Acabar coa violencia de xénero:

A NOSA RESPONSABILIDADE

CLAVES PARA ACTUAR FRONTE
Á VIOLENCIA DE XÉNERO
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Claves para actuar fronte á violencia de
xénero como empregadas e empregados públicos tanto

cando se sospeita, pero non houbo recoñecemento de sufrir
violencia, así como se se produciu o recoñecemento da
vivencia dunha situación de violencia:
1.

A violencia de xénero maniféstase seguindo un proceso
gradual. Escoita á muller e trata de comprender o
alcance do problema. Intenta poñerte no seu lugar e,
por suposto, non cuestiones o que che conta.

2.

A vítima, perde a autoestima, sente medo, culpa e
indefensión. Explícalle que non está soa, que non é
culpable do que lle sucede, que existe moita xente que
desaproba este tipo de condutas, e que hai profesionais
que a van axudar.

3.

Durante o proceso de violencia, o agresor alterna
condutas abusivas e violentas co arrepentimento e
promesas que nunca se cumpren. Non apoies nunca ao
agresor, nin intentes xustificar a violencia. Non existe
ningún motivo que a xustifique. Transmite esta idea á
vítima e á súa contorna.

4.

É importante identificar os sinais da violencia. Tras
a violencia psicolóxica aparecen os abusos físicos e
sexuais. É importante comprender que por moitas
mostras de arrepentimento por parte do agresor, a
situación non cambiará. A violencia de xénero ten un
ciclo e o arrepentimento forma parte del.

5.

Se non se poñen medios, estes abusos intensifícanse e
agrávanse: control, abusos, ameazas e intimidacións. É
significativo entender que canto maior sexa o tempo
que estea exposta unha muller á violencia, maiores
serán as secuelas psicolóxicas para ela e para os seus
fillos e fillas.

6.

A violencia de xénero non é un fenómeno illado,
senón unha manifestación máis das relacións de
poder historicamente desiguais entre mulleres e
homes, que conduciu á dominación masculina, á
discriminación e a impedir o pleno desenvolvemento
das mulleres.

7.

Entre os delitos contra a liberdade e impunidade sexuais
que sanciona o Código penal atópanse: as agresións
sexuais e os abusos sexuais. Para perseguir este tipo de
delitos será precisa a denuncia da persoa agraviada ou
do seu representante legal se é menor.

8.

Pon á vítima en contacto cos servizos sociosanitarios. Axúdaa a contactar coas persoas
axeitadas. Facilita unha información veraz e de
calidade sobre axudas económicas, aloxamento, etc.
As falsas expectativas crean frustración, desconfianza
e esgotamento.

9.

Lembra que existe un servizo telefónico de información
e de asesoramento xurídico en materia de violencia de
xénero, a través do número de marcación abreviada
016, que permite resolver de maneira inmediata dúbidas
e problemas diversos. É anónimo e confidencial, e o
equipo humano que o atende está formado por persoal
especializado.

10.

Infórmaa da existencia de recursos públicos e das
asociacións de mulleres existentes para axudar ás
persoas que están na súa mesma situación, así como
do servizo de 24 horas de emerxencias sociais para
mulleres vítimas de violencia de xénero. Se existe risco
para a súa integridade física ou psicolóxica ou a das
súas fillas e fillos menores pode solicitar no xulgado a
adopción dunha Orde de Protección.

11.

Se ten que deixar o domicilio familiar porque teme pola
súa integridade física ou psicolóxica ou pola propia
vida, debe saber que non está cometendo ningún delito.
No caso de existir un perigo extremo para ela ou para
as súas fillas e fillos menores, a Orde de protección
proporciónalle unha PROTECCIÓN INTEGRAL. A
denuncia pódese presentar nas Dependencias Policiais,
no Xulgado de Violencia sobre a Muller ou no seu caso,
no Xulgado de Garda.

12.

É esencial poder acceder aos servizos de orientación,
información e formación de calidade que nos permita
comprender a complexidade da violencia de xénero,
co fin de que se poida proporcionar o apoio suficiente
a unha traballadora da empresa que estea sufrindo
malos tratos, así como para solucionar o posible conflito
que se poida producir coa empresa no exercicio dos
seus dereitos e, finalmente, negociar nos convenios
colectivos a introdución de cláusulas que faciliten ás
mulleres a solución da súa situación, e que garantan
o mantemento do seu posto de traballo.É importante
poñer en marcha os protocolos de atención existentes
para a coordinación dos diferentes axentes sociais
implicados na detección, protección e asistencia en
materia de violencia de xénero.
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