Previndre, identificar i atallar la violència de gènere en
les relacions afectives entre adolescents
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 Definició RAE:

1. m. Actitud de prepotència de els homes respecte de les dones.
2. m. Forma de sexisme caracteritzada per la prevalença de l’home.
En la designació de directius de la empresa hi ha un clar masclisme.

 El masclisme té molt a veure

amb
els
anomenats
ESTEREOTIPS SEXISTES, que
divideixen el món entre les
COSES DE XIQUES I COSES
DE XICS…per exemple:

-Creus que hi ha masclisme en la teua vida, en el teu entorn, en la teua
realitat?
-On ho pots veure?
-És una qüestió només de dones o també d'homes?

Javirroyo

 Una

violència que es
jeràrquiques de PODER

basa

en

les

relacions

 És una violència de caràcter ESTRUCTURAL ja que la

pateixen totes les dones i xiquetes del món, SENSE
DISTINCIÓ D'EDAT, RAÇA O SITUACIÓ SOCIAL

 Pot

ser física,
econòmica...

psicològica,

afectiva,

sexual

o

 Moltes actituds masclistes estan NORMALITZADES

PER LA SEUA BAIXA INTENSITAT: insults,
suposades floretes, menyspreus, humiliacions, gelosia,
xantatge emocional, assetjament sexual, assetjament
de carrer..

 En la cúspide estan els comportaments més violents:

colps, abusos,
l'assassinat.

violacions,

agressions

sexuals

i

MACROENCUESTA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 2019. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

AHORA O NUNCA

“Qualsevol acte de violència basat en el gènere que
produïsca, o acabe produint resultats de mal físic, psíquic
o sexual o sofriment en la dona, incloent amenaces de tals
actes, coacció o privació arbitrària de llibertat, ocorrent tot
això tant en l'àmbit públic com en el privat"

ONU (1993)

Sí, sí que té gènere i per això les nostres lleis, i les de la Unió Europea i mig
món, determinen que és imprescindible separar violència de gènere de
violència domèstica:

Violència de
gènere

 La violència de gènere és aquella

que es produeix per raó de gènere
d'un home a una dona

Violència
domèstica

La violència domèstica no és aquella que es
produeix per raó de, sinó en un espai: el
domèstic, on es produeix la convivència i ací és
on entra la violència de dones a homes, però
també de fills o filles a pares o mares, entre
germans o persones amb discapacitat.
Casualment també la infringeixen homes
majoritàriament i elles són les víctimes.

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere diu que
 Llei té per objecte actuar contra la violència que, com a manifestació de la

discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes
sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels qui siguen o hagen
sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per
relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència.

 És a dir, la violència de l'home contra la dona en una relació de parella actual

o passada.

 Inclou també als menors com a víctimes de violència de gènere.

 És una llei que protegeix i ofereix recursos a les víctimes per a poder

DENUNCIAR i eixir d'aquesta situació de maltractament

 La violència contra les DONES es manifesta en TOTS els països del

MÓN, en totes les Èpoques, a qualsevol EDAT en situacions com:

-Violència per un company sentimental
-Matrimonis infantils amb xiquetes
-Ús de les violacions a dones com a arma de guerra
-Prostitució derivada del tràfic de dones i xiquetes
-Prostitució infantil
-Violència sexual en totes les seues dimensions
-Mutilació genital femenina
-Assassinat o feminicidi

ONU MUJERES

POBLACIÓ RECLUSA
HOMES: 46.239
DONES: 3.759
DELICTES A ESPANYA (COMESES PER)
HOMES: 254.942
DONES: 56.329
HOMICIDIS (COMESES PER)
HOMES: 326
DONES: 26
ASSASSINATS (COMESES PER)
HOMES: 195
DONES: 24

DELICTES CONTRA LA SALUT COL·LECTIVA
HOMES: 71.604
DONES: 8.450
DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
HOMES: 63.390
DONES: 7.150
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 2020
DENUNCIATS EN 2020: 5.578
HOMES: 4.028
DONES: 1.550
VÍCTIMES VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: 8.279
HOMES: 3.197
DONES: 5.082
Dades de l’INE i del Ministeri de l’Interior 2020

FINS Al 21 D'OCTUBRE

 36 Dones assassinades entre gener i octubre de 2021.
 5 Xiquets/as assassinats/as entre gener i octubre de 2021.

 A partir de 2003 es comencen a comptabilitzar dades sobre els assassinats

relacionats amb la violència de gènere.

 1.117 Dones assassinades des de 2003 fins a octubre 2021

 42 Xiquets/as assassinats/as des de 2003 a octubre 2021.
 18 Orfes menors de 18 anys entre 2013 i octubre de 2021.

 ¿Quins ingredients ha de tindre, per a tu, una relació de
parella?
 ¿En què s'ha de basar per a ser Amor del bo?

MITE
 Eres la meua mitjana taronja

 Sense tu no soc res

 La gelosia són una mostra d'amor

REALITAT
 Soc una persona completa. Em vull i






 L'amor el pot tot


 L'amor vertader és per a tota la

vida

m'agrade i tu em fas feliç però si em
vols bé
Sense tu soc JO. Valora't i prioritza't
La gelosia són una mostra de control
i el control és violència. Ni controls
ni deixes que ho facen.
L'amor no significa aguantar, ni
resignar-se sinó, tot el contrari,
l'amor ha de mostrar-se, per totes
dues parts, amb RESPECTE i
CONFIANÇA.
L'amor pot donar-se amb la mateixa
persona tota la vida o amb diferents.
No és un pacte etern ni passa res
per dubtar o trencar. L'amor
vertader sol és un producte de les
pel·lícules.

MITE

 Qui bé et vol, et farà plorar

REALITAT. MILLOR
 Una frase molt escoltada, molt

usada però que no es correspon
amb la realitat. Ens agraden més:

 Qui bé et vol, et farà RIURE
 Qui bé et vol, et farà FELIÇ
 Qui bé et vol, et farà SOMIAR
 Qui bé et vol, et farà GAUDIR

Carmen Ruíz Repullo

 Si m'humilia una vegada, dues vegades, tres vegades…
 Si em culpa constantment dels nostres problemes
 Utilitza el xantatge emocional per a aconseguir els seus propòsits (si em

volgueres, et vestiries d'una altra manera, aniries amb una altra gent, no
eixiries amb elles…)

 T'agredeix (verbal, física o sexualment) i després es penedeix, et demana

perdó i et diu que no ho tornarà a fer

 Intenta desbaratar-te les ocasions especials

 Et *aisla de les teues amistats i família
 Has de pensar com dir-li les coses perquè no s'enfade
 Té gelosia de tot
 Et vigila
 Tràfic d'obligar-te a tindre relacions sexuals
 Trencau i torneu sovint

.Reinici del cicle
.Esperança que
canviarà
.Il·lusió
.Sentiments
enfrontats
.Cada vegada cicle
més curts i menys de
la fase de reconciliació

ACUMULACIÓ
DE TENSIÓ

LLUNA DE
MEL

Inici del cicle:
.Angoixa
.Ansietat
.Por
.Evitar discutir

EXPLOSIÓ

.Soledat
.Impotència
.Por
.Vergonya
.Presa de decisions

SANA

TÒXICA

 Li agrades com eres

 Critica la teua aparença

 Els teus problemes són els seus

 Ignora els teus problemes quasi

 Et demostra que et vol encara que

no t'ho diga sovint

sempre

 Et diu que et vol moltes vegades

però no ho demostra

 No esmente, confia

 T'esmente fins i tot en ximpleries

 No és gelós

 És gelós fins amb amics i família

 Vol formar part de la teua vida, no

 Et fa xantatge i et fa sentir culpable

ser la teua vida

 Et cuida
 Pots parlar sense por

 Et demana lliurament total en la

relació

 Li ocultes informació
 Et ridiculitza

 Acudeix a la teua tutora o tutor
 També a qualsevol docent amb qui tingues confiança
 Pots anar al Departament d'Orientació del teu centre
 Si vols aclarir-te també pots anar a l'Ajuntament de Sant Joan:

 Regidoria d'Igualtat: 966013129
 Regidoria Serveis Socials: 966013160
 Centre Dona 24 hores Alacant: 900 580 888
 Telèfon Víctimes de Violència de Gènere: 016

 Acudeix a la teua tutora o tutor

 També a qualsevol docent amb qui tingues confiança
 Pots anar al Departament d'Orientació del teu centre
 Si vols aclarir-te també pots anar a l'Ajuntament de Sant Joan:

 Regidoria d'Igualtat: 966013129
 Regidoria Serveis Socials: 966013160
 Centre Dona 24 hores Alacant: 900 580 888
 Telèfon Víctimes de Violència de Gènere: 016
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 PER A EXPLICAR EL LLINDAR DE TOLERÀNCIA A la VIOLÈNCIA EN LES RELACIONS ENTRE ADOLESCENTS. ‘La historia de Pepa y Pepe’ de
Carmen Ruiz Repullo: https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
 PER A ABORDAR LES MANERES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DIGITAL EN NIVELLS 1r I 2n ESO: 10 formas de violencia de género digital
entre adolescentes: https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
 PER A ACLARIR ELS DUBTES DE LES XIQUES QUE NO SABEN SI EL QUE TÉ AMB EL SEU XICS ÉS AMOR. ‘Mi novio me controla lo
normal. Blog para chicas confundidas por el amor que quieren desconfundirse’. Ianire Estébanez: http://minoviomecontrola.blogspot.com/
• RECURSOS AUDIVISUALS PER NIVELLS DE L'ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ: http://associacioperlacoeducacio.org/videoscoeducativos/
• RECURSOS SOBRE LA PRIVACITAT, EL CONTROL I LA CIBERVIOLÈNCIA DE GÈNERE ENTRE ADOLESCENTS NIVELLS 1r I 2n ESO.
Pantallas amigas y Gobierno de España: https://www.pantallasamigas.net/ciberviolencia-de-genero/
• CURTMETRATGE SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. ‘El orden de las cosas’ Hermanos Alenda (19’):
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
• QUAN UN HOME VALORA A UNA DONA :
Compañeras, Marwan: https://www.youtube.com/watch?v=bAIt0041fqs

