de xénero, debido a dependencia emocional que teñen polo agresor.

A muller, repetidamente abusada, destrúese psicolóxicamente e a súa identidade
individual. Isto incapacita para tomar decisións coherentes. Cae na ambivalencia efectiva
("¡Qué bo é él cando non me golpea!"); a súa autoestima queda polo chan ata creer ela mesma
que merece tales insultos e golpes.
Cando unha persoa cae a ese nivel, a súa capacidade de decisión queda
prácticamente anulada. Unha muller así ameazada

"Si me denuncias, matote", sentirase

paralizada. Quizá no derradeiro intento de supervivencia reaccione, pero empregando as
mesmas armas que a destruiron a ela.
As mulleres que aguantan relacións abusivas, indefinidamente, rematan perdendo a
súa saúde física e mental, enferman, e toda a familia remata enferma. As mulleres en
situacións abusivas perden a súa autoestima. Non saben protexerse, nin se dan conta do
perigo que corren.
O maltrato continuado xenera na muller un proceso patolóxico de adaptación
denominado "Síndrome da muller maltratada".

Este síndrome caracterizase por:

•

Pérdida do control: Consiste na convicción de que a solución das agresións
son alleas, a muller tornase pasiva e espera as directrices de terceiras
persoas.

•

Baixa resposta conductual: A muller decide non buscar estratexias para
evitar as agresións e a súa resposta ante os estímulos externos é pasiva. A
súa aparente indiferencia permitelle autoesixirse e culpabilizarse. Limita a
súa capacidade de opoñerse as agresións.

•

Identificación co agresor: A víctima cree merecer as agresións e incluso
xustifica, ante críticas externas, a conducta do agresor. É habitual o
"Síndrome de Estocolmo", que se da frecuentemente en secuestros y situacións
límite con risco vital e dificulta a intervención externa. Por outra banda, a
intermitencia das agresións e o paso constante da violencia ó afecto, reforza
as relacións de dependencia por parte da muller maltratada co agresor,
empeorando cando tamén existe dependencia económica.

•

Indefensión aprendida: Tras fracasar no seu intento por conter as agresións,
e nun contexto de baixa autoestima reforzado pola súa incapacidade, a
muller remata asumindo as agresións coma un castigo merecido.

En ocasións, as mulleres permanecen cá parella violenta porque creen que as
alternativas que teñen son peores que a súa situación. Convencense de que “as cousas non
están tan mal” e pensan que son elas as que incitan a violencia por non haber quedado
caladas, culpanse e

censuranse. Hai que destacar especialmente o síndrome de

indefensión aprendida, porque en situacións de malos tratos, istos nunca se ven por un
motivo concreto. Ó ver que non hai maneira de evitarlos (malos tratos)

quedanse

paralizadas, inmovilizanse. Por iso dende fora da a impresión de que a muller non quere
remediar o problema.

Ante os actos de violencia culpabilízanse e síntense que merecen ser castigadas por
cuestionarse valores ideolóxicos que sosteñen a familia, por non asumir adecuadamente o
seu rol de nai e esposa. Por iso, intentan adaptarse os requerimientos do seu marido para
ser aceptadas e non maltratadas, asumindo un papel de subordinación, cás falsas
expectativas de que “sí ela se comporta ben non dará lugar a que o seu marido a maltrate”.
Algúns teóricos aportaron estudos sobre os vínculos paradóxicos entre vítima e
agresor, fundamentalmente apelando a claves afectivas ou emocionales que aparecen no
contexto do entorno traumático.

Dutton y Painter (1981) describiron un escenario no que dous factores: o
desequilibrio de poder e a intermitencia no tratamento bo-malo, xeneran na muller
maltratada o desenrrolo dun lazo traumático que a une có agresor a través de conductas de
docilidade. Según Dutton e Painter, o abuso crea e manten na parella unha dinámica de
dependencia debido ó efecto asimétrico sobre o equilibrio de poder, sendo o vínculo
traumático producido pola alternancia de reforzos e castigos.

¿POR QUE NON DENUNCIAN?

A principal razón que demora ou impide a vítima denunciar é o temor as represalias
(ameazas incluso de morte), seguidas da dependencia económica e o medo a perder os
fillos.

A muller denuncia pouco porque non é creída:
•

As vítimas, en xeral, amosanse reticentes a denunciar os feitos cando istes non
encaixan no que sería unha situación estereotípica de agresión sexual.

•

Os únicos factores que parecen incrementar a probabilidade de denuncia son a
existencia de lesións físicas (graves) e o uso dalgún tipo de arma por parte do
agresor.

•

Os homes son os que máis tenden a culpabilizar a vítima

•

A sociedade tende a culpar en menor medida ás vítimas masculinas que a ás
femininas.

¿POR QUE DEBEN DENUNCIAR?
* Según Manuel Torres 2003, algunhas das razóns para denunciar o maltrato son:
1-

Protexerse para evitar que o agresor cometa outros delitos contra a vítima e
contra outras persoas.

2-

O agresor toma conciencia de que a súa conducta é delictiva.

3-

É un paso moi importante para superar a mala experiencia vivida:


As mulleres que denuncian recuperanse máis apresa



Rompen o silencio

Ventaxas:
1-

Terminar co abuso e a humillación.

2-

Deixar atrás o medo e o perigo

3-

Recuperar a salude.

4-

Rescatar os fillos da vida violenta.

5-

Recobrar a confianza e o respeto.

6-

Recuperar a autoridad frente os fillos.

7-

Aprender a ser libre e responsable.

8-

Vivir independiente e tranquila.

9-

Reconstruir a esperanza dun proxecto de vida mellor.

10-

Recibir apoio e solidariedade.

11-

Volver a ver a parentes e amistades.

12-

Deixar de vivir controlada.

13-

Coñecer xente nova e saír do aillamento.

14-

Vivir e disfrutar sen ter que pedir permiso ou sentir culpa.

A muller maltratada non é un ente illado, senón un elemento social máis, que
influe e é influido por unha dinámica colectiva. As aportacións e intervencións dende o
exterior van a ser decisivas.
No intre crucial no que a muller contacta por vez primeira para explicar a súa
experiencia de maltrato, a resposta que se lle da determina en gran medida o que lle
ocurrirá despois a ela e os seus fillos. Si se produce a denuncia de maltrato a muller acaba
saíndo del.

Conclusión: un dos mitos que hai que superar é que “a violencia de xénero só forma parte dos conflictos
de parella”. Está demostrado que o maltrato a muller exténdese ós fillos/as, afectando negativamente no
seu benestar e no seu desenrrolo, con secuelas a longo plazo.

* PERFIL MALTRATADOR

A miúdo inténtase atopar un PERFIL DE MALTRATADOR que axude a
identificar homes violentos. NON EXISTE O ABUSADOR TÍPICO. O único que
constitúe un factor común é A CREENCIA E O SENTIMENTO DE ESTAR POR
ENCIMA DAS MULLERES E DA INFANCIA. Nin a raza, relixión, clase social,
profesión ou constitución, son factores determinantes.
O home violento tamén é dependente da súa esposa. A súa baixa autoestima lévalle
a controlar todo o que ela fai, xa que síntese inseguro de que o queira e o acepte por él
mesmo. De ahí que utilice todas as técnicas de abuso emocional para socavar a
autoconfianza da muller, facéndolle creer que non pode arreglárse sóa e que é unha inútil.

Tamén se dí que existe un ciclo de violencia que se transmite de xeración en
xeración. É certo que os danos sufridos polo maltrato físico ou psicolóxico na infancia,
deixan pegadas en tódolos seres humanos. Estadísticamente, existe un porcentaje elevado
de varóns maltratados na infancia que chegan a ser homes violentos pero non tódolos
maltratadores fóron vítimas de maltrato na infancia. O que sí é certo é que A CULTURA
CANALIZA O SOFRIMENTO DO HOME, DÁNDOLLE VÍAS DE EXPRESIÓN
DAS SÚAS TENSIÓNS OU TRAUMAS A TRAVÉS DA DESCARGA DA SÚA
RABIA EN UNHA VÍTIMA PROPICIATORIA, reducindo ó mínimo o seu risco de
castigo.
(Children Living with Domestic Violence. Mullender y Morley. Londres 1994).

Perfil muller maior maltratada

Perfil muller maior maltratada
____________________________________________

Dentro do maltrato ás mulleres maiores (de 65 e máis anos) podemos atopar varias
das condicións e factores de risco que danse no denominado: maltrato ó adulto maior.
Segundo Susana González R. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008), as
condicións en que xeralmente exércese este maltrato, entre outras son: invisibilidade social,
existe en tódalas esferas sociais e económicas, adultos maiores dependentes, principalmente
en contexto familiar e institucional, combínanse distintos tipos de maltrato, dase no marco
dunha relación de poder. En canto ós factores de risco e seguindo coa mesma autora, cabe
sinalar: dependencia do adulto maior, patoloxía do adulto maior, convivencia có agresor,
dependencia económica do agresor, aillamiento social (víctima e agresor), antecedentes de
violencia intrafamiliar, patología do coidador, “burn out” do coidador, prexuicios
relacionados có envellecer.
A maioría das investigacións e estudos sobre maltrato ás mulleres céntranse en
mulleres pertencentes a grupos de idade menores de 65 anos ou, cando fan referencia a ese
tramo de idade, o eixo central das súas análises é o maltrato ó adulto maior. Ademais, a
maioría dos estudos non plantexan hipóteses concretas, mostrando en xeral resultados de
tipo cuantitativo. Un estudo que pódese mencionar como exemplo de análise con hipóteses
e que garda relación coa terceira idade e as mulleres é: “Do mito do amor romántico á
violencia contra as mulleres na parella. Ano 2004-2007” (Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer
Pérez, Victoria A.; García Buades, M, Esther; Ramis Palmer, M. Carmen; Mas Tous, M.
Carmen; Navarro Guzmán, Capilla; Torrens Espinosa, Gema. Universidade das Islas
Baleares). Esta investigación plantexa, entre outras, as seguientes hipóteses: (1) En termos
xerais, a poboación xeral amosará actitudes negativas cara ás formas encubertas de
violencia contra as mulleres na parella; (2) As mulleres, as persoas de menor idade e as
persoas con maior nivel de estudos presentarán actitudes máis negativas fronte as formas
encubertas de maltrato; (3) Certas formas encubertas de violencia contra as mulleres na
parella non consideraranse como comportamentos abusivos na relación de parella. (4) As
mulleres, as persoas de maior idade e as persoas con menor nivel de estudos amosarán máis
aceptación dos mitos románticos. (5) En termos xerais, non percibirase a existencia de
relacións entre as formas encubertas de violencia contra as mulleres na parella, o concepto

de amor e os mitos asociados a él e o manteñemento da violencia contra as mulleres na
parella.

Na Declaración de Beijing e plataforma para a acción. IV Conferencia Mundial
sobre as Mulleres, celebrada en Beijing (China) en septembro de 1995, tratáronse varios
temas e entre eles especificouse ás mulleres de idade avanzada como particularmente
vulnerables á violencia
As diferenzas que tradicionalmente consideráronse existían na vellez entre sexos,
quedan determinadas polo papel que asignouse á muller como criadora da descendencia e
como obxecto sexual. Así, Bonino Méndez, L., no seu traballo “Os varóns hacia a paridade
no doméstico. Discursos sociais e práctica masculina” (2000), sinala, entre outros, as
seguientes dificultades e obstáculos para o cambio masculino: por unha banda a retórica da
psiquis masculina defensiva e fráxil, que en moitos ámbitos é a “verdadeira” expricación da
ausencia do varón no mundo do coidado e, derivado disto, do doméstico. Baséase nas
hipótesis de psicoanalistas que sustentan o fracaso dos varóns no coidado e a cercanía
emocional, no xeito particular de construcción da identidade masculina por repudio
defensivo do feminino; a separación traumática da nai (primeira figura de apego) por
necesidade de desidentificación con ela para ser varón, o conflictivo desexo/rechazo cara á
figura maternal e a faia da figura paterna provocan no varón un rexeitamento do feminino e
maternal, e unha actitude defensiva que o leva a temer a intimidade e intentar dominar ás
mulleres para controlalas porque vívense como ameazantes. Como consecuencia disto,
existe un déficit de habilidades masculinas para o coidado (vivido como feminino e polo
tanto rechazado), unha dificultad para descubrir e expresar as súas necesidades e incluso
unha facilitación cara a violencia. A fala de motivación para o ingreso ó mundo doméstico,
lugar das mulleres, móstrase así claramente xustificado. Por outra banda, sinala a retórica da
muller como obstáculo, idea centrada en atribuir as razóns do non-cambio masculino á
defensa feminina do espazo doméstico como propio e o non cuestionamento feminino da
súa obligación doméstica.

Un número moi elevado de mulleres de 65 e máis anos adícanse ó traballo
doméstico. A relación domesticidad - saúde mental - violencia é altamente significativa. A
sobrecarga psicofísica que representa o traballo doméstico é unha fonte moi freconte de
trastorno psicolóxico para as mulleres. Ademais, a falla de participación dos varóns no
traballo doméstico xenera unha importante insatisfacción feminina, conflitos e disputas.
Non é infrecuente que algúns varóns diriman o cuestionamento que fáiselles á súa falla de
participación, có exercicio de diversos tipos de violencia (varias investigacións asoman que
o conflito polo traballo doméstico está na base de ó menos o 30% dos casos de violencia
doméstica).
Como sinalan Martorell Pallás, M.C., Aloy, M., Barreto, P., González, R., Gómez,
O. e Cuenca, A. no seu estudo Muller e Terceira Idade: Calidade de vida e apoio social
(Síntesis de estudos e investigacións do Instituto da Muller. 1990-1994), 1993-1994, as
normas socioculturais e as expectativas de rol que, sobre as mulleres, ten os familiares e
persoas do entorno afectan ó colectivo feminino. Por ilo, as mulleres en idades avanzadas
presentan un maior nivel de estrés e sobrecarga que os homes. O apoio social e a calidade
de vida adquiren unha gran importancia na terceira idade; coa súa millora, experiméntase
unha millora xeral na súa vida. Parece que a reestructuración cognitiva centrada no cambio
de percepcións é un método efectivo para conquerila.

Os malos tratos ás mulleres no ámbito doméstico en España investíganse
periódicamente polo Instituto da Muller na súa Macroenquisa sobre a Violencia contra as
Mulleres. Analizando os datos ofertados por esta macroenquisa en referencia ós anos 1999,
2002 e 2006 atopamos que o número de homes mortos no ámbito familiar ó longo deses
anos fluctúa, habendo anos en que o número de mortes descendeu. Pola contra, no caso
das mulleres a cifra de mortes ascendeu ata 2003 e nos derradeiros anos foi descendendo,
mais sempre manteñéndose por riba da masculina.
En tódolos anos que van dende 1999 ata 2006, o número de mulleres mortas a
mans do cónxuge ou parella foi moi superior ó de homes. Estes datos foron recollidos polo
Ministerio de Interior no seu Anuario Estatístico, non tendo en conta os casos baixo a
competencia da Ertzaintza nin dos Mossos d´Escuadra. Ademis, por unha banda, só
contabilízanse as mortes que ten lugar dentro das primeiras 72 horas dende o delito. Por
otra banda, non axústanse estrictamente á definición de violencia de xénero. Por ista razón,

o Instituto da Muller elabora o seu propio indicador de mulleres mortas por violencia de
xénero a mans da súa parella ou exparella a partires da contrastración de diversas fontes.
Partindo do ano 1999 e ata o 2006, pódese observar que o número de mulleres
mortas por violencia de xénero a mans da súa parella ou exparella foi aumentando (excepto
nos tramos 2000-2001 e 2004-2005) e no caso das mulleres de 65 e máis anos obsérvase
que non séguese unha continuidade, alternando uns períodos con ascensos, outros nos que
as mortes descenden e outros nos cales o número de víctimas mantense sin variacións.

Mulleres mortas por violencia de xénero a mans da súa parella ou exparella, por
grupos de idade. 1999-2006
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ata 20 anos

4

3

0

4

1

9

6

2

De 21 a 30 anos

9

15

18

16

16

13

14

15

De 31 a 40 anos

17

26

18

11

27

17

15

27

De 41 a 50 anos

6

8

5

6

15

9

10

9

De 51 a 64 anos

3

7

5

7

4

11

4

5

De 65 e máis anos

6

4

4

9

7

11

10

10

Descoñecida

9

0

0

1

1

2

1

0

TOTAL

54

63

50

54

71

72

60

68

Fonte: Instituto da Muller

Posteriormente, o Centro Reina Sofía emite o informe “Mulleres asasinadas pola
súa parella. España 2007”, aportando os seguintes datos: no ano 2007 en España 72
mulleres maiores de 14 anos foron asasinadas pola súa parella, amosándose un crecemento
entre 2006 e 2007 dun 4.35% (o crecemento entre 2003 e 2007 foi do 2.86%). Polo que
respecta á idade das víctimas, neste informe atopamos os seguintes datos:

Entre 15 e 24 anos
Entre 25 e 34 anos
Entre 35 e 44 anos
Entre 45 e 54 anos
Entre 55 e 64 anos
Máis de 64 anos
Idade descoñecida
Total

Número de casos
4
21
15
10
7
11
4
72

Porcentaxe
5.88
30.88
22.06
14.71
10.29
16.18
100

Prev. Por millón
1.58
5.61
4.15
3.32
2.85
2.53
3.66

Fonte. Centro Reina Sofia, 2007

Ante dita tabla podemos observar que o número de casos de mulleres asasinadas de
65 e máis anos aumentou respecto ó ano 2006.
Outros datos expostos no informe “Mulleres asasinadas pola súa parella. España
2007” (Centro Reina Sofía):
-

O maior número de femicidios producíronse no mes de xuño (12 casos),
seguido do mes de febreiro con 9 casos.

-

O 51.43% dos femicidios cometéronse en días festivos.

-

O maior número de femicidios produciuse en sábados (15 casos), luns (14
casos) e domingos (12 casos).

-

En canto á hora en que cometeronse os asasinatos distingue: o 38.10% dos
casos na madrugada (0:00-8:00 h.), o 34.92% na mañana (8:00-15:00 h.), o
17.46% na tarde (15:00-20:00 h.) e o 9.52% na noite (20:00-24:00 h.).

-

A grande maioría dos asasiños de parella non suicídanse senón que son
detidos (de cada dez persoas que asasiñaron a súa parella somente un
suicidouse).

Dentro dos malos tratos no ámbito doméstico, podemos distinguir entre mulleres
consideradas técnicamente como maltratadas (Mulleres tipo A) e mulleres autoclasificadas
como maltratadas (Mulleres Tipo B).
Segundo á Macroenquisa sobre Violencia contra as Mulleres (Instituto da Muller),
atendendo á idade das mulleres de tipo A e partindo do ano 1999, o número de casos
descende en tódolos grupos de idade. En canto ás mulleres de 65 e máis anos, xunto coas
mulleres de 30-44 anos, foi o grupo de idade que tivo un menor descenso entre 1999-2006.
No caso das mulleres de tipo B tamén produciuse un descenso no número de casos
dende o ano 1999 ata o 2006. No caso das mulleres de 65 e máis anos, o número ascendeu
no tramo 1999-2002 (sendo o único tramo de idade onde produciuse un aumento de
casos), mentres que no período 2002-2006 produciuese un descenso, de feito, este tramo
de idade foi o que sufriu un maior descenso respecto ó resto dos grupos.

Porcentaxe de mulleres maltratadas segundo grupos de idade
1999

2002

2006

Mulleres consideradas técnicamente como maltratadas

18-29
30-44
45-64
65 y más

TOTAL

11,8
12,3
15,6
9
12,4

10,3
10,4
15,1
8,2
11,1

8,9
10,0
12,0
6,9
9,6

Mulleres autoclasificadas como maltratadas

18-29

3,8

30-44

4,4

45-64

5,3

65 y más

2,7

TOTAL

4,2

3,3
4,2
4,9
3,3
4

3,2
4,4
4,5
2,1
3,6

Observacións: A partires do ano 2002, os datos de Ceuta e Melilla refléxanse de xeito conxunto
Fonte: Instituto da Muller: Macroenquisa sobre "Violencia contra as mulleres"

A porcentaxe de mulleres pertencentes ó grupo de idade 65 e máis anos
consideradas técnicamente como maltratadas foi dos que menos descendeu, tanto no tramo
1999-2002 como no 2002-2006. Así por exemplo, no período 1999-2002 o grupo de 30-44
anos descendeu nun 1’9 e o de 65 e máis anos un 0’8, e no período 2002-2006 dito grupo
descendeu un 1’3 fronte a por exemplo un 3’1 no caso de 45-64 anos.
Respecto ás mulleres autoclasificadas como maltratadas éste é o único grupo de
idade cuio porcentaxe aumentou no período 1999-2002 (ascendendo nun 0’6) e o que
maior descenso sofriu no período 2002-2006 (un 1’2 fronte a por exemplo un descenso do
0’1 no caso do grupo 18-29 ou un aumento do 0’2 no caso de 30-44 anos).
En todos os grupos de idad existe diferencia entre os porcentaxes referentes a
“mulleres consideradas técnicamente como maltradas” e a “mulleres autoclasificadas como
maltratadas”. Sen embargo, no caso das mulleres de 65 e máis anos a diferencia de
porcentaxe é menor. Un 6’3 para o ano 1999 (á carón de por exemplo 10’3 para o grupo
45-64), un 4’9 no 2002 (10’2 para 45-64) e un 4’8 no ano 2006 (fronte a por exemplo un 7’5
no caso de 45-64).
A macroenquisa de 1999 realizouse a 20.552 mulleres maiores de 18 anos, onde un
4,2% das mulleres enquistadas véronse afectadas polo problemas dos malos tratos e un
12,4% consideráronse técnicamente como maltratadas. A diferencia entre a primeira
porcentaxe e a segunda indicaría a conciencia de ser unha muller maltratada. A enquisa
distinguía os seguintes tipos de violencia: física, psicolóxica, sexual, económica, estructural
e espiritual. Un 11,1% das mulleres españolas maiores de 18 anos considerábase
técnicamente como maltratadas e un 4% autoclasificábase como maltratada no derradeiro
ano. En canto á cronicidade do problema, non atópase diferencias entre as enquisas de
1999 e 2002, detectando que no 70% dos casos os actos violentos dábanse dende fai máis
de 5 anos (Instituto da Muller, 2000, 2003). Estes datos demostran que o emprego da
violencia non xurde de xeito espontáneo durante o matrimonio ou na vida de parella, senón
que con frecuencia iníciase durante o noviazgo en xóvenes e adolescentes (Serran e
Firestone, 2004).

Porcentaxe de malos tratos segundo o grupo de idade
Idade

% que sofren malos tratos

18 a 29 anos

12,1%

30 a 39 anos

11,2%

40 a 49 anos

14,9%

50 a 59 anos

16,1%

60 a 64 anos

15,1%

65 e máis anos

8,5%

Fte. Instituto da Muller, 2000

A maioría dos estudos sobre malos tratos ofertan escasa información sobre o tramo
de idade obxecto do noso estudo. Por unha banda, téndese a centrar a atención nos casos
de mulleres menores de 65 anos e, por outra, no caso de amosar datos sobre este tramo de
idade fanse como un todo, sen facer especificacións de subgrupos de idade. No Informe de
resultados da III Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres, emitido en abril 2006,
podemos atopar en exemplo de subdivisión de este tramo de idade. Este informe, ó
analizar o perfil comparativo das mulleres víctimas de malos tratos comparándoo coa
poboación feminina residente en España, subdivide ás mulleres de 65 e máis anos en dous
grupos: mulleres de 65 a 74 anos e mulleres de 75 e máis anos.
Neste informe sinálase que as mulleres de 65 e máis anos TipoA constitúen o
16.4% dos casos e as de Tipo B o 13.3%. Ambas porcentaxes son menores ca do resto de
tramos de idade analizados, sen embargo, se facemos unha análise considerando os grupos
de idade a visión cambia totalmente. Así, as mulleres maltratadas Tipo A de idades
comprendidas entre os 65 e 74 anos son un dos grupos con maior índice de malos tratos
(10.5), por riba das mulleres dos tramos 25-29 anos, 30-34, 35-39, 45-49, 50-54, 55-59, 6064 e 75 e máis anos (só son superadas por: 18-24 e moi lixeiramente por 40-44). No caso
das mulleres Tipo B de 65-74 esta tendencia troca radicalmente, constituindo o grupo de
idade con menor incidencia de maltrato (7.4) e situándose por riba de soamente os tramos
60-64 5 75 e máis anos. Seguindo con tramo de idade de 75 e máis anos tamén cabe
destacar que tanto no caso das mulleres Tipo A como nas Tipo B a porcentaxe de casos é a
mesma, situación que non prodúcese en ningún dos outros tramos de idade.

MULLERES MALTRATADAS SEGUNDO IDADE
Tipo A

Tipo B

Total Mulleres

18-24

11.8

9.0

10.5

25-29

7.2

8.8

10.0

19.0

17.8

20.5

30-34

9.3

10.9

9.9

35-39

9.8

11.4

9.7

40-44

10.6

11.5

9.1

29.7

33.8

28.7

45-49

9.8

11.1

8.2

50-54

8.7

8.2

7.0

55-59

9.4

8.9

6.8

60-64

6.9

6.7

5.9

34.8

34.9

27.9

10.5

7.4

11.3

5.9

5.9

11.4

16.4

13.3

22.7

Total

Total

Total
65-74
75 e máis
Total

Fte. III Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres. Informe de resultados, abril 2006.
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Secretaría Xeral de Políticas de Igualdade. Instituto da
Muller

Pola súa banda, o Informe anual do Observatorio Estatal de Violencia sobre a
Muller (Bengoechea Bartolomé, M., Álvarez, F.J., Díaz-Aguado Jalón, M.J., García Rubio,
M.P., Lorente Acosta, M., Marín López, P., Montero Gómez, A., Moreno Catena, V.,
Mosquera Tenreiro, C., Peramato Martín, T., Romo Arroz, J., Rubio Castro, A., Tobío
Soler, C., Tudela Cambronero, G.) sinala que as víctimas da violencia de xénero constitúen
un grupo heteroxéneo sen máis elementos comúns que o feito de ser mulleres e manter
unha relación con un home que recorre á violencia para construir unha relación de parella
sobre o modelo de dominio-sumisión. As diferencias existentes entre as víctimas refléxase
na variación dos distintos grupos de idade ó longo do tempo.
Segundo este Informe anual, o grupo de idade que recolle o maior número de
víctimas é o de 31-40 anos, mais indican tamén que non existe unha evolución uniforme,
senón que dáse unha marcada variación interanual, circunstancia que incide na ausencia
dun perfil marcado por situacións sociais, como con frecuencia trátase de presentar a

violencia de xénero. Tamén indican que prodúcese un aumento progresivo do grupo de
maior idade (maiores de 64 años) e unha maior presenza dos grupos de menor idade.

Como xa sinalamos, un dos principais estudos a mencionar respecto ó mal tratao ás
mulleres é a “III Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres. Informe de resultados,
abril 2006” desenrolada polo Instituto da Muller (Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
Secretaría Xeral de Políticas de Igualdade), sendo un informe realizado por SIGMA DOS,
S.A. para dito Instituto (2006). O universo deste traballo son as mulleres residentes en
España de 18 ou máis anos, o seu ámbito é nacional (incluidos os territorios de Ceuta e
Melilla) e a mostra constitúese por 32.426 entrevistas, cun error estadístico de + 0.61%
para un nivel de confianza do 95.5% (dos sigma) e p/q=50/50, considerando a selección a
nivel autonómico como si fose aleatoria simple.
A primeira macroenquisa deste tipo levouse a cabo no ano 1999, ó comezo do
primeiro “Plan de acción contra a violencia doméstica” do Instituto da Muller, a segunda
no 2002 á finalización de dito Plan e, no ano 2006 realizouse unha investigación idéntica
coa finalidade de observar a evolución do maltrato contra as mulleres no ámbito
doméstico, unha vez aprobada a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a
Violencia de Xénero do 28 de decembro de 2004.
Respecto á persoa causante do maltrato a maior parte dos actos de violencia
doméstica entre as mujeres consideradas técnicamente como maltratadas, prodúcense por
parte da parella (74.6%). Con respecto ós catro anos anteriores, detéctase unha maior
incidencia dos actos de violencia doméstica causados polos fillos/as, irmáns/irmás e outras
persoas do fogar, en decremento dos causados pola parella, o pai e a nai. No caso das
mulleres que decláranse maltratadas, tamén a maior parte dos actos de violencia doméstica
cáusanse pola parella (57.3%), xa sexa a actual (41.5%) ou o ex marido/parella (15.8%).
Con respecto a 2002, segue sendo a parella, xa sexa a actual ou o ex marido/ex parella,
maior causante dos actos de maltrato, se ben obsérvase unha menor incidencia dos
causados por estas persoas, sendo máis os causados pola nai e outras persoas do fogar.
Ó igual que nas anteriores enquisas, os actos de malos tratos producidos pola
parella, non son actos que danse esporádicamente, senón que responden a un
comportamento agresivo que prolóngase no tempo. Deste xeito, o 66.7% das mulleres
consideradas técnicamente como maltratadas e o 63.8% das que autoclasifícanse como
maltratadas, confesan que ven padecendo estes actos dende fai máis de 5 anos. Sen

embargo, con respecto ás anteriores investigacións detéctase un descenso no tempo dende
que lévase padecendo as situacións de maltrato. A proporción de mulleres consideradas
técnicamente como maltratadas que din padecela dende fai menos dun ano é maior (14.6%
fronte ó 10.5% de 2002 e ó 8.6% de 1999); así como o de aquelas que din soportar malos
tratos por parte do seu marido/parella dende fai entre un e cinco anos (18.7% fronte ó
18.0% de 2002 e ó 17.9% de 1999). O mesmo sucede entre as mulleres que decláranse
maltratadas polo seu marido/parella dende fai menos dun ano (13.6% fronte ó 10.2% de
2002 e ó 7.7% de 1999) y dende fai entre un e cinco anos (22.6% fronte ó 22.1% de 2002 e
ó 21.9% de 1999).
Así, o maltrato doméstico aparece asociado principalmente coa parella ou marido
como suxeito maltratador. Neste senso, parece razoable que exista unha maior incidencia
do mesmo en aquelas idades onde hai un maior porcentaxe de mulleres vivindo en parella.

Tanto no ano 1999 coma no 2002 e tanto no caso de mulleres consideradas
técnicamente como maltratadas (Tipo A) como no caso de aquelas que decláranse
maltratadas (Tipo B), o tramo de idade onde máis frecuente prodúcese o maltrato é o de 45
e 64 anos (12.0% sobre o 9.6% total nas mulleres Tipo A e 4.5% sobre o 3.6% total nas
Tipo B). Tamén no ano 2006 este tramo de idade é o que maior frecuencia ten de maltrato
(tanto no caso de mulleres Tipo A como Tipo B).
O grupo de mulleres no que a incidencia da violencia é menor, é o que ten 65 e
maís anos, afirmación que pode aplicarse á violencia declarada e á violencia definida
técnicamente como tal.

MULLERES CONSIDERADAS TÉCNICAMENTE COMO MALTRATADAS EN CADA
GRUPO DE IDADE. Mulleres Tipo A

De 18 a 29 anos
De 30 a 44 anos
De 45 a 64 anos
De 65 e máis anos

1999
(12.4%)
%
11.8
12.3
15.6
9.0

2002
(11.1%)
%
10.3
10.4
15.1
8.2

2006
(9.6%)
%
8.9
10.0
12.0
6.9

DIFERENCIAL
2002-1999

DIFERENCIAL
2006-2002

-1.5 (*)
-1.9 (*)
-0.5
-0.1

-1.4 (*)
-0.4
-3.1 (*)
-1.3 (*)

(*) Diferencia estadísticamente significativa segundo a proba Chi-cuadrado (nivel de significación
0.01)
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MULLERES AUTOCLASIFICADAS COMO MALTRATADAS DURANTE O DERRADEIRO
ANO EN CADA GRUPO DE IDADE. Mulleres Tipo B

De 18 a 29 anos
De 30 a 44 anos
De 45 a 64 anos
De 65 e máis anos

1999
(4.2%)
%
3.8
4.4
5.3
2.7

2002
(4.0%)
%
3.3
4.2
4.9
3.3

2006
(3.6%)
%
3.2
4.4
4.5
2.1

DIFERENCIAL
2002-1999

DIFERENCIAL
2006-2002

-0.5
-0.2
-0.4
+0.5

-0.1
+0.2
-0.4
-1.2 (*)

(*) Diferencia estadísticamente significativa segundo a proba Chi-cuadrado (nivel de significación
0.01)
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No caso das mulleres de 65 e máis anos, cabe sinalar que a diferencia entre os
malos tratos no caso das mulleres de Tipo A e das de Tipo B é elvada. Respecto ós outros
tramos de idade a diferencia de casos é máis elevada no caso das mulleres Tipo A (por
exemplo, un 9.0 no ano 1999 para o tramo 65 e máis anos fronte un 15.6 no caso do tramo
45-64 anos. No caso das mulleres Tipo B esta distancia é menor, incluso podemos atopar
que no ano 2002 presentouse un número de 3.3 tanto no tramo 65 e máis anos como no
18-29 anos.
Respecto á variación dentro do tramo de idade 65 e máis anos ó longo de 1999,
2002 e 2006, atopamos que nas mulleres Tipo A o número foi descendendo ó longo deses
anos (9.0 en 1999, 8.2 en 2002 e 6.9 no 2006). Sen embargo nas muleres Tipo B esta
continuade a baixa non produciuse, de tal xeito que en 1999 o número foi de 2.7 pasando a
3.3 no ano 2002 e volvendo a descender no 2006 ata chegar a 2.1 (cantidade esta última
inferior á do ano 1999).
O estado civil máis común entre as mulleres de 65 e máis anos é o de viuvas o
casadas. Nas persoas de máis idade disminúe a proporción de mulleres emparelladas (ó
quedarse viuvas e/ou non reconstruir parellas rotas). Atendendo á III Macroenquisa
obsérvase que o maior porcentaxe de mulleres consideradas como maltratadas, dende o
punto de vista técnico, dáse entre as mulleres separadas/divorciadas (14.9%), seguido polas
mulleres casadas ou en parella (11.1%). Tamén o maior porcentaxe de mulleres que
decláranse víctimas de malos tratos dáse, fundamentalmente, entre as separadas e
divorciadas (16.6%). No grupo de mulleres solteiras e viuvas ambos tipos de maltrato
rpodúcense en menor proporción que no total da poboación feminina de 18 e máis anos.
En canto á situación laboral, esta macroenquisa analiza este concepto distinguindo
as seguintes actividades: autónoma, Administración Pública, empresa privada (fixa),
empresa privada (eventual), parada e buscando traballo, parada e non busca traballo,
estudante, ama de casa, xubilada ou incapacitada. Dentro destes apartados, as mulleres de
65 e máis anos, soen situarse no de ama de casa e no de xubilada. Para o noso estudo, o
feito de que a III Macroenquisa inclúa no mesmo apartado xubilada e incapatitada
constitúe un inconvinte, xa que moitas mulleres do tramo de idade que estamos analizando
son xubiladas e ainda que tamén un número máis o menos considerable tamén son
incapacitadas, seríamos máis útil que ambos conceptos presentárase non de xeito conxunto.
En canto ás mulleres Tipo A, a porcentaxe máis alta de mulleres maltratadas en
1999 está constituida polo grupo amas de casa. No ano 2002 esta tendencia troca, sendo as
mulleres traballadoras autónomas as que padecen con máis frecuencia o maltrato (13.1),

seguido das amas de casa (12.9). Xa no ano 2006 as autónomas voltan ser as mulleres máis
maltratadas, seguido doutras ocupacións (parada que non procura traballo, traballadora en
empresa privada como eventual) entre as cales a de ama de casa xa no atópase en segundo
lugar. Os malos tratos tanto entre as amas de casa como entre as mulleres
xubiladas/incapacitadas descenden ó longo do período estudado, producíndose unha maior
baixada do ano 2002 ó 2006 que de o 1999 ó 2002 en ambas ocupacións (no ano 1999
prodúcense o 14.0 nos malos tratos nas amas de casa e un 8.7 entre as
xubiladas/incapacitadas, no 2002 un 12.9 nas amas de casa e un 8.0 nas
xubiladas/incapacitadas e no ano 2006 un 10.3 no primeiro caso e un 6.8 no segundo).

MULLERES
CONSIDERADAS
TÉCNICAMENTE
SEGUNDO SITUACIÓN LABORAL. Mulleres Tipo A

COMO

MALTRATADAS

1999
(12.4%)
%
11.9

2002
(11.1%)
%
13.1

2006
(9.6%)
%
12.0

DIFERENCIAL
2002-1999

DIFERENCIAL
2006-2002

+1.2

-1.1

Administración Pública

9.4

7.9

8.2

-1.5

+0.3

Empresa privada (fixa)

10.1

8.6

8.6

-1.5

0.0

Empresa privada (eventual)

13.0

10.2

11.1

-2.8 (*)

+0.9

Parada e buscando traballo

13.6

12.4

11.0

-1.2

-1.4

Parada e non busca traballo

10.9

12.4

11.5

+1.5

-0.9

Estudante

13.6

11.6

10.0

-2.0

-1.6

Ama de casa

14.0

12.9

10.3

-1.1

-2.6 (*)

Xubilada ou incapacitada

8.7

8.0

6.8

-0.7

-1.2

Autónoma

(*) Diferencia estadísticamente significativa segundo a proba Chi-cuadrado (nivel de
significación 0.01)
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No caso das mulleres Tipo B, a porcentaxe máis alta de mulleres maltratadas en
1999 está constituida por lo grupo parada buscando traballo, sendo as estudantes e as
xubiladas/incapacitadas as que acadan un menor número. No ano 2002, os malos tratos
entre as amas de casa non presentan variación e as xubiladas/incapacitadas, os producidos
entre as xubiladas/incapacitadas descenden moi lixeiramente (pasando dun 3.2 a un 3.1) e
xan non constitúen a ocupación con menor índice de malos tratos (sendo en 2002 as
estudantes). No ano 2006 a número de casos de mulleres maltratadas amas de casa
descende, pasando do 4.1 en 1999 e 2002 ó 3.1 no ano 2006. En canto as mulleres
xubiladas/incapacitadas novamente o seu número volta baixar moi lixeiramente, acadando
o 3.0 e neste ano tampouco voltan ser a ocupación con maior nivel de maltrato (novamente
ese lugar é ocupado polas estudantes, cun 2.4).

MULLERES AUTOCLASIFICADAS COMO MALTRATADAS DURANTE O
DERRADEIRO ANO SEGUNDO SITUACIÓN LABORAL. Mulleres Tipo B
1999
(4.2%)
%
3.7

2002
(4.0%)
%
5.7

2006
(3.6%)
%
5.3

DIFERENCIAL
2002-1999

DIFERENCIAL
2006-2002

+2.0

-0.4

Administración Pública

4.0

3.3

3.9

-0.7

+0.6

Empresa privada (fixa)

4.6

3.3

3.6

-1.3

+0.3

Empresa privada (eventual)

5.3

5.2

4.9

-0.1

-0.3

Parada e buscando traballo

5.9

5.7

5.1

-0.2

-0.6

Parada e non busca traballo

5.3

5.3

5.3

0

0

Estudante

3.2

2.3

2.4

-0.9

+0.1

Ama de casa

4.1

4.1

3.1

0

-1.0 (*)

Xubilada ou incapacitada

3.2

3.1

3.0

-0.1

-0.1

Autónoma

(*) Diferencia estadísticamente significativa segundo a proba Chi-cuadrado (nivel de
significación 0.01)
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O 63.2% das mulleres residentes en España de 18 e máis anos manifiesta ter parella
actualmente y convivir con ela As mulleres que manifestan non tela constitúen o 25.7%,
sendo esta circunstancia máis común entre as de menor idade (de 18 a 24 anos, 37.4%) e as
que superan os 65 anos (sobre todo as mayores de 75 anos, 62.0%). Nos casos de violencia
doméstica un dato destacable é que as mulleres Tipo A na súa grande maioría superan os
30 anos e conviven coa súa parella, incluso as de máis idade (a partires de 75 anos).
En canto o estado civil, entre as mulleres maltratadas descende a proporción de
solteiras (un 23.0% entre as de Tipo A e un 23.1% entre as de Tipo B), así como o de
viuvas (un 3.0% entre as mulleres A e un 7.6% entre as B).
O 30.5% das mulleres residentes en España declara que, o “cabeza de familia”, é o
marido/parella, sobre todo aquelas de 50 a 64 anos e as casadas. Un 21.6% das mulleres
residentes en España afirman ser elas mesmas o cabeza de familia no seu fogar,
sobresaendo neste grupo as maiores de 60 anos, así como as separadas, divorciadas ou
viuvas. Entre o grupo das mulleres maltratadas, as diferenzas con respecto ó conxunto de
mulleres son relevantes. Así, entre as mulleres Tipo A, un 39.3% recoñece o seu
marido/parella como a persoa que exerce o rol de cabeza de familia no seu fogar,
proporción que aumenta notablemente entre as que sobrepasan os 45 anos e as casadas; o
28.6% manifesta que esta figura a comparten ela e o seu marido/parella por igual, sobre
todo aquelas de 30 a 44 anos e as casadas; mentres que só un 14.0% identifícanse elas
mesmas con dito papel (en maior medida as mujeres de 40 a 49, de 55 a 64 e de 75 e máis
anos, así como as separadas, divorciadas e viuvas). Sen embargo, entre as mulleres Tipo B,
o 33.9% di ser ela a cabeza de familia no seu fogar, aumentando esta autodefinición entre
as mulleres de 35 a 44 anos, aquelas de 55 a 59, as maiores de 65 anos e as separadas,
divorciadas e viuvas sobre todo. O 28.1% cita o seu marido/parella, proporción que
aumenta entre as mulleres de 50 a 74 anos e as casadas. En relación a quén é a persoa que
aporta os maiores ingresos no fogar, sucede algo parecido ó que acontece coa declaración
do cabeza de familia, se ben a porcentaxe total de mulleres que recoñece ser ela mesma, é
algo maior (24.7%) que o de aquelas que autodefiníanse como cabeza de familia (21.6%) e
aumenta entre aquelas con máis de 60 anos e as separadas, divorciadas e viuvas.

Polo que respecta á situación laboral, un 38.8% das mulleres residentes en España
de 18 e máis anos traballa, o 7.6% son paradas e o 53.3% son inactivas (estudantes, amas de
casa e xubiladas ou incapacitadas). En canto ás non ocupadas laboralmente, o 62.5% son
amas de casa (maiores de 50 anos e casadas), un 24.0% están xubiladas ou incapacitadas
(maiores de 60 anos e viuvas) e o 13.5% son estudantes (xóvenes e solteiras). No caso das
mulleres maltratadas, obsérvase unha proporción maior de ocupadas entre as mulleres Tipo
B. Tamén hai un maior número de paradas entre as mulleres Tipo B (10.9%), en
detrimento das inactivas (43.7%) que suman unha maior porcentaxe entre as mulleres Tipo
A (52.4%) -sobre todo as amas de casa-.
Neste informe preguntouse ás mulleres cal é a súa situación laboral, distinguíndose
entre activas e paradas. Dentro das activas establecéronse os seguientes grupos: ocupadas
(traballando pola súa conta, traballando na Administración Pública, na empresa privada en
un posto fixo, traballando na empresa privada nun posto eventual) e paradas (parada e en
procura de traballo, parada e non buscando traballo). Dentro das inactivas distinguen:
estudante, ama de casa, xubilada ou incapacitada. A maioría das mulleres de 65 e máis anos
situaríanse no grupo de inactivas, concretamente no de amas de casa e no de xubilada ou
incapacitada. No caso das amas de casa, tanto no caso das mulleres Tipo A como das Tipo
B, preséntase o índice maior de malos tratos (35.9 e 28.4, respectivamente), cunha acusada
diferencia respecto ó resto de situacións laborais. En canto ás mulleres xubiladas ou
incapacitadas e no caso das mulleres de Tipo A, éstas ocupan o terceiro lugar en número de
casos (9.0), sendo só superadas polas que traballan nunca empresa privada nun posto fixo
(14.8) e polas amas de casa (35.9). Respecto ás mulleres Tipo B, ainda que o seu número é
maior cas de Tipo A, a incidencia de casos tamén ocupa o terceiro lugar cun 10.6 (por riba
delas estarían novamente as mulleres que traballan nunca empresa privada nun posto fixo
(16.4) e as amas de casa (28.4).

Tipo A

Tipo B

Total
Mujeres

ACTIVAS
Ocupadas:
Traballa pola súa conta
Traballa na Administración Pública
Traballa na empresa privada nun posto fixo
Traballa na empresa privada nun posto eventual

8.7
7.3
14.8
7.7

10.1
9.3
16.4
9.0

7.0
8.6
16.5
6.7

Paradas:
Parada en procura de traballo
Parada e non busca traballo

6.8
2.1

8.4
2.5

5.9
1.7

7.5
35.9
9.0
0.3

4.7
28.4
10.6
0.7

7.2
33.3
12.8
0.2

INACTIVAS
Estudante
Ama de casa
Xubilada ou incapacitada
NS/NC
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Como acontece có conxunto da poboación feminina, o nivel académico é menor a
medida que aumenta a idade, tanto nas mulleres de Tipo A como nas de Tipo B, de xeito
que a maioría das mulleres maiores de 75 anos de ámbolos dous tipos (un 84.5% do Tipo A
e un 82.1% do Tipo B) no completaron os seus estudos primarios ou son analfabetas,
sendo as menores de 45 anos as que dispón dunha titulación máis completa.
Outro aspecto que é tratado nesta III macroenquisa é a incidencia de diferentes
sintomatoloxías físicas e psíquicas nas mulleres maltratadas. Estes síntomas son: ganas de
chorar sen motivos, cambios de ánimo, ansiedade ou angustia, inapetencia sexual,
irritabilidade, tristeza por pensar que non se vale nada, dores de testa, gripe, dores de
lombo ou articulacións, insomnio ou falla de sono e fatiga permanente.
As mulleres maltratadas sofren, en maior medida que o resto de mulleres, a
totalidade dos diversos síntomas testados, destacándose neste senso as mulleres Tipo B.

INCIDENCIA SÍNTOMAS SEGUNDO IDADE
SÍNTOMA

TIPO A

Dores de testa ………………...

TIPO B
25-34

TOTAL MULLERES

18 a 29

18-24, 25-29

Gripe ………………………………. -34 años, 60-64

18-29 y 60-64

-30 años

Ganas de chorar sen motivos ….. 30-34, 60-64

18-29 y 55-64

+ 55

Dores de lombo ou
articulacións ………………...…… 35-39 y +50

30-34 y +65

+50

Cambios de ánimo ………….…… 25-34, 50-54

18-29 y 55-59

18-24 y 50-59

Ansiedade ou angustia ………... 30-39 y 50-54

50-64

50-74

Inapetencia sexual ………….…… 50-59

35-59

50-74

Irritabilidade ……………………. 30-44

30-39 y 55-59

35-49

Insomnio, faia de sono …….…. +50

50-74

+50

Fatiga permanente ………….… 50-64 , +75

+50

+65

Tristeza porque pensaba
que non valía nada ……………. 25-34 ,50-54

18-29 y 55-64

+55
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Como pódese observar na tabla as mulleres de 65 e máis anos sofren un amplo
abano de síntomas, tanto físicos coma psíquicos. A maioría deles, sófrense tanto polas
mulleres Tipo A, como as B como entre a poboación xeral de mulleres (dores de lombo ou
articulacións; insomnio, faia de sono; fatiga permanente). Outros destes síntomas
podémolos atopar en mulleres cunha tipoloxía concreta, como ganas de chorar sen motivos
no total de mulleres, ansiedade ou angustia no mesmo grupo, inapetencia sexual tamén no
total de mulleres de 65 e máis anos e tamén neste grupo tristeza porque pensaba que non
valía nada. Así, a incidencia de síntomas que danse nun tipo de muller maltratada dase
tamén no outro e ademais no total de mulleres.
Pódese atopar que diversos destes síntomas tamén prodúcense no caso das mulleres
maiores que encárganse do coidado dos seus netos/as, xa que en numeros casos este
coidado ten como consecuencia a súa sobrecarga física e/ou psíquica. Segundo o traballo
“As aboas como recurso de conciliación entre a vida familiar e laboral. Presente e futuro.
2005-2006” (Pérez Ortiz, L., dirección equipo investigador, 2007), Pérez Ortiz (2004)
estimou que en España a proporción de mulleres de 65 ou máis anos implicadas no

coidado habitual dos seus netos/as é un 21% do total (en termos absolutos unhas 880.000
mulleres).

Polo que respecta o maltrato no ámbito doméstico entre as mulleres extranxeiras
residentes en España de 18 e máis anos, a incidencia deste maltrato é maior que entre as
mulleres españolas desa idade. O 7.0% das mulleres extranxeiras declara ter sido víctima de
malos tratos por algunha das persoas que conviven no seu fogar, ou polo seu novio ainda
que non conviva coa muller (mulleres Tipo B). Esta porcentaxe é o dobre do obtido entre
as mulleres españolas (3.5%) e o dobre que entre o conxunto das mulleres residentes en
España (3.6%), sendo a diferencia có total estadísticamente significativa. De igoal xeito, o
maltrato técnico tamén ten maior incidencia entre as mulleres extranxeiras. O 17.3% delas
considéranse técnicamente como maltratadas, fronte ó 9.3% das españolas. A diferencia
con respecto ó conxunto de mulleres consideradas técnicamente como maltratadas (9.6%)
é significativa estadísticamente.
Tendo en conta a variable idade, a incidencia do maltrato técnico, entre as mulleres
extranxeiras residentes en España, é maior en as más xóvenes, de 18 a 29 anos (21.5%) e
vai descendendo conforme aumenta a idade, se ben en tódolos grupos a proporción é
maior que entre o total e que entre as mulleres españolas. No caso das mulleres estranxeiras
Tipo B, o tramo no que é máis frecuente o maltrato é o comprendido entre os 30 e 44 anos
(15.3%). Neste caso o número de mulleres maltratadas españolas é maior que o de
estranxeiras nos tramos 45-64 anos (4.5% fronte un 4.3% no caso das estranxeiras) e no
tramo de 65 e máis anos (2.2% fronte o 0.0% das estranxeiras).

MULLERES CONSIDERADAS TÉCNICAMENTE COMO MALTRATADAS EN CADA
GRUPO DE IDADE SEGUNDO NACIONALIDADE. MULLERES TIPO A

De 18 a 29 anos

Españolas
(9.3%)
%
8.1

Extranxeiras
(17.3%)
%
21.5

Total

Diferencial
(9.6%)
%
8.9

Extranxeiras –
Total

De 30 a 44 anos

9.7

15.3

10.0

+5.3

De 45 a 64 anos

12.0

15.1

12.0

+3.1

De 65 e máis anos

6.8

14.7

6.9

+7.8

+12.6
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MULLERES AUTOCLASIFICADAS COMO MALTRATADAS EN CADA GRUPO DE
IDADE SEGUNDO NACIONALIDADE. MULLERES TIPO B

De 18 a 29 anos

Españolas
(3.5%)
%
3.0

Extranxeiras
(7.0%)
%
6.1

Total

Diferencial
(3.6%)
%
3.2

Extranxeiras –
Total

De 30 a 44 anos

4.1

9.4

4.4

+5.0

De 45 a 64 anos

4.5

4.3

4.5

-0.2

De 65 e máis anos

2.2

0.0

2.1

-2.1

+2.9
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Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Secretaría Xeral de Políticas de Igualdade. Instituto da
Muller

O Centro Reina Sofía, no seu traballo “Mulleres asasinadas pola súa parella. España
2007”, posteriormente sinala que 0 61.11% das mulleres asasinadas pola súa parella foron
españolas, fronte o 38.89% que proveñían doutros países.

En canto o maltrato sobre as mulleres discapacitadas, a súa incidencia é maior entre
as mulleres discapacitadas residentes en España de 18 e máis anos que entre o total das
mulleres desa idade. O 8.1% das mulleres que sofren algún tipo de discapacidade declara
ter sido víctima de malos tratos, por algunha das persoas que conviven no seu fogar, ou
polo seu novio, ainda que non conviva ca muller (mulleres Tipo B); esta porcentaxe é máis
elevada que a obtida entre as mulleres non discapacitadas (3.4%) e que o acadado entre o
conxunto das mulleres residentes en España (3.6%), sendo a diferencia có total
estadísticamente significativa. De igoal xeito, o maltrato técnico tamén ten maior incidencia
entre as mulleres discapacitadas. O 13.0% delas considéranse técnicamente como
maltratadas, fronte ó 9.4% das non discapacitadas. A diferencia con respecto ó conxunto
de mulleres consideradas técnicamente como maltratadas (9.6%) é significativa
estadísticamente.
Os actos de malos tratos producidos pola parella entre as mulleres discapacitadas
Tipo A e Tipo B, son actos que danse por máis tempo que entre as non discapacitadas e
que entre o conxunto das mulleres Tipo A e Tipo B. O 77.0% das mulleres discapacitadas
consideradas como maltratadas técnicamente e o 80.3% das que autoclasifícanse como
tales, confiesan que ven padecendo estes actos dende fai máis de cinco anos.
Tendo en conta a variable idade, a incidencia do maltrato técnico, entre as mulleres
discapacitadas, é maior no grupo de 45 a 64 anos (19.6% fronte ó 12.0% do total das
mulleres Tipo A) e de 30 a 44 anos (17.3% fronte ó 10.0% do total). Respecto as mulleres
de 65 e máis anos, ésta ocupan o terceiro lugar en número de casos (6.7), superando
únicamente ás mulleres de 18-29 anos (5.7). No caso das mulleres discapacitadas que
decláranse maltratadas (Tipo B), o tramo de idade onde preséntase o maior número de
casos tamén é o de 45 a 64 anos (10.8% fronte ó 4.5% do total Tipo B) e en tódolos grupos
a proporción é maior que entre o total (no caso das Tipo A esta tendencia preséntase
tamén, excepto no caso do tramo 65 e máis anos, 6.7% fronte ó 6.9 do total). As mulleres
maltratadas Tipo B de 65 e máis anos son as que presentan o menor número de casos.

MULLERES CONSIDERADAS TÉCNICAMENTE COMO MALTRATADAS EN
CADA GRUPO DE IDADE. MULLERES TIPO A
Discapacitadas
(13.0%)
%

Total
(9.6%)
%

Diferencial
Discapacitadas Total

De 18 a 29 anos

Non
discapacitadas
(9.4%)
%
8.9

5.7

8.9

-3.5

De 30 a 44 anos

9.8

17.3

10.0

+7.7

De 45 a 64 anos

11.4

19.6

12.0

+7.7

De 65 e máis anos

6.9

6.7

6.9

-0.1
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MULLERES AUTOCLASIFICADAS COMO MALTRATADAS EN CADA
GRUPO DE IDADE. MULLERES TIPO B
Discapacitadas
(8.1%)
%

Total
(3.6%)
%

Diferencial
Discapacitadas Total

De 18 a 29 años

Non
discapacitadas
(3.4%)
%
3.1

6.6

3.2

+3.5

De 30 a 44 años

4.2

10.2

4.4

+6.3

De 45 a 64 años

4.0

10.8

4.5

+6.3

De 65 y más años

1.8

5.3

2.1

+3.1
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Polo que respecta á valoración dos micromachismos e tendo en conta unha das
conclusións do estudo: “Do mito do amor romántico á violencia contra as mulleres na
parella. Ano 2004-2007” (Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer Pérez, Victoria A.; García Buades,
M, Esther; Ramis Palmer, M. Carmen; Mas Tous, M. Carmen; Navarro Guzmán, Capilla;
Torrens Espinosa, Gema), cabe sinalar que os micromachismos considéranse como
comportamentos aceptables polos homes en moita maior medida que polas mulleres,
onservándose ese maior acordo en tódolos factores para os homes en conxunto en
comparación coas mulleres en conxunto. O traballo mencioado, analiza diversos factores,
de tal xeito que nos factores “Invasión de espacios físicos e simbólicos” e “Realización de
maniobras de infravaloración”, esta consideración dase nos homes dos tres grupos de
menor idade (de 18 a 29 anos, de 30 a 44 anos e de 45 a 64 anos). O factor “Xeración de
inseguridade e temor” para os homes de 18 a 29 anos e de 45 a 64 anos. O factor
“Relegación ó rol feminino tradicional” para os homes de 45 a 64 anos. O factor
“Realización de maniobras de control” para os homes dos dous grupos de menor idade.
Centrándonos no grupo de persoas de 65 e máis anos, atopamos que hai moi poucas
diferenzas entre homes e mulleres en algún ítem e non hailas para ningún dos cinco
factores comentados. Deste xeito, a análise das correlacións entre idade e micromachismos
indica, en xeral, que, a maior idade, maior sería a aceptación dos comportamentos de
xeración de inseguridade e temor (do home cara á muller), relegación das mulleres ó rol
feminino tradicional e realización de maniobras de control (do home sobre a muller). Sen
embargo, entre os homes só establécese unha correlación significativa entre a idade e a
relegación ó rol feminino tradicional. Nembargantes, entre as mulleres atopamos que a
medida que aumenta a idade, aumenta tamén a aceptación dos micromachismos descritos
en todos e cada un dos factores analizados.
Seguindo co estudo mencionado, nel tamén analízase a aceptación dos distintos
estilos de amor. A mostra tomada nesta investigación foi a seguinte: posto que o colectivo
obxecto de análise é a poboación xeral, tomouse como poboación de referencia a
poboación residente en España maior de 15 anos (datos do Padrón a 1 de xaneiro de 2006
proporcionados polo INE) que ascendía a 37.843.377 persoas, das cales 18.559.552 eran
homes e 19.283.825 mulleres. Trátase, polo tanto, dunha poboación infinita (>100.000
persoas). Dacordo con estes datos, e seguindo as recomendacións de Sierra Bravo (2001),
fixouse un tamaño mostral, para un nivel de confianza do 95’5% e un erro de ±2’9%, de
1.196 persoas para a condición máis desfavorable (p=q=50%). A selección da mostra

realizouse a través dun mostreo estratificado por xénero, e dentro de cada un destes
estratos por cuotas en función da idade tomando en consideración os tramos fixados
habitualmente na investigación sociolóxica. Finalmente, a mostra estivo constituida por un
total de 1.351 persoas, o que permitiu fixar o erro en ±2’7% para as condicións descritas.
Así, deste xeito, os estilos de amor que despertan máis aceptación na mostra tratada
foron Eros (máis do 83% móstrase máis ben dacordo ou completamente dacordo có seu
contido), Ágape (70%), Pragma (54%) e Storge (53%). Os estilos que despertan máis ben
desacordo son Ludus e Manía (máis do 66% e case o 40% respectivamente móstranse máis
ben en desacordo ou completamente en desacordo có seu contido). Estes resultados
indican que os estilos de amor predominantes na mostra estudada son diferentes ós
descritos en traballos con mostras doutros países. Así, por exemplo, os autores da escala de
estilos de amor empleada atoparon preferencia polo estilo Storge (Hendrick e Hendrick,
1993). Pola contra, coinciden cós atopados por Silvia Ubillos e cols. (2001) que nun estudo
con mostras españolas e latinoamericanas viron como os estilos Eros e Ágape eran os máis
aceptados.
Os estilos de amor máis aceptados polos homes son Eros (89%), Ágape (87%) e
Storge (59%). En comparación coas mulleres, os homes en xeral presentan maiores niveis
de aceptación do estilo Eros (tamén o máis aceptado entre aqueles de mái idade), Ludus
(tamén o máis aceptado por homes de 18 a 29 anos e de 45 a 64 anos) e Ágape (o máis
aceptado para todos e cada un dos grupos de idade). A medida que aumenta a idade,
aumenta tamén a aceptación de Eros ou amor pasioal, de Storge ou amor amistoso, de
Pragma ou amor pragmático e de Ágape ou amor altruista e disminúa a aceptación de
Ludus ou amor lúdico e de Manía ou amor obsesivo.
Os estilos de amor máis aceptados polas mulleres son Eros (84%), Pragma (64%) e
Ágape (60%). As mulleres en comparación cós homes, en xeral e para todos os grupos de
idade, mostran unha maior aceptación do estilo de amor Pragma. Entre as mulleres a idade
está positiva e significativamente relacioada cós estilos de amor Storge ou amor amistoso,
Pragma ou amor pragmático e Ágape ou amor altruista.
Tamén na relación entre estilos de amor e género os resultados da mostra estudada
acércanse máis ós atopados noutras mostras latinas, sobre todo no que refírese ós homes.
Así, os autores da escala (Bailey, Hendrick e Hendrick, 1987; Hall, Hendrick e Hendrick,
1991; Hendrick e Hendrick, 1986; Hendrick, Hendrick e Dicke, 1998) amosaron que as
mulleres aceptan en maior grao os estilos Storge e Pragma e os homes o estilo Ludus. Pola
contra, Silvia Ubillos e cols. (2001) observaron que entre os homes predominaba a

aceptación dos estilos Ludus e Ágape (como tamén acontece no caso da mostra que
estamos analizando) e entre as mulleres de Eros, Storge e Pragma.
En canto á relación entre aceptación dos estilos de amor e idade, a relación inversa
entre idade e estilos como Manía que detectaron Robin Butler e cols. (1995) de xeito máis
potente entre as mulleres ocorre nesta mostra únicamente entre os homes. De feito, estes
autores detectaron entre as mulleres unha relación negativa entre idade e o estilo Ágape que
no caso desta mostra tórnase positiva.
Seguindo coa investigación mencionada, a maioría de homes e mulleres
entrevistados/as en todos os grupos de idade están dacordo cós mitos da media naranja, a
pasión eterna, a omnipotencia e omatrimonio e en desacordo cós mitos do
emparellamento, os celos e a compatibilidade entre amor e maltrato. Dentro deses acordos
e desacordos xerais, as mulleres (en comparación cós homes) mostran niveis máis elevados
de acordo cós mitos da media naranja, a pasión eterna, a omnipotencia e o emparellamento.
Pola súa parte, os homes (en comparación cóas mulleres) amosan un maior nivel de acordo
cós mitos dos celos e o matrimonio e có mito da compatibilidade entre amor e maltrato.

Respecto ó coñecemento evaloración da Lei Orgánica de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero, de 28 de decembro de 2004, o 78.6% das mulleres
residentes en España de 18 e máis anos coñecen ou oieron falar de dita lei. O coñecemento
é maior entre as mulleres de 30 a 59 anos; as casadas, separadas e divorciadas; as residentes
nos municipios máis grandes; nas Comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria e
Madrid; e o coñecemento da lei é algo menor por parte das mulleres maltratadas (tanto tipo
A coma B) que entre o conxunto da poboación feminina residente en España.
A opinión acerca desta lei é moi similar tanto nas mulleres maltradas Tipo A coma
nas Tipo B. En ámbolos dous casos, a opinión positiva é dun 64.0% (un 65.3% entre as
mulleres Tipo A e un 63.9% entre as Tipo B); e son maiores entre aquelas que coñecen esta
Lei Orgánica (un 67.5% entre as mulleres consideradas técnicamente como maltratadas e
un 64.8% entre aquelas que decláranse víctimas de maltrato).
Un dato que tamén podemos engadir ó respecto é que trala promulgación desta Lei
Orgánica 1/2004 tamén produciuse un descenso dos homicidios acontecidos en relacións
con convivencia e un aumento dos casos levados a cabo por exparellas (aumentaron un
9’4%) e, sobre todo, dos casos cometidos nas relacións de noviazgo, as cales

incrementáronse un 31’9% (Informe anual do Observatorio Estatal de Violencia sobre a
Muller).

Ainda que este punto do estudo céntrase nas características da muller maior
maltratada, parécenos interesante facer tamén unha breve mención ás características do
home maior maltratador. Segundo o Informe anual do Observatorio Estatal de Violencia
sobre a Muller (Bengoechea Bartolomé, M., Álvarez, F.J., Díaz-Aguado Jalón, M.J., García
Rubio, M.P., Lorente Acosta, M., Marín López, P., Montero Gómez, A., Moreno Catena,
V., Mosquera Tenreiro, C., Peramato Martín, T., Romo Arroz, J., Rubio Castro, A., Tobío
Soler, C., Tudela Cambronero, G.), un dos feitos que máis chama a atención respecto ós
agresores homicidas é a súa grande variabilidade, elemento que rompe coa idea do “perfil
do agresor” e a súa vinculación a determinadas circunstancias sociais e culturais. Tódolos
grupos de idade seguen unha evolución no tempo caracterizada pola súa irregularidade e
discontinuidade, de xeito que o seu comportamento segue tendenzas crecentes e
decrecentes de xeito alternativo e con unha variación marcada entre os incrementos e os
descensos. En ningún caso obsérvase unha consolidación nin unha posición mantida en
algunho dos grupos de idade, feito que rompe coa clásica asociación que facíase entre a
violencia de xénero e algunhas circunstancias que prodúcense con máis frecuencia en
determinados períodos da vida en sociedade. Un dato que destaca na análise da idade dos
agresores homicidas é unha certa consolidación na tendencia dos grupos de idade en
ámbolos extremos, tanto nos comprendidos en 18-20 anos e nos homicidas maiores de 64
anos, feito significativo, que enfatiza a ausencia dun perfil e de circunstancias sociais como
responsables directas da violencia, e reforza o contexto cultural como factor xeral que dá
lugar á violencia de xénero a traverso de cada un dos agresores que de xeito individual
recorren ós elementos socio-culturais para construir unha relación sobre a violencia, e
materializala de xeito distinto en cada caso dependendo de factores individuais.
Agrupando a información sobre a idade dos agresores no período de tempo de
2003 a 2006, obsérvase como o grupo máis frecuente de homicidas é o comprendido entre
os 31-40 anos, seguido de 41-50 anos, mostrando do mesmo xeito unha variabilidade
significativa, mais especialmente o recrudecimento da violencia a partires dos 64 anos tras o
seu descenso progresivo dende os 40 anos, feito que coincide có anteriormente exposto no
estudo diacrónico, no que obsérvase esa tendencia crecente dentro da variabilidade
interanual.

O informe “Mulleres asasinadas pola súa parella. España 2007”, elaborado por o
Centro Reina Sofía, indica que, en termos absolutos, a maioría destes asasiños tiña unha
idade comprendida entre 25 e 34 anos. En termos relativos (poñendo en relación o número
de casos có número de homes por tramos de idade), o tramo que presenta unha maior
prevalencia é o comprendido entre 45 e 54 anos.

Entre 15 e 24 anos
Entre 25 e 34 anos
Entre 35 e 44 anos
Entre 45 e 54 anos
Entre 55 e 64 anos
Máis de 64 anos
Idade descoñecida
Total

Número de casos
5
17
12
13
7
11
7
72

Porcentaxe
7.69
26.16
18.46
20.0
10.77
16.92
100

Prev. Por millón
1.88
4.25
3.17
4.32
2.99
3.44
3.79

Fonte. Centro Reina Sofia, 2007

A partires destes datos atopamos que os asasiños de 65 e máis anos somente son
superados polos tramos de idade: 25-34, 35-44 e 45-54, polo que o número de asasiños de
65 e máis anos é superior ó dos tramos: 15-24 anos e 55-64 anos.
En canto á vinculación coa parella, neste informe indícase que a vinculación máis
habitual entre agresor e víctima é a de cónxugues (38.24%) e que un 36.76% dos asasiños
cometeron o seu crime tras romper coa víctima.
Polo que respecta á nacionalidade dos agresores homicidas, cabe sinalar que a
maioría déste son españois. Seguindo có mesmo informe, éste sinala que o 64.29% dos
asasiños das súas parellas eran españois e que o 35.71% restante eran extranxeiros,
procedentes principalmente de países iberoamericanos e de países de este da Unión
Europea.

Recursos dirixidos a mulleres maltratadas

Recursos dirixidos a mulleres maltratadas
____________________________________________

PRESTACIÓNS ECONÓMICAS
Axudas:
* SALARIO DA LIBERDADE: axuda de carácter económico periódico de ata 12
mensualidades para mulleres que sofren violencia de xénero para proporcionarlles o apoio
económico necesario co obxectivo de garantir a independencia económica con respecto ao
seu agresor e, por tanto, poñerlle fin á situación de violencia.
Requisitos de acceso:
*

Ser maior de idade ou emancipada.

*

Residir en Galicia.

*

Acreditar a situación de violencia a través dunha orde de protección
favorable á vítima, sentenza do/da xuíz/a, informe do Ministerio Fiscal,
servizos sociais, servizos sanitarios ou centros de acollida.

*

Carecer de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar a
independencia do agresos.

*

Non percibir axuda con anterioridade.

Contía da axuda:
A contía será dun máximo de 600€ mensuais en función dos ingresos da solicitante
e que aumentará en 50€ por cada fillo/a a cargo menor de idade.

Información e solicitudes disponibles en:
•

Secretaría Xeral da Igualdade

•

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

•

Delegacións provinciais da Vicepresidencia
www.igualdadegalicia.org ou ben www.vicepresidencia.xunta.es

* AXUDAS ECONÓMICAS DE PAGAMENTO ÚNICO: Establecidas polo artigo 27
da Lei 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de
xénero.

Concepto:
Axudas destinadas ás mulleres vítimas de violencia de xénero que teñan rendas non
superiores, en cómputo mensual, ao 75% do salario mínimo interprofesional e que polas
súas circunstancias teñan especiais dificultades para obter un emprego.

Requisitos de acceso:
*

Ser maior de idade ou emancipada.

*

Carecer de rendas que superen o 75% do salario mínimo interprofesional
excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

*

Ter dificultades para obter un emprego acreditada a través do informe do
Servizo Público de Emprego.

*

Ter vixentes as medidas de protección establecidas nunca orde de
protección, informe do Ministerio Fiscal ou sentenza xudicial.

*

Non percibir esta axuda con anterioridade.

Contía da axuda:
O importe da axuda será de carácter xeral equivalente a 6 meses de subsidio por
desemprego. Pódense dar tres casos en que o tempo de subsidio aumentaría:
•

En caso de presentar unha situación de discapacidade recoñecida do
33%: subsidio de 12 meses.

•

En caso de ter fillos/as a cargo da solicitante: 18 meses de subsidio.

•

Se algunha das persoas a cargo da muller presenta unha minusvalía do
33% recoñecida: 24 meses de subsidio.

Máis información en:
•

Secretaría Xeral da Igualdade

•

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

•

Delegacións provinciais da Vicepresidencia
www.igualdadegalicia.org ou ben www.vicepresidencia.xunta.es

* RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA): Prestación social
de carácter periódico destinada a garantirlles recursos económicos de subsistencia ás
persoas que, por diversos motivos, se atopan nunha situación de precariedade a través do
deseño dun proxecto personalizado que inclúe un conxunto programado de accións que
persiguen o fin último da integración social do individuo.

Requisitos de acceso:
Tal e como se recolle no Informe da xestión da renda de integración social de Galicia e das
axudas de emergencia social do ano 2006 elaborado pola Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar, os requisitos de acceso a esta prestación social son os seguintes:
Estar empadroado/a e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da CCAA
de Galicia, polo menos durante o ano anterior á formulación da solicitude, quedando
eximidos destes requisitos os seguintes casos:
•

Persoas procedentes doutras comunidades autónomas do Estado que xa
sexan beneficiarias/os do salario social cando na legislación desta
comunidade se recolla a reciprocidade.

•

As vítimas de violencia de xénero que cambien o seu domicilio por
motivos de seguridade.

•

Os/as emigrantes galegos/as retornados/as, cando fixen a súa
residencia en Galicia, e persoas que, nacidas en Galicia, e residentes
noutras comunidades, fixen a súa residencia no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Os cidadáns e cidadás doutros estados membros da Unión Europea precisarán,
ademais dos requisitos anteriores, acreditar a residencia legal en España no momento da
formulación da solicitude:
•

Ter constituída unha unidade de convivencia independente, vinculada
ao solicitante.

•

Ter unha idade comprendida entre os 25 e os 65 anos.

Tamen poden ser beneficiarios/as:
•

Menores de 25 anos que cumplidos os requisitos anteriores teñan
menores o seu cargo.

•

Persoas maiores de 18 anos que tendo recoñecida a condición de
discapacidade non teñan dereito a prestación de igual ou análoga
naturaleza.

•

Persoas maiores de 18 anos que antes de alcanzar a mayoría de idade
estivesen tutelados/as pola Xunta de Galicia e internados/as en centros
de protección de menores.

•

Persoas maiores de 18 anos en situación de orfandade absoluta que
reunindo os requisitos non teñan dereito a outras axudas.

•

Dispoñer de recursos inferiores á contía da prestación económica da
RISGA que lle corresponda.

•

Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de
prestarlles alimentos. Poderanse eximir deste requisito aqueles
solicitantes dos que se prevexa que a obriga de alimentos non se poida
facer efectiva por malos tratos, relacións familiares deterioradas ou
inexistentes, das que exista constancia no expediente.

Contía da axuda:
Subsidio básico de contía fixa equivalente ao importe mensual da pensión non
contributiva individual: 305,37€/mes.
Complementos familiares por membros da unidade familiar:
•

1º membro: 46,98 €

•

2º membro: 37,58 €

•

3º membro: 28,9 €

Máis información en:
•

Secretaria Xeral do Benestar.

•

Delegacións provinciais de Vicepresidencia
www.vicepresidencia.xunta.es

* RENDA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI): Trátase dunha axuda específica dirixida
ás desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultades para atopar
emprego. Este programa combina a percepción dunha renda coa busca activa de emprego.
A contía mensual é igual ó 80% do IPREM, durante un máximo de 11 meses.
Requisitos de acceso:
*

Ser maior de 45 anos e menor de 65.

*

Estar inscrito/a como demandante de emprego.

*

Non ter dereito ás prestacións ou subsidios por desemprego.

*

Carecer de rendas superiores, en computo mensual, ao 75% do salario
mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas
extraordinarias.

*

Para este efectos aínda que a/o solicitante carezca de rendas, nos termos
establecidos, se ten cónxuge, e/ou fillas/fillos menores de 26 anos, ou
mayores incapacitados/as ou menores acollidos/as, unicamente se
entenderá cumplido o requisito de carencia de rendas cando a suma das
rendas de todos/as integrantes da unidade familiar non supere o 75% do
salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas
extraordinarias.

Ademais:
*

Para inmigrantes retornados/as: traballar no estranxeiro polo menos 6 meses
dende a súa última saída de España e que cumpra o resto dos requisitos, excepto o
de permanecer inscrito/a nos últimos meses.

*

Para minusválidas/os: cando o/a traballador/a teña unha minusvalía recoñecida en
grao igual ou superior ao 33% e cumpra o resto dos requisitos, excepto o de ser
maior de 45 anos.

*

Para vítimas de violencia de xénero: cando a traballadora acredite a condición de
vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de
convivencia e cumpra todos os demais requisitos, excepto o de idade e o de
inscrición durante os últimos doce meses.

Contía da axuda:
•

A contía será do 80% do indicador público de rendas de efectos
múltiples vixente.

•

A cotización á Seguridade Social correspondente ás prestacións de
asistencia sanitaria e, no seu caso, protección á familia.

Máis información en:
•

Direccións provinciais do Ministerio de Traballo.

•

Oficinas de Emprego
www.vicepresidencia.xunta.es

recursos residenciais

* CASAS DE ACOLLIDA: Son centros especializados de atención integral onde as
mulleres vítimas e os seus fillas/vos atopan seguridade, tempo e axuda para poder decidir
sobre as súas vidas con maior serenidade. En Galicia existen 12 e un total de 182 prazas.

Requisitos de acceso:
*

Acreditar a súa situación de violencia de xénero.

*

Os/as menores a cargo da vítima deberán ter menos de 14 años.

*

Período de proba de 7 días.

*

O acceso faise a través dos servizos sociais das localidades en que existe o
recurso, que son as seguintes: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo,
Santiago de Compostela, Ferrol e Culleredo.

Actuacións nas casas de acollida:
Protección, aloxamento e mantemento, traslados de seguridade, apoio e tratamento
psicológico, información e asesoramento legal, orientación laboral, escolarización de
menores, acompañamento a outros servizos, seguimento.
A estancia máxima nas casas de acollida é de tres meses; en caso de que a muller
precisase un aloxamento por un espazo de tempo superior, pasaría a residir nas
denominadas vivendas tuteladas.

* VIVENDAS TUTELADAS: As vivendas tuteladas están destinadas a aquelas mulleres
que despois de residir nunha casa de acollida necesitan un tempo máis prolongado para a
súa inserción laboral e independencia económica do agresor sen correr riscos.
Nestas vivendas contarán con aloxamento compartido con outras mulleres que se
atopan na mesma situación, e poden residir o tempo necesario para recuperar a súa
vivencia inicial.

Programas e medidas específicas
* TELÉFONO DE ATENCIÓN ÁS MULLERES 24 H.: É un servizo de emerxencia
gratuíto anónimo e confidencial prestado en toda a comunidade autónoma, as 24 horas do
día, durante todo o ano. Presta información e asesoramento a mulleres sobre os recursos
existentes en prevención de violencia e axuda integral ás vítimas.
Non se presentan requisitos de acceso, xa que este será de carácter gratuíto e
anónimo.

O teléfono ao que se debe chamar é: 900-400-273

* PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA ÁS VÍTIMAS: As mulleres que
sofren maltrato contan cun programa de atención psicológica formado por profesionais da
psicología con formación específica na materia. Estes/as profesionais axudan ás vítimas de
malos tratos a afrontar a situación que viviron e a reforzar a súa autoestima, ademais de
estimular a adquisición de habilidades e capacidades que favorezan acadar autonomía e
integración na vida social e laboral.
O programa financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade préstase a través da
colaboración co Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia mediante a oferta de recursos
terapéuticos que proporcionan vías de recuperación.
O acceso ao programa é totalmente gratuíto, presta atención as 24horas do día e
conta dentro do persoal disponible cun/cunha psicólogo/a coordinador/a e cunha rede de
profesionais debidamente acreditados/as.

O teléfono ao que se debe chamar é: 629-777-595

* SERVICIO DE TELEASISTENCIA MÓBIL PARA VÍTIMAS DE VIOLENCIA
DE XÉNERO: O servizo de teleasistencia móvil para mulleres que sofren violencia de
xénero asegura unha atención inmediata as 24 horas do día, os 365 días do ano.
Este programa baséase na utilización de tecnologías de comunicación telefónica
móvil e de telelocalización. Permite que as mulleres en risco de sufrir violencia de xénero
poidan contactar, ante situacións de emergencias, con dous Centros atendidos por persoas
específicamente preparadas para dar desposta axeitada á crise exporta, sexa por si mesmas,
sexa movilizando outros recursos humanos e materiais, propios do usuario ou existentes na
comunidade. O contacto cos Centros de Atención pode establecerse en todo momento e
dende calquera lugar, tan só premendo un botón e na modalidade de “mans libres”.
Este servizo pódeno solicitar directamente en Servizos Sociais municipais.
Requisitos de acceso:
*

Non convivir coa persoa/persoas que aplican o maltrato.

*

Contar cunha orde de afastamento ou de protección.

Duración do Servizo:
O Servizo darase por rematado nalgún dos seguintes casos:
•

Cando non se cumpra algún dos requisitos

•

Cando a muller o solicite.

A vixencia temporal das medidas de asistencia asociadas á orde de protección non
están vinculadas á vixencia das medidas preventivas de orde civil ou penal.

* PROGRAMA “ABRAMOS O CÍRCULO”
Este programa está destinado a prestar atención e terapia psicolóxica a homes con
problemas de control da violencia coas seguintes finalidades:
•

Aprender a resolver conflictos sen violencia.

•

Aprender a comunicarse mellor.

•

Relacionarse coas mulleres con respecto.

•

Educar fillos/as en igualdade

•

Asumir hábitos positivos de relación

O acceso a este programa é gratuíto e de carácter anónimo, o teléfono de contacto
é o 630170140 nos horarios de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

Organismos

* SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE: É un organismo autónomo da Xunta de
Galicia encargado de xestiona-la maior parte dos recursos públicos destinados a promovela cultura da igualdade e a loita contra a violencia de xénero, para garanti-la asistencia
integral ás vítimas.

* Servizos Especializados:
- Centros de Información ás Mulleres (C.I.M): Son Centros Municipais
promovidos e sostidos polos Concellos e o S.G.I. que facilitan información, asesoramento
legal e atención psicolóxica gratuíta ás mulleres con problemáticas de desigualdade (laboral,
familiar, educativa ...) e de violencia. Prevese que exista como mínimo un CIM en cada
bisbarra.
- Puntos de Encontro Familiar: Trátase dun servizo que facilita e preserva a
relación entre as/os menores e familiares en situación de crise. Estes centros permiten e
garanten a seguridade e benestar de lasos nenas/os facilitando o cumprimento do réxime
de visitas.
- Punto de Coordinación das Ordes de Protección: Departamento encargado
de recibi-la comunicación da totalidade das ordes de protección ditadas en Galicia. Este
punto de coordinación leva a cabo un seguimento individualizado de cada caso, poñéndose
en comunicación coas mulleres que posúan unha orde de protección, coa finalidade de
facilitarlles canta información precisen e articular unha actuación ordenada dos servizos
asistenciais e de protección.
- Servizos especializados das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
•

EMUME: Equipo de Muller e Menor. Garda Civil.

•

SAF: Servizo de Atención á Familia. Policía Nacional.
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