Acabar amb la violència de gènere:

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

CLAUS PER A ACTUAR DAVANT
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Secretaría de Mujer y Políticas Sociales Fesp-UGT

Claus per actuar davant la violència de
gènere com a treballadores i treballadors públics, tant

quan hi ha sospita però no hi ha hagut reconeixement de
patir violència, com quan sí s’ha produït el reconeixement
de la vivència d’una situació de violència:
1.

La violència de gènere es manifesta seguint un procés
gradual. Escolta la dona i tracta de comprendre
l’abast del problema. Intenta posar-te al seu lloc i, per
descomptat, no qüestionis el que t’explica.

2.

La víctima perd l’autoestima, sent por, culpa i
indefensió. Explica-li que no està sola, que no és
culpable del que passa, que hi ha molta gent que
desaprova aquest tipus de conductes i que hi ha
professionals que l’ajudaran.

3.

Durant el procés de violència l’agressor alterna
conductes abusives i violentes amb el penediment i
promeses que mai es compleixen. No donis mai suport
a l’agressor, ni intentis justificar la violència. No hi ha
cap motiu que la justifiqui. Transmet aquesta idea a la
víctima i al seu entorn.

4.

És important identificar els senyals de la violència.
Després de la violència psicològica apareixen els abusos
físics i sexuals. És important comprendre que, per
moltes mostres de penediment per part de l’agressor, la
situació no canviarà. La violència de gènere té un cicle i
el penediment en forma part.

5.

Si no es posen mitjans, aquests abusos s’intensifiquen i
agreugen: control, abusos, amenaces i intimidacions. És
significatiu entendre que com més llarg sigui el temps
que una dona estigui exposada a la violència, majors
seran les seqüeles psicològiques per a ella i per als seus
fills/per a les seves filles.

6.

La violència de gènere no és un fenomen aïllat, sinó
una manifestació més de les relacions de poder
històricament desiguals entre dones i homes, que han
conduït a la dominació masculina, a la discriminació i a
impedir el ple desenvolupament de les dones.

7.

Entre els delictes contra la llibertat i impunitat sexuals
que sanciona el Codi Penal es troben: les agressions
i els abusos sexuals. Per perseguir aquest tipus de
delictes cal la denúncia de la persona ofesa o del seu
representant legal, si aquella és una menor.

8.

Posa la víctima en contacte amb els serveis
sociosanitaris. Ajuda-la a contactar amb les persones
adequades. Facilita una informació veraç i de qualitat
sobre ajudes econòmiques, allotjament, etc. Les
falses expectatives creen frustració, desconfiança i
esgotament.

9.

Recorda a la víctima que hi ha un servei telefònic
d’informació i d’assessorament jurídic en matèria de
violència de gènere mitjançant el número de marcatge
abreujat 016, que permet resoldre de manera immediata
dubtes i problemes diversos. És anònim i confidencial
i l’equip humà que l’atén està format per personal
especialitzat.

10.

Informa-la de l’existència de recursos públics i de les
associacions de dones existents per ajudar les persones
que estan en la seva mateixa situació, així com del
servei de 24 hores d’emergències socials per a dones
víctimes de violència de gènere. Si hi ha risc per a la
seva integritat física o psicològica o la dels seus fills/
filles menors pot sol•licitar al jutjat l’adopció d’una
Ordre de Protecció.

11.

Si ha de deixar el domicili familiar perquè veu perillar la
seva integritat física o psicològica o la seva pròpia vida,
ha de saber que no està cometent cap delicte. En cas
d’existir un perill extrem per a ella o per als seus fills/
filles menors, l’Ordre de Protecció li proporciona una
PROTECCIÓ INTEGRAL. La denúncia es pot presentar a
les Dependències Policials, al Jutjat de Violència sobre
la Dona o, si s’escau, al Jutjat de Guàrdia.

12.

És essencial poder accedir a serveis d’orientació,
informació i formació de qualitat que ens permetin
comprendre la complexitat de la violència de gènere,
amb la finalitat que es pugui proporcionar el suport
suficient a una treballadora de l’empresa que estigui
patint maltractaments, així com per solucionar el
possible conflicte que es pugui produir amb l’empresa
en l’exercici dels seus drets i, finalment, negociar en
els convenis col•lectius la introducció de clàusules
que facilitin a les dones la solució de la seva situació i
que garanteixin el manteniment del seu lloc de treball.
És important posar en marxa els protocols d’atenció
existents per a la coordinació dels diferents agents
socials implicats en la detecció, protecció i assistència
en matèria de violència de gènere.

www.fespugt.es

