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Presentación

FINALIDADE

Actuar con eficacia contra a violencia que sofren as mulleres significa avanzar no compromiso de
desenvolvemento dunha sociedade democrática, libre, xusta, igualitaria e solidaria.
O “ I Plan de Acción Integral para Eliminar a Violencia de Xénero” na provincia de A

Coruña supón unha estratexia que permite concretar a asunción deste compromiso:

⇒ A partir da planificación e execución de medidas de actuación que preveñen e interveñen sobre
aquelas situacións que impiden o pleno exercicio de dereitos fundamentais por parte das mulleres, o seu
acceso ao Estado Social e Democrático de Dereito e a unha digna calidade de vida.

PERSPECTIVA
INTEGRAL

O presente Plan aborda a loita contra a violencia de xénero desde unha perspectiva integral na que se
combinan e prevén accións destinadas a traballar dunha maneira eficaz e directa contra as múltiples

situacións nas que a violencia contra as mulleres se manifesta (ámbitos socio‐laboral, sanitario, familiar,
educativo, cultural, participativo...), contra as múltiples tipoloxías que esta violencia adopta (violencia
física, psicolóxica, sexual, económica, ...) e tomando en consideración os diferentes colectivos de
mulleres que a padecen.
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Presentación

TIPOLOXÍA DAS
ACCIÓNS

Responder de maneira integral ao problema da violencia contra as mulleres implica deseñar e
desenvolver accións desde múltiples perspectivas:

⇒ Desde a SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN, traballando no ámbito da modificación de estruturas
sociais que sosteñen e lexitiman a violencia de xénero ao non permitir a igualdade efectiva entre
mulleres e homes.

⇒ Desde a DETECCIÓN DO PROBLEMA, traballando de maneira rápida e coordinada na detección de
posibles casos de violencia de xénero cando estes estean nunha fase xerminal e antes de que as súas
consecuencias leven á necesidade de adoptar medidas asistenciais e de integración.

⇒ Desde

a

ASISTENCIA

E

INTEGRACIÓN

SOCIOLABORAL,

traballando con eficacia e

profesionalidade na asistencia e integración sociolaboral daquelas mulleres que padecen violencia de
xénero.

⇒ Desde a COORDINACIÓN PROFESIONAL E INSTITUCIONAL nesta materia, fomentando a
especialización e a realización coordinada do traballo contra a violencia de xénero.
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Presentación
LOITAR CONTRA O problema da violencia de xénero presenta unha complexidade tal que lonxe de atopar explicación en
A VIOLENCIA DE factores puntuais e individuais (drogas, alcohol, saúde mental,...) está moitas veces orixinado por factores
XÉNERO É COUSA
sociais e culturais, que lles impiden ás mulleres desenvolverse nos planos político, cultural, económico e social
DE TODAS/OS
en condicións de plena igualdade con respecto aos homes.
Desde esta perspectiva, o “I Plan de Acción Integral para Eliminar a Violencia de Xénero” na provincia de A
Coruña, busca ser un referente permanente e común non só para todas as institucións públicas, equipos
profesionais (sanitarios, xudiciais,...) e entidades asistenciais e asociativas que desenvolven a súa actividade no
ámbito da atención e asistencia de todas as mulleres que padecen malos tratos, senón para toda a sociedade.

É un problema de todas/os, que nos afecta a todas/os e contra o que todas/os podemos achegar solucións
Por iso o Plan quere ser unha ferramenta de traballo destinada a ser utilizada, de maneira coordinada e
homoxénea, por toda a sociedade na loita contra a violencia de xénero e susceptible de ser revisada, adaptada e
redeseñada de maneira permanente coa finalidade de aumentar a súa eficacia.
O “I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE XÉNERO” na provincia de A
Coruña, é o resultado dun proceso participativo de análise, diagnóstico e reflexión realizado a partir de
entrevistas e enquisas no que participou unha mostra de diversas entidades, asociacións e institucións públicas
e privadas da provincia , ben traballasen directa ou indirectamente con mulleres que sofren violencia de
xénero en particular ou, en calquera outro ámbito en xeral; ámbito social, cultural e económico...xa que logo
recordemos que a violencia é un problema que afecta por igual a todos e todas e onde todos e todas debemos
achegar solucións.
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Lexislación
ÁMBITO
⇒ A ORGANIZACIÓN DE NACIÓNS UNIDAS é o primeiro órgano que identifica a violencia contra as
INTERNACIONAL mulleres como un fenómeno con entidade e características propias. Nacións Unidas crea, en 1946, a Comisión
da Condición Xurídica e Social da Muller, a cuxas instancias, en 1972, a Asemblea Xeral proclama o ano 1975
como Ano Internacional da Muller.

⇒ En 1979 celebrouse a Convención das Nacións Unidas sobre a Eliminación de todas as Formas de
Discriminación contra as Mulleres (CEDAW), asinada por España no ano 1980.

⇒ En 1995 celebrouse en Beijing a IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres, onde foi aprobada unha
Plataforma para a Acción.

⇒ Entre os días 28 de febreiro e 11 de marzo de 2005 celebrouse en Nova Iork a V Conferencia Mundial sobre
as Mulleres.

⇒ En 1997, o Parlamento Europeo emitiu unha resolución sobre a CAMPAÑA EUROPEA DE TOLERANCIA
CERO ANTE A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES.

EUROPA

⇒ O ano 1999 é designado como Ano Europeo contra a violencia cara ás Mulleres.
⇒ No ano 2000 ponse en marcha o programa comunitario DAPHNE I (2000‐2003)
⇒ Actualmente está en marcha o DAPHNE II (2004‐2008)
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ESPAÑA

⇒ A Constitución Española de 1978 establece a igualdade de todos os cidadáns e todas as cidadás ante
a lei e prohibe as discriminacións por razón de sexo.

⇒ En 1998, o Consello de Ministros aprobou o I Plan de Acción contra a Violencia Doméstica.

⇒ En 2001, o Consello de Ministros aprobou o II Plan Integral contra a Violencia Doméstica (2001‐
2004).

⇒ En 2003 aprobouse a Lei reguladora da Orde de protección das vítimas de violencia doméstica.

⇒ No mesmo ano, entra en vigor Lei de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia
doméstica e integración social dos estranxeiros.

⇒ En 2004 aprobouse a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero
(coñecida como lei integral)

⇒ A partir da Lei anterior, púxose en marcha o Plan nacional de sensibilización e prevención da
violencia de xénero.
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Lexislación
GALIZA

⇒ No ano 1988 teñen lugar as I Xornadas Feministas contra a Violencia Machista, organizadas pola Coordinadora
Nacional Galega de Organizacións Feministas do Estado Español.

⇒ En 1999 ten lugar o I Congreso Nacional organizado pola Xunta de Galicia baixo o lema: “A violencia impide a
igualdade”.

⇒ No ano 2002 ponse en marcha o Plan de acción contra a violencia de xénero en Galiza (2002‐2005).

⇒ No ano 2004 celebrouse en Vigo o Encontro Europeo “Por unha Europa de todas, diferentes si, desiguais non”,
organizado pola Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres.

⇒ Neste mesmo ano, apróbase a Lei galega para a igualdade de mulleres e homes, onde se conta cun capítulo
específico sobre violencia contra as mulleres (capítulo IV).

⇒No ano 2005, a través do Decreto 517/2005 créase a Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero.

⇒ No 2007, apróbase o V Plan do Goberno Galego para a Igualdade entre Mulleres e Homes onde se lle concede
especial protagonismo á violencia de xénero.

⇒ O 27 de xullo deste ano, entra en vigor a Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de
xénero.
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OUTROS DATOS
⇒No ano 2006 o SGI elabora un informe de resultados baixo o título “Macroenquisa da violencia
contra as mulleres en Galicia”.
⇒ Neste mesmo ano, o SGI publica o seguinte informe: “O tratamento penal da violencia contra
as mulleres”.
⇒No mes de marzo do 2004, o SGI publica un Informe sobre a violencia contra as mulleres.

⇒ No proceso de adaptación á loita contra a violencia de xénero en virtude das manifestacións
máis recentes desta problemática, tamén se produciron REFORMAS:
a) No Código Penal expresadas, por exemplo, a través de medidas como o endurecemento das
penas.
b) No Código Civil a través de medidas como, por exemplo, a nova regulamentación relativa ao
divorcio de mulleres estranxeiras en España.
c) Na Lei de Procesamento Criminal en relación, por exemplo, á prisión provisional e aos xuízos
rápidos.
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PERSPECTIVA
XERAL

O presente Plan busca erixirse como instrumento de loita contra a violencia de xénero que se produce cando
a diferenza sexual é interpretada en termos de desigualdade (maior valor e consideración do home en
detrimento da muller) en lugar de ser interpretada en termos de riqueza (considerar o valor da existencia de
dous sexos diferenciados e iguais en dereitos).
En liña coas conclusións da Conferencia Mundial de Dereitos Humáns (Nacións Unidas, Viena, 1993) na
Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o “I Plan de Acción Integral para Eliminar
a Violencia de Xénero na provincia de A Coruña”, aborda a violencia contra as mulleres desde unha
perspectiva ampla, entendendo esta como:

“Todo acto de violencia baseado na pertenza a este sexo que teña ou poida ter como
resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para as mulleres, inclusive
as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, tanto se se
producen na vida pública como na privada”
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FORMULACIÓNS
CONCRETAS

Dende unha perspectiva máis concreta, O “I Plan de Acción Integral para Eliminar a Violencia de
Xénero na provincia de A Coruña” inspírase:

⇒ Na consideración do ÁMBITO PÚBLICO dun problema que traspasa a fronteira das relacións
privadas de parella, pasando a afectar ao contorno familiar e social da vítima.

⇒ Na defensa do valor da IGUALDADE ENTRE SEXOS, como principio básico na loita contra
este problema.

⇒ Na defensa do valor da NON VIOLENCIA.

⇒ No enfoque da loita contra a violencia contra as mulleres desde a perspectiva de LACRA
SOCIAL e, especialmente, desde a perspectiva de FEITO DELITIVO.
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¿CONTRA QUE DANOS
BUSCA LOITAR O
PLAN?

O Plan provincial para eliminar a Violencia de Xénero pretende ser un instrumento base que
contemple a implementación de medidas destinadas a loitar contra a violencia que padecen as
mulleres, que se pon de manifesto a través de todos ou dalgúns dos seguintes danos:

⇒ De CARÁCTER PSÍQUICO: fundamentalmente, destrúen a autoestima das mulleres
maltratadas. Poden rexistrarse ata dúas manifestacións deste tipo de maltrato: activo (comentarios
degradantes, ameazas, destrución de obxectos que teñen un valor sentimental para as mulleres
contra as que se exerce maltrato, privación da disposición de recursos materiais‐ diñeiro, teléfono,
...‐, humillacións diante doutras persoas,...) e pasivo (ignorar á muller, privala de afecto,...).

⇒ De CARÁCTER FÍSICO: todos aqueles actos que producen dano para a integridade física da
víctima(labazadas, golpes,...)

⇒ De CARÁCTER SEXUAL: calquera tipo de acción que obriga á muller a manter intimidade
sexual forzada.
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¿EN QUÉ ÁMBITOS SE
VAI TRABALLAR?

O “I Plan de Acción Integral para Eliminar a Violencia de Xénero” na provincia de A Coruña,
contempla a loita contra a violencia de xénero desde unha perspectiva global e, especialmente, desde
a perspectiva da loita contra:
⇒ A violencia de xénero que se produce no ámbito doméstico: que comprende as formas de abuso
que teñen lugar contra mulleres que sosteñen ou sostiveron un vínculo afectivo relativamente estable
co seu maltratador (cónxuxe, excónxuxe, compañeiro sentimental,...) ou entre persoas que comparten
vivenda. Ademais de abarcar a violencia que o cónxuxe ou parella exerce sobre a muller, tamén é
violencia de xénero a que se produce contra as persoas maiores dependentes ou a violencia dos fillos
cara as nais. Os malos tratos cara as mulleres no ámbito doméstico poden comprender: malos tratos
físicos, psíquicos, sexuais e económicos.
⇒ As agresións sexuais: delitos violentos que manteñen unha relación de desigualdade a través da
ameaza e onde se utiliza de maneira premeditada o sexo como arma para demostrar e abusar do
poder sobre unha muller.
⇒ O acoso sexual: que establece o poder de quen o exerce ao considerar á muller como un obxecto á
súa disposición. É unha estratexia que os homes utilizan para obter sexo e afecta á dignidade da
muller ao manifestarse en actos e actitudes físicas ou verbais ofensivas para a muller que o sofre.
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¿EN QUÉ ÁMBITOS SE
VAI TRABALLAR?

⇒ A desigualdade económica: prodúcese cando as mulleres padecen discriminación laboral,
discriminación retributiva, segregación horizontal e vertical no mercado de traballo,

cando o

mercado de traballo se caracteriza por rexistrar: feminización da pobreza, maiores taxas de
desemprego feminino, falta de condicións para a conciliación da vida laboral e familiar,...
⇒ O acoso moral: tradúcese nun proceso de destrución e desestabilización emocional para as
mulleres destinada a infravalorar a credibilidade das mulleres ante o mundo. Busca a posición de
subordinación ou dependencia das mulleres con respecto aos homes, e pode producirse nos
ámbitos: doméstico, laboral, educativo e outros.
⇒ A linguaxe e iconografía sexista: pode manifestarse nos produtos culturais, na publicidade, nos
medios de comunicación, nas novas tecnoloxías. Tradúcese nun uso androcéntrico da linguaxe, na
omisión, no valor desigual ou na exclusividade de termos só para un dos sexos, no uso de
expresións sexistas e lesivas contra as mulleres, na transmisión de estereotipos de xénero ou na
instrumentalización do corpo das mulleres como reclamo publicitario.
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Metodoloxías e procesos implícitos na elaboración do Plan

XUSTIFICACIÓN
DO PROCESO

Na elaboración do I Plan de Acción Integral para eliminar a violencia de xénero na
provincia de A Coruña, seguiuse un proceso participativo destinado a dispor dun
coñecemento fundado na experiencia e o achegamento á realidade do problema contra o
que as accións deste Plan pretenden loitar.
O proceso de elaboración do Plan, iniciouse contando coa colaboración de responsables e
profesionais de diferentes ámbitos disciplinares.
A colaboración destas entidades no proceso previo de achegamento ás características da
violencia de xénero que se rexistra na provincia de A Coruña permitiu contar cunha
valiosa experiencia acumulada de carácter multidisciplinar e, polo tanto, integral ,a
partires da que poder coñecer datos, suxerir cambios e propoñer melloras importantes
nas actuacións de loita contra as situacións de violencia que se dan na nosa provincia.
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CARACTERÍSTICAS
DO PROCESO

A metodoloxía que se seguiu no proceso de diagnóstico do problema, descríbese a partir de
catro actuacións principais:

⇒ Análise de fontes documentais: destinada fundamentalmente ao coñecemento de datos
estatísticos e conceptuais en relación á problemática da violencia de xénero.
⇒ Coñecemento e prospección de recursos de atención a mulleres vítimas da violencia de
xénero.
⇒Entrevistas individualizadas e enquisas dirixidas a asociacións e entidades de diferentes
ámbitos: social, económico, político, cultural,... (adxúntase modelo de enquisa como anexo ao
presente Plan).

20

Algúns datos
sobre a
violencia de
xénero

21

Algúns datos sobre a violencia de xénero

VALORACIÓN
DOS DATOS
DISPOÑIBLES

Contar con datos cuantificables relativos á violencia que se exerce contra as mulleres, permite unha
maior eficacia na articulación de liñas de actuación dirixidas a loitar contra esta problemática.

Se ben, aumenta a calidade e o número de rexistros de datos relacionados coa violencia de xénero,
que se levan a cabo desde diferentes ámbitos que entran en relación coas mulleres vítimas deste
delito, é difícil falar dunha cuantificación efectiva do problema, que conta con impedimentos como:

⇒ O importante número de estatísticas que seguen sen estar desagregadas por sexos.

⇒ O importante número de casos que seguen sen ser denunciados e que poden estar derivando nun
coñecemento parcial desta problemática.
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Datos Demográficos

⇒ A Coruña conta cunha poboación de 1.129.141 habitantes, dos cales o 51,97 % son mulleres.
⇒ A distribución da poboación feminina de A Coruña segundo grandes grupos de idade é a seguinte:

GRUPOS DE IDADE

Nº DE HABITANTES (MULLERES)

DE 0 A 15 ANOS

66.381

DE 15 A 64 ANOS

384.487

DE MÁIS DE 65 ANOS

136.013

POBOACIÓN FEMININA TOTAL

586.881

A poboación feminina de A Coruña representa o 40,93% da poboación feminina
total do conxunto de Galiza.
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FONTE: IGE. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2006

Incidencia dos MALOS TRATOS

⇒ A incidencia de mulleres maltratadas no ámbito familiar entre 2001 e 2005 aumentou un 144, 6 % no conxunto de Galiza, dato que se
sitúa lixeiramente por encima da media nacional, determinada nun aumento do 143,67% para este mesmo período.

VARIACIÓN DA INCIDENCIA ENTRE 2001 E 2005 POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FONTE: CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA
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Incidencia dos MALOS TRATOS

⇒ A variación da incidencia de mulleres maltratadas no ámbito familiar entre 2001 e 2005 por provincias galegas distribúese como segue:

2001

2002

2003

2004

2005

%
Variac.

A CORUÑA

618

1.166

1.295

1.478

1.749

183,01

LUGO

178

276

284

319

368

106,74

OURENSE

171

315

354

344

369

115,79

PONTEVEDRA

683

1.169

1.299

1.423

1.541

125,62

VARIACIÓN DA INCIDENCIA ENTRE 2001 E 2005 NO CONXUNTO
DE GALIZA SEGÚN PROVINCIAS

FONTE: CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA
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As Cifras das MORTES
MULLERES FALECIDAS A CAUSA DA VIOLENCIA DE XÉNERO GALIZA 2007
PROVINCIA

A CORUÑA

Nº DE MORTES
IDADE DA VÍTIMA

IDADE DO AGRESOR

RELACIÓN CO AGRESOR

OBSERVACIÓNS

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

3

2

CASO 1

85

49

CASO 2

66

25

CASO 3

76

CASO 1

75

48

CASO 2

64

23

CASO 3

74

CASO 1

Cónxuxes

Conxúxes

CASO 2

Cónxuxes

Convivintes

CASO 3

Cónxuxes

CASO 1

Intento de suicidio do
agresor

Detención do
agresor
Denuncia previa
3 fillos en común

CASO 2

Detención do agresor

Entrega do agresor

CASO 3

Orde de alonxamento
previa e retirada pola
vítima.
Detención do agresor
FONTE: CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA
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As Cifras das MORTES

As mortes de mulleres rexistradas en A Coruña a causa da violencia de xénero
dende comezo de ano ata a actualidade, representan o 60% das rexistradas no
conxunto de Galiza nese mesmo período; tal e como se observa na táboa
anterior.

Entre 2002 e 2006 foron asasinadas polas súas parellas ou ex parellas
321 mulleres maiores de 14 anos en España, unha media de 64 mulleres
cada ano; neste período, os femicidios aumentaron un 32,69 %

No contexto da nosa Comunidade Autónoma, a media de mulleres asesinadas
cada ano, entre o 2002 e o 2006, é de 2 mulleres/ano.
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Ordes de Protección

ORDES DE PROTECCIÓN XESTIONADAS POLO PUNTO DE
COORDINACIÓN DAS ORDES DE PROTECCIÓN DE GALIZA 2007

EMITIDAS 1º
TRIMESTRE

EMITIDAS 2º
TRIMESTRE

EMITIDAS 3º
TRIMESTRE

VIXENTES A
30/09/2007

A CORUÑA

632

130

114

103

961

LUGO

140

64

52

48

269

OURENSE

206

46

44

40

339

PONTEVEDRA

311

143

121

112

679

1.289

373

331

303

2.248

TOTAL

As Ordes de Protección Emitidas na provincia da Coruña ate setembro do 2007, representan
o 42,74% do total de Ordes de Protección Emitidas no conxunto de Galiza no mesmo
período.
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FONTE: SGI. SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

Denuncias por MALOS TRATOS

DATOS DAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS, FACILITADOS POLOS
CORPOS POLICIAIS EN GALIZA

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

DELITOS

0

34

13

42

89

FALTAS

0

0

1

0

1

DELITOS

16

0

3

16

35

FALTAS

0

0

0

1

1

TOTAL POR PROVINCIA

16

34

17

59

GARDA CIVIL

POLICIA AUTONÓMICA

TOTAL GALIZA

TOTAL
POR
CORPO
90

36

126

O número de denuncias por malos tratos rexistradas ata xuño do 2007 (segundo trimestre)
ascende no conxunto de Galiza a 126. Con respecto á provincia da Coruña, o número de
denuncias representa o 12,7% respecto ao total.
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FONTE: SGI. SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

A situación da
violencia na
provincia de A
Coruña, en
cifras e
opinións
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Aspectos xerais

Co obxecto de planificar unha serie de medidas de acción integral para o tratamento da violencia de xénero
considerouse imprescindible coñecer a visión que sobre este tema posee a poboación da provincia de A Coruña. Para
este fin, púxose en marcha un proceso de recollida de información mediante enquisas de opinión que foron remitidas a
diferentes colectivos, asociacións de mulleres que sofren violencia de xénero, asociacións de consumo, asociacións de
amas de casa etc... Co fin de acadar unha mostra representativa da opinión de mulleres e homes en relación á situación
do problema e posibles solucións.
O modelo de enquisa estruturábase en cinco aspectos fundamentais ou eixos temáticos:

NIVEL DE SENSIBILIZACIÓN ante a violencia de xénero.
ASPECTOS A PRIORIZAR nun Plan de Acción Integral para a eliminación da
violencia.
FACTORES que favorecen a aparición da violencia de xénero na Provincia da Coruña.
RECURSOS necesarios para a intervención coas víctimas de violencia de xénero.
MECANISMOS que se consideran fundamentais para a intervención cos agresores.
ÁREAS nas que é necesario actuar en materia de violencia de xénero.
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Nivel de SENSIBILIZACIÓN
En canto ao nivel de sensibilización en relación á problemática da violencia de xénero e, tal e como se pode observar na
gráfica que se presenta a continuación, o 50% das persoas que enquisadas consideran que ante esta problemática social, a
poboación está moi pouco sensibilizada, mentres que un 42% opina que o grao de sensibilización en materia de violencia de
xénero é suficiente.
De feito e en relación á importancia da sensibilización fronte a este problema, unha das persoas enquisadas comentaba que
“La importancia de sensibilizar a la sociedad, incluídas las mujeres para no tomarse a la ligera este problema”.

Un escaso 8% de entre os enquisados e enquisadas opinan que a poboación está realmente moi sensibilizada con esta lacra
social.

O 50% das persoas enquisadas consideran que a poboación está moi pouco sensibilizada
ante a problemática da violencia de xénero.
32

ASPECTOS A PRIORIZAR nun Plan de Acción Integral

Se partimos dos datos representados na gráfica podemos observar que a maioría dos colectivos consultados,(un 66%) opina
que tanto as accións positivas como as accións de fondo resultan moi necesarias na elaboración dun Plan de Acción Integral
para eliminar a violencia de xénero, mentres que se tomamos en consideración os datos por separado, podemos observar
que a importancia que se lle concede tanto ás accións positivas como ás de fondo é dun 17% respectivamente para cada
categoría .

O 66% das asociacións e entidades consultadas consideran que tanto as accións de fondo
como as accións positivas resultan moi necesarias na elaboración dun Plan de Acción
Integral.
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FACTORES que favorecen a aparición da violencia de xénero na
provincia de A Coruña

En canto aos factores que favorecen a aparición da violencia de xénero que se rexistra na provincia de A Coruña e, según os
datos obtidos tras a análise das enquisas, podemos concluír que o factor que se considera na orixe das actitudes violentas
son os factores sociais (factores como o sexismo, a falta de conciencia de que a violencia de xénero é un problema que afecta
a toda a sociedade sendo, pola contra, considerada un problema que afecta de maneira individual e puntual a determinadas
persoas), que rexistran un total de 4,79 puntos sobre 6. Revisando as enquisas atopamos afirmacións que confirman este
dato “A violencia de xénero é un problema común en todos os estratos sociais, coñezo médicos, avogadas e políticas que pasaron ou pasan
por esta situación. A vergoña que esto supón para estas mulleres e a falta de credibilidade ás veces é un handicap fortísimo porque se
atopan con grandísimos maquiavelos dos que é moi dificil desfacerse”.
En segundo lugar considerase que a educación (puntuación de 2,79 sobre 6) é un factor de considerada importancia na orixe
da violencia de xénero, polo que se pode soster que a educar na prevención resulta fundamental para a eliminación dos roles
e estereotipos tradicionais que axudan a manter e perpetuar unha sociedade baseada en desigualdades por razón de
xénero.Tal e como afirma a persoa representante dunha das entidades colaboradoras “La mejor manera para erradicar la
violencia pasa por la prevención. Desde nuestra entidad, el trabajo está centrado en una doble vía: educación y formación. (...) No hay
mejor prevención que actuar en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para mejorar su posición social”.

Os factores que se consideran na orixe das actitudes violentas son os factores sociais, o
sexismo ou a falta de conciencia de que a violencia de xénero é un problema que afecta a
toda sociedade.
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FACTORES que favorecen a aparición da violencia de xénero na
provincia de A Coruña

Finalmente e, por esta orde, apúntanse outros factores susceptibles de favorecer situacións de violencia como a
descoordinación entre as institucións que impide que se evite o problema, factores puntuais que manteñen que a violencia é
froito dunha circunstancia casual e puntual (alcohol, momento de loucura) ou os factores de carácter económicos.
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RECURSOS necesarios para a intervención coas mulleres que sofren
violencia de xénero

No que respecta aos recursos dispoñibles para a intervención coas vítimas de violencia de xénero e, segundo a
opinión das persoas enquisadas, podemos observar que as opcións máis puntuadas son: a necesidade de formación e
información (5,42 sobre 6) e apoio xurídico das mulleres que se atopan en situación de maltrato (5,42 sobre 6). Neste
senso e, con respecto ao apoio xurídico, é unha necesidade compartida que “A lei ten que actuar rápida, áxilmente e
adecuadamente. Porque para estas mulleres é un martirio ter que estar continuamente de xuízos en xuízos(...). O sistema xudicial
non axuda á muller, senón que se converte en moitas veces cómplice do agresor pola ralentización das sentenzas e pola forma en
que se lle obriga á vítima a recordar continuamente a situación”.

A formación e a información así como o apoio xurídico son os recursos máis valorados á
hora de intervir coas mulleres que sofren violencia de xénero.
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RECURSOS necesarios para a intervención coas mulleres que sofren
violencia de xénero

Outro dos recursos máis puntuados, con un total de 5,21 puntos, é a necesidade de protección, seguido, en orde de
importancia, pola concesión de axudas económicas e recursos de integración (lugares de encontro). En función das evidencias
podemos afirmar que se prima a necesidade de protección e seguridade da vítima, sobre as posibles axudas económicas ou a
construcción ou facilitación da entrada nos lugares de encontro xa existentes.Non obstante, as puntacións son moi semellantes
entre sí, con pouco máis dun punto de variación entre a opción máis valorada e a menos valorada.
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MECANISMOS que se consideran fundamentais para a intervención cos
agresores

En canto á intervención cos agresores, os programas de integración (4,88) e a axuda psicolóxica (4,79) obteñen unha maior
puntuación fronte ao posible endurecemento das penas (4,67). Así mesmo, é unha opinión moi manifestada a non necesidade
tanto de endurecer as penas senón o seu cumprimento íntegro.

Os programas de integración e axuda psicolóxica son as accións máis valoradas na
intervención cos agresores
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ÁREAS nas que é necesario actuar

Como áreas de intervención sobre as que se considera necesario actuar en materia de violencia de xénero, as opcións que se
presentaban eran as seguintes:
Sensibilización e prevención.
Formación.
Investigación.
Acceso á información.
Intervención/atención integral.
Coordinación profesional e institucional
Por orde de importancia destaca a necesidade de coordinación entre os profesionais e institucións seguida da formación,
información, intervención, investigación e sensibilización. Ná gráfica seguinte poden observarse as porcentaxes
correspondentes a cada área:
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PRINCIPAIS RESULTADOS e CONCLUSIÓNS

9Propor tanto medidas de acción positivas como accións de fondo que permitan contrarrestar ou corrixir aquelas discriminacións que son o
resultado de prácticas ou sistemas sociais.
9Incidir na educación de xeito que se eliminen os roles e estereotipos existentes, unha educación que equipare a mulleres e homes, como
principio fundamental para a erradicación de conductas favorecedoras da aparición da violencia de xénero.
9Necesidade de creación de protocolos de actuación para os/ as profesionais e institucións implicados tanto na prevención como no
tratamento integral da violencia de xénero, como mecanismo fundamental de optimización dos recursos.
9Proporcionar unha información e formación adecuada ás mulleres vítimas de violencia de xénero, de xeito que en todo momento sexan
conscientes tanto dos recursos económicos, residenciais etc. existentes ,como das medidas civís e penais que deben emprender ( en caso de
consideralo oportuno) contra ao agresor ou para romper coa situación de maltrato.
9Poñer énfase nos programas de atención psicolóxica e de integración como medidas eficaces para o tratamento e reinserción dos agresores.
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Ámbito
estratéxico do
Plan
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Ámbito estratéxico do Plan

O “I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE XÉNERO” debe ver garantida
a súa efectividade, a partir da previsión de criterios estratéxicos que guíen a súa implementación.

CRITERIOS
ESTRATÉXICOS
DO PLAN

⇒ CONSIDERACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO NO SEU CONXUNTO: a violencia de xénero é un
fenómeno estrutural que adopta diferentes formas, que requiren medidas individualizadas e específicas,
pero enraizadas na idea común da dimensión social e pública deste problema.
⇒ MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN: a resposta contra a violencia de xénero debe partir dun
modelo de actuación integral no que a acción en solitario do sistema de servizos sociais sexa substituída por
un modelo coordinado de acción no que participen de maneira conxunta sistemas como: os corpos e forzas
de seguridade, xustiza, protección civil, educación, sanidade, servizos sociais, emprego,...
⇒ ORIENTACIÓN CARA Á DIVERSIDADE DAS MULLERES: non só atopamos diversidade nas formas
de presentación da violencia de xénero senón que tamén se rexistra esta diversidade nas mulleres que sofren
esta violencia. Diversidade que ven descrita a partir de variables como: a IDADE, o NIVEL
SOCIOCULTURAL, a SITUACIÓN LABORAL, a SITUACIÓN FAMILAR, o NIVEL SOCIOECONÓMICO, o
ESTADO DE SAÚDE.
⇒ ORIENTACIÓN CARA AOS DIFERENTES SECTORES POBOACIONAIS: o Plan pretende contemplar
medidas dirixidas á poboación en xeral, á poboación adulta feminina, á poboación infantil, ás mulleres
vítimas da violencia de xénero, aos/ás profesionais...
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Ámbito estratéxico do Plan

CRITERIOS
ESTRATÉXICOS
DO PLAN

⇒ CONSIDERACIÓN DO PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDADE: o Plan que contempla medidas que
intenten dar resposta á actuación contra a violencia de xénero desde os diferentes ámbitos vitais que afectan a
estas mulleres. A Igualdade de Oportunidades non é un dereito que se poida fragmentar senón que para ser
real, precisa facerse extensivo aos diferentes ámbitos nos que conviven mulleres e homes. Incorporando a
perspectiva de xénero a todos os ámbitos da vida municipal, económica, cultural….
⇒ FOMENTAR A COOPERACIÓN E O COMPROMISO: o cumprimento dos obxectivos que conteñen o
Plan precisa da cooperación e o compromiso das institucións, asociacións, persoas individuais e profesionais
dos diferentes ámbitos sociais, culturais, económicos políticos, veciñais, deportivos, xurídicos, policiais,....‐,
consistentes na achega de opinións, manifestación de necesidades, na denuncia de situacións violentas ou na
realización de propostas dirixidas a loitar contra un problema que non só afecta ás persoas que a padecen en
primeira persoa, senón tamén á sociedade en xeral.
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Obxectivos
Xerais e
Específicos
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Obxectivo xeral do Plan

Dispor dun instrumento base eficaz e integral de actuación destinado a
coordinar , impulsar e servir de referencia a todas as accións que se
leven a cabo na provincia de A Coruña en relación coa loita contra a
violencia de xénero e co desenvolvemento dunha sociedade máis
igualitaria entre mulleres e homes.
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Obxectivos específicos do Plan

O “ I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE XÉNERO” na Provincia de A
Coruña, oriéntase á consecución dos seguintes obxectivos específicos:

a) COÑECER A PROBLEMÁTICA DOS DISTINTOS GRUPOS DE MULLERES QUE PADECEN VIOLENCIA DE
XÉNERO NA PROVINCIA DE A CORUÑA.
b) DESENVOLVER ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN, destinadas á: ‐ Transmisión de novos
modelos de relación igualitarios, ‐ Identificación precisa e modificación dos mecanismos sociais e culturais, das
actitudes e dos valores que lexitiman o fenómeno da violencia de xénero, ‐ Difusión institucional e social dun
coñecemento adecuado da violencia de xénero.
c) TRABALLAR NA DETECCIÓN DO PROBLEMA, cando este está nunha fase xerminal e cando as súas
consecuencias aínda non fan necesario adoptar medidas asistenciais e de integración: ‐ Difundindo guías útiles e
protocolos básicos de actuación dirixidos á sociedade en xeral e para saber cómo identificar e cómo actuar ante un
caso de malos tratos. ‐ Facendo extensible a loita contra a violencia de xénero aos diferentes ámbitos nos que conviven
mulleres e homes.
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Obxectivos específicos do Plan

d) MELLORAR A CANTIDADE E A CALIDADE DOS SERVIZOS DE ASISTENCIA ÁS MULLERES QUE
SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NA PROVINCIA DE A CORUÑA, concretamente:
‐Ofrecerlle unha asistencia integral á vítima: asesoramento, acompañamento, seguimento das actuacións,
asistencia xurídica, protección policial, apoio psicolóxico, asistencia sanitaria , integración sociolaboral...
‐Coordinar e especializar aos/as diferentes profesionais/as implicados/as na atención aos casos de malos tratos
(traballadoras/es sociais, avogadas/os, psicólogas/os, médicos/as, policías, ...):‐ Formándoos na identificando e
tratamento eficaz dos malos tratos, ‐ Definindo competencias de actuación, ‐ Fomentando a avaliación de
resultados, identificación de incidencias e redefinición de obxectivos, ‐ Deseñando un sistema común de
investigación‐acción (rexistros, protocolos de actuación,...).
‐ Optimizar e coordinar os mecanismos e recursos de atención cos que conta a provincia de A Coruña.
e) FOMENTAR CANAIS DE COORDINACIÓN E RELACIÓN INSTITUCIONAL DESTINADOS Á
LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
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Áreas de
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Áreas de actuación

O “ I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE XÉNERO”
oriéntase á intervención en áreas prioritarias de actuación.

En base aos resultados visibilizados unha vez analizadas as enquisas de opinión das distintas entidades
participantes no presente Plan conclúese que o “I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A
VIOLENCIA DE XÉNERO” na provincia de A Coruña debería ser un instrumento de intervención nas
seguintes áreas ou ámbitos prioritarios cando falamos de violencia exercida contra ás mulleres:

SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN
DETECCIÓN DO PROBLEMA
ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
COORDINACIÓN PROFESIONAL E INSTITUCIONAL
En cada unha destas áreas propóñense posibles medias ou actuacións para o
tratamento da violencia exercida contra ás mulleres na provincia de A Coruña.
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I.
Sensibilización
e Prevención
Organismos implicados:
Departamentos
públicos
dos
Concellos da Provincia de A
Coruña, especialmente:
9Muller
9Xuventude
9Educación
9Servizos Sociais
Centros de ensino, en xeral
Medios de Comunicación Locais
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I.1. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN
I.1.1. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Descrición: Trátaríase de realizar campañas (a través dos medios de comunicación, da realización de foros, campañas
publicitarias en autobuses, taxis, stands informativos, salas de cine...) e obradoiros destinados a aumentar o coñecemento
das/os cidadás/áns sobre a violencia de xénero, as súas diferentes formas e os efectos sobre as mulleres que a sofren.
Finalidade: Sensibilizar e concienciar á sociedade na importancia do traballo contra a violencia de xénero.
I.1.2. EDICIÓN E DIFUSIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN E PREVENCIÓN

Descrición: Trataríase da publicación, en soporte papel e audiovisual, de “folletos monográficos”, “guías prácticas de
actuación”, “manuais de axuda” sobre a: ‐ Información de aspectos concretos respecto da violencia de xénero, ‐ Prevención
contra este grave problema.
Finalidade: Ter un maior coñecemento da violencia de xénero e das medidas a adoptar ante el.
I.1.3. EDICIÓN DUNHA GUIA DE RECURSOS PROVINCIAIS

Descrición: Trátase dunha guía na que se recolla un censo e mapa daqueles recursos públicos, privados e de iniciativa
social que prestan servizos directa ou indirectamente relacionados coa atención a mulleres vítimas da violencia de xénero na
provincia de A Coruña. Prestarase especial atención ás mulleres que se atopen en situación de certo illamento ou
incomunicación: zona rural, inmigrantes, independentemente da súa situación administrativa, xitanas, mulleres
prostituídas, mulleres con discapacidade…
Finalidade: Contar cun único documento útil e actualizado destinado a aumentar a información e facilitar o acceso aos
recursos existentes.
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I.2. MEDIDAS NO ÁMBITO EDUCATIVO
“A educación é fundamental para previr a violencia de xénero”
I.2.1. FORMACIÓN DAS/OS EDUCADORAS/ES E ANPAS

Descrición: Desenvolver obradoiros/cursos sobre a violencia de xénero dirixidos a educadoras/es e representantes e membros
das Asociacións de Nais e Pais de Alumnos/as dos centros educativos de Primaria e Secundaria, destinados a ofrecerlles contidos
específicos sobre a incorporación de estratexias preventivas da violencia de xénero a aplicar nos centros de ensino.
Finalidade: Sensibilizar estes colectivos sobre a importancia da erradicación da violencia de xénero e ofrecerlles pautas de
actuación que permitan identificar e previr este problema.
I.2.2. MATERIAL E UNIDADES DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO

Descrición: Elaborar e deseñar material e unidades didácticas dirixidas a previr a violencia de xénero, a partir da :
‐ Formación en habilidades sociais e cognitivas, asertividade, educación en valores, relacións interpersoais, resolución non
violenta de conflictos.
‐ Formación en medidas de detección, prevención e erradicación da violencia de xénero no ámbito educativo.
Finalidade: Sensibilizar e concienciar ao alumnado na importancia da erradicación da violencia de xénero e traballar na
identificación e no cambio dos elementos da identidade feminina que xeran vulnerabilidade ante esta violencia e a revisión de
concepcións estereotipadas.
Descrición: Seguimento de materiais escolares empregados e denuncia de textos escolares sexistas.
Finalidade: Sensibilizar e concienciar ao alumnado na importancia da importancia da erradicación de conductas sexistas e non
igualitarias como orixe da perpetuación da violencia contra as mulleres.
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I.2. MEDIDAS NO ÁMBITO EDUCATIVO
I.2.3. INTEGRACIÓN DOS CENTROS DE ENSINO NA ACCIÓN PROVINCIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Descrición: Na medida do posible, e polo menos se non dunha maneira formal, pretenderíase converter aos centros de
ensino nun referente na aplicación de accións dirixidas a traballar contra a violencia de xénero aproveitando o potencial
destes centros como: ‐ Foros de Reflexión, ‐ Ámbitos de Investigación, ‐ Viveiros de Novas Propostas ou ‐ Centros de
documentación e consulta. Para iso:
⇒ Dotararíase a estes centros da suficiente información sobre esta problemática.
⇒ Premiaríanse aquelas ideas/proxectos relacionados co ámbito educativo ou co apoio ás actividades que se desenvolvan
na Provincia en relación coa violencia de xénero.
⇒ Organizaríanse xornadas de formación, información e debate nas instalacións destes centros educativos.
Finalidade: Converter ao traballo preventivo con nenas/os e mozas/os nun dos eixos fundamentais do Plan de acción para
eliminar a violencia de xénero, ofrecéndolles aos centros de ensino un papel activo na acción provincial contra a violencia
de xénero.
1.2.4. ACCIONAR A ACTIVIDADE XUVENIL PROVINCIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Descrición: Convocar á mocidade a través dos centros educativos para activar a realización de actividades que van máis
aló do ámbito educativo e que están enfocadas cara á participación en encontros xuvenís e o fomento de accións de
voluntariado e do movemento asociativo dirixidas a colaborar no traballo contra a violencia de xénero e a manifestar o
rexeitamento activo contra esta problemática por parte das/os mozas/os da provincia de A Coruña .
Finalidade: Motivar e converter a nenas/os e mozas/os en protagonistas da acción provincial contra á violencia de xénero.
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I.3. MEDIDAS NA ACTIVIDADE PROVINCIAL
I.3.1. PRIORIZAR AS ACTUACIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Descrición: Sensibilizar ás persoas responsables dos diferentes departamentos públicos sobre a necesidade de priorizar as accións
contra a violencia de xénero dentro das súas axendas e do seu ámbito de actuación, así como fomentar a participación e
colaboración activa das vítimas da violencia de xénero en accións propias dos departamentos que dirixen.
I.3.2. INNOVAR MEDIANTE A CREACIÓN DE PROTOCOLOS INTEGRAIS DE ACTUACIÓN

Descrición: Lograr que a actividade pública dos 94 municipios que compoñen a provincia de A Coruña sexa un referente á hora de
experimentar a implementación e a efectividade de protocolos de actuación coordinada en materia de violencia de xénero, que
posteriormente poidan ser trasladados a outros ámbitos da actividade social, sanitaria, xudicial, educativa,... Desta provincia.
I.3.3. EXTERIORIZAR COMPROMISOS

Descrición: A actividade pública municipal debe exemplificar a necesidade de adopción de compromisos que o Plan esixE por
parte de toda a sociedade para ser efectivo. Estes compromisos por parte dos 94 municipios da provincia poden exteriorizarse a
través de accións como: ‐ O apoio e o impulso de todas as medidas que o Plan contempla, ‐ A adopción de posturas e compromisos
explícitos na loita contra a violencia de xénero por parte de mulleres que ocupan cargos de decisión e responsabilidade nos
diferentes ámbitos da vida pública nos diferentes municipios, ‐ Impulsar accións de seguimento e avaliación do “I PLAN DE
ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE XÉNERO”.
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I.3. MEDIDAS NA ACTIVIDADE PROVINCIAL
I.3.4. DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN FAVOR DAS VÍTIMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Descrición: As mulleres vítimas da violencia de xénero contarán cun acceso prioritario a todos os ámbitos da
vida pública provincial (carácter transversal do Plan). Acceso prioritario a: ‐ Recursos de atención a persoas
dependentes, ‐ Accións integrais de formación‐emprego (accións formativas, orientación laboral, itinerarios de
inserción laboral, fomento da contratación, asesoramento empresarial...), ‐ Recursos de información e
asesoramento dirixidos a poboación feminina, ou – Xornadas/actos informativos e de divulgación.
Finalidade: Converter a actividade institucional dos municipios da provincia de A Coruña en
inmediato da aplicación do “I PLAN

DE ACCIÓN

referente

INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE

XÉNERO”.

55

I.4. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
I.4.1. CREACIÓN DUN OBSERVATORIO PROVINCIAL SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO

Descrición: Trataríase de constituír un grupo de traballo dirixido a actuar de maneira estable e coordinada na:
⇒ Recompilación e tratamento sistemático de todos os datos e informacións relativas á violencia de xénero.
⇒ Impulso de liñas innovadoras de asistencia e intervención nesta materia.
⇒ Realización de estudos e investigacións sobre as diferentes formas de violencia de xénero e resultados dos servizos aplicados.
Finalidade: Mellorar a efectividade e coordinación das actuacións contra a violencia de xénero.
I.4.2. SERVIZO DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL

Descrición: Esta medida dirixiríase a destinar esforzos cara á recompilación, catalogación e actualización permanente de títulos
de información e consulta en relación á violencia de xénero.
Finalidade: Facilitar o acceso ao coñecemento das diferentes formas de presentación desta problemática e das formas posibles de
actuación contra este tipo de violencia.
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I.4. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
I.4.3. IMPULSO AO LABOR INVESTIGADOR

Descrición: Trataríase de establecer convocatorias anuais que premiasen a innovación e/ou os resultados de
proxectos asistenciais, educativos, divulgativos,... en relación á prevención e/ou sensibilización contra a violencia
de xénero.
Finalidade: Motivar o desenvolvemento de actuacións contra esta problemática.
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I. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN

INDICADORES XERAIS
Número de campañas desenvolvidas
Número de calidade do material editado
Número de solicitudes do material editado
Número de participantes en talleres/ xornadas
Prospección sobre o incremento da actividade provincial nesta materia
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II. Detección do
Problema
Organismos implicados:
Departamentos
públicos
dos
Concellos da Provincia de A
Coruña
Corpos de Seguridade
Institucións de Xustiza
Organizacións Empresariais
Entidades
prestadoras
de
Servizos Sanitarios
Institucións e profesionais da
educación
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II. DETECCIÓN DO PROBLEMA
“É necesario desenvolver liñas de traballo intermedio dirixidas á detección de posibles casos de violencia de
xénero cando estes estean nunha fase xerminal”
II.1. REXISTROS UNIFICADOS

Descrición: Esta medida consistiría no deseño e implementación de rexistros unificados para a identificación e recompilación de
información sobre casos de violencia de xénero a disposición de todas aquelas persoas que durante o desempeño do seu labor
profesional puidesen entrar en contacto directo ou indirecto con posibles mulleres maltratadas. Estes rexistros caracterizaríanse pola
accesibilidade e o carácter unificado pero incluíndo variables adaptadas ao respeto das especificidades do servizo que os utilice en cada
momento.
Finalidade: Permitir a detección inmediata e o tratamento especializado de posibles casos de malos tratos, antes de que as súas
consecuencias fagan necesarias as accións de asistencia e integración sociolaboral das vítimas.
II.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Descrición: Esta medida consistiría no deseño e implementación de PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, dirixidos á disposición de
elementos e parámetros comúns de valoración e actuación ante posibles casos de violencia de xénero. Os Protocolos de Actuación
serían guías prácticas de consulta e actuación a disposición de profesionais de diferentes áreas: da educación, da psicoloxía, da
avogacía, da medicina, da policía, da empresa, ....
Finalidade: Permitir a detección inmediata e o tratamento especializado de posibles casos de malos tratos antes de que as súas
consecuencias fagan necesarias as accións de asistencia e integración sociolaboral das vítimas.
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II. DETECCIÓN DO PROBLEMA

INDICADORES XERAIS
Tipoloxía dos resultados acadados
Satisfacción do persoal implicado
Prospección sobre a influencia no número de casos rexistrados
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III. Asistencia e
Integración
Sociolaboral

Organismos implicados:
Departamentos
públicos
dos
Concellos da Provincia de A
Coruña, especialmente:
9Muller (CIM´s, PIM´s)
9Servizos Sociais
Corpos de Seguridade
Institucións de Xustiza
Entidades
prestadoras
de
Servizos Sanitarios
Institucións e profesionais da
educación
Asociacións
profesionais,
empresariais, sindicais…
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III. 1. MEDIDAS PARA MELLORAR A CALIDADE DOS SERVIZOS
III.1.1. FORMACIÓN CONTÍNUA DAS/OS PROFESIONAIS

Descrición: Estableceríanse accións de formación específica en materia de violencia de xénero e en estratexias de intervención
dirixidas a profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial, persoal dos CIM’s, orientadoras/es laborais, mediadoras/es
familiares...). No marco desta acción determinaríanse dous obxectivos formativos fundamentais:
⇒ Sensibilización e actualización permanente en relación coa identificación de casos de violencia de xénero e co seu tratamento.
⇒ Actualización permanente en relación coa utilización de rexistros e protocolos de actuación.
Finalidade: Contar con profesionais permanentemente preparadas/os e con capacidade de resposta ás novas manifestacións da
violencia de xénero.
III.1.2. CREACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL

Descrición: Ademais do traballo con servizos profesionais aos que deben acudir de maneira puntual as vítimas da violencia de
xénero (sanitarios, xudiciais, policiais,...) crearíase o SERVIZO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL a nivel da Provincia
de A Coruña, dirixido a ofrecerlles unha resposta integral ás vítimas da violencia de xénero. Este servizo manexaría, especialmente,
protocolos:
⇒ De acompañamento para a asistencia nos trámites e soporte persoal das vítimas.
⇒ De orientación e asesoramento dirixidos ás vítimas.
⇒ De apoio e acompañamento na derivación cara a outros servizos.
⇒ De seguimento de casos durante os procesos asistenciais e de integración e unha vez finalizados estes.
Finalidade: Incrementar resultados de asistencia e integración sociolaboral das vítimas.
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III. 1. MEDIDAS PARA MELLORAR A CALIDADE DOS SERVIZOS
III.1.3. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A DIFERENTES COLECTIVOS DE MULLERES

Descrición: estaríamos a falar do deseño e implementación de programas e medidas concretas de intervención dirixidas a mulleres
vítimas da violencia de xénero que pertencerían aos seguintes colectivos:
⇒ Mulleres prostituídas.
⇒ Mulleres que pertencen ao colectivo dos/as “sen teito”.
⇒ Mulleres inmigrantes.
⇒ Mulleres discapacitadas.
Finalidade: Incrementar a eficacia da asistencia e integración sociolaboral ao deseñar obxectivos adaptados ás características
específicas de cada colectivo.
III.1.4. ATENCIÓN ESPECIALIZADA AOS DIFERENTES TIPOS DE VÍTIMAS

Descrición: Deseño e implementación de programas e medidas concretas de intervención dirixidas a fillas/os de mulleres vítimas da
violencia de xénero, a nais/pais das mulleres vítimas da violencia de xénero, a persoas do contorno convivencial da vítima.
Finalidade: Incrementar a capacidade de resposta a este problema e dotala dun carácter integral real.
III.1.4. ATENCIÓN ESPECIALIZADA AOS DIFERENTES TIPOS DE AGRESORES

Descrición: Deseño e implementación de programas de integración (modificación de condutas) e de apoio psicolóxico aos
agresores, así como difusión dos xa existentes como o programa “Abramos o Círculo”, promovido pola Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar.
Finalidade: axudar aos agresores a controlar e minimizar as súas condutas violentas.
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III. 2. MEDIDAS PARA CREAR MÁIS SERVIZOS
III.2.1. AMPLIACIÓN DE EFECTIVOS DERIVADA DOS NOVOS CRITERIOS DE CALIDADE (VER PUNTO III.1)

Descrición: Refiriríase á realización de xestións económicas destinadas á ampliación de efectivos que permitisen dar
cobertura aos novos equipos de intervención como, por exemplo, o SERVIZO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN
INTEGRAL.
Finalidade: Garantir o desenvolvemento das actuacións previstas para os novos equipos de intervención.
III.2.2. AMPLIAR A COBERTURA HORARIA E TERRITORIAL

Descrición: As medidas destinadas a prestarlles unha atención máis especializada e integral ás vítimas da violencia
de xénero deberían ser complementadas coa adopción de medidas e xestións económicas e legais que permitisen
ampliar a cobertura horaria e territorial en materia de asistencia ás vítimas.
Finalidade: Ofrecer un servizo máis flexible e próximo ás mulleres vítimas da violencia de xénero.
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III. 3. MEDIDAS ESPECIAIS DE ACCESO AO EMPREGO
III.4.1. FORMACIÓN PROFESIONAL

Descrición: Consistiría na creación de mecanismos dirixidos a darlles prioridade ás vítimas da violencia de xénero en
programas de formación profesional dirixidos á inserción laboral en aqueles ámbitos que rexistran unha maior oferta de
emprego. Prestarase especial atención a mulleres con problemáticas engadidas, mulleres con cargas familiares, mulleres
con discapacidade, mulleres inmigrantes...
Finalidade: Traballar contra a feminización da pobreza, o desemprego feminino, a precariedade no emprego e a
incompatibilidade entre a vida laboral e o desenvolvemento persoal, que actualmente afecta á poboación feminina en
xeral e ás mulleres vítimas da violencia de xénero, de maneira especial.
III.4.2. DISCRIMINACIÓN POSITIVA PARA O ACCESO AO EMPREGO

Descrición: Medidas para incorporar o sesgo de xénero en todos os cuantificadores relacionados coa formación e o
emprego, priorizar o acceso das mulleres vítimas da violencia de xénero a procesos de selección sobre itinerarios de
inserción laboral, procesos de axudas económicas e asesoramento empresarial e establecer acordos de colaboración con
asociacións profesionais, empresariais, sindicais,....
Finalidade: Traballar contra a feminización da pobreza, o desemprego feminino, a precariedade no emprego e a
incompatibilidade entre a vida laboral e o desenvolvemento persoal, que actualmente afecta á poboación feminina en
xeral e ás mulleres vítimas da violencia de xénero, de maneira especial.
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III. ÁSISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

INDICADORES XERAIS
Número de mulleres atendidas
Número de accións desenvolvidas
Tipoloxía das accións
Satisfacción do persoal implicado
Satisfacción das mulleres atendidas
Prospección con respecto á actividade precedente
Prospección con respecto aos resultados precedentes
Tipoloxía dos resultados acadados
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IV. Coordinación
Profesional e
Institucional

Organismos implicados:
Departamentos
públicos
dos
Concellos da Provincia de A
Coruña
Corpos de Seguridade
Institucións de Xustiza
Entidades
prestadoras
de
Servizos Sanitarios
Institucións e profesionais da
educación
Asociacións
profesionais,
empresariais, sindicais…
Outras entidades da vida social,
económica, política, cultural…da
provincia
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IV. COORDINACIÓN PROFESIONAL E INSTITUCIONAL
IV.1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN E PAUTAS ESTRATÉXICAS DE INTERVENCIÓN

Descrición: Trataríase de fomentar a utilización de protocolos comúns de actuación e o traballo en virtude de pautas estratéxicas
no ámbito de intervención con mulleres maltratadas, entre o persoal dos sistemas: sanitario, xudicial, policial,...
Finalidade: Aumentar a efectividade da asistencia prestada ás vítimas da violencia de xénero, por profesionais de diferentes
ámbitos
IV.2. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

Descrición: Trataríase de fomentar a participación de profesionais que traballan en servizos superiores ao ámbito competencial
local, en procesos de avaliación e seguimento das accións aplicadas en relación coa asistencia e a integración sociolaboral das
vítimas da violencia de xénero.
Finalidade: Aumentar a efectividade da asistencia prestada ás vítimas da violencia de xénero, por profesionais de diferentes
ámbitos.
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IV. COORDINACIÓN PROFESIONAL E INSTITUCIONAL

INDICADORES XERAIS
Número de reunións celebradas
Número de accións desenvolvidas
Satisfacción do persoal implicado
Satisfacción das mulleres atendidas

70

Avaliación
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Avaliación

FINALIDADE

A avaliación sería unha medida máis dentro do conxunto de medidas que conformarían, como resultado
do“I PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA ELIMINAR A VIOLENCIA DE XÉNERO” e dirixiríase á
realización dunha análise sistemática, planificada e dirixida cara a:
⇒ Valoración da eficacia e efectividade das actuacións desenvolvidas ao abeiro do Plan.
⇒ Incorporación de accións destinadas á redefinición de estratexias.
⇒ MELLORA CONTINUA DO PLAN, a partir da obtención da incorporación de reaxustes que
permitisen mellorar a partires da ratificación e/ou perfeccionamento das accións propostas.

CARACTERÍSTICAS

Realizaríase unha avaliación contínua, cuantitativa e cualitativa, destinada a analizar e avaliar :
⇒ O grao de cumprimento das medidas previstas no Plan.
⇒ O grao de cumprimento dos obxectivos previstos.
⇒ As incidencias rexistradas.
⇒ Os resultados acadados.
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Entidades
Colaboradoras
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O presente Plan elaborouse contando coa colaboración das seguintes entidades:

•Asociacións empresariais
•Asociacións de consumo
•Asociacións socioculturais
•Asociacións de iniciativa social
•Asociacións de mulleres:
- Asociacións de mulleres que sofren violencia de xénero
- Asociacións de amas de casa
- Asociacións de mulleres rurais
- Asociacións de acción familiar
- Asociacións de mulleres con problemáticas específicas (mulleres separadas,
mulleres con cancro de mama…)
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Anexos
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