
B O teu mozo intenta controlar todo o que fas,

cando saes ou non saes, as túas relacións con

amigos, familia...

B Critica a túa forma de vestir, de maquillarte...

B Non lle gusta e rífate cando fas cousas que el

non sabe que estás a facer.

B Ponse agresivo en público ou en privado,

cando está enfadado por algo que fixeches

que non lle gustou.

B Impón as saídas e as cousas a facer cando

estades os dous xuntos.

B Compárate con outras rapazas.

¿VIVES CO TEU MOZO
SITUACIóNS COMA ESTA?

A violencia é todo acto

que comeza coa perda

do respecto cara ás

persoas, atenta gravemente contra os dereitos humanos, e se

manifesta con conductas agresivas tanto a nivel psicolóxico coma

físico que feren a autoestima ou a integridade física.

VIOLENCIA PSíQUICA: Son aqueles actos

dirixidos a destruir a túa autoestima. Por exemplo:

comentarios degradantes, ameazas, humillacións... adoita

ser o primeiro paso que avisa dos malos tratos físicos.

VIOLENCIA FíSICA: Calquera acto que

che produza un dano ao teu corpo. Por exemplo:

labazadas, golpes...

VIOLENCIA SEXUAL: É cando che

impoñen unha relación co teu corpo que ti non queres por

calquer motivo. Por exemplo: un bico forzado, unha

apalpada cando ti non queiras...

Hai tres tipos de violencia de xénero:

QUE É A VIOLENCIA
DE XÉNERO?

Podes estar a sufrir violencia de xénero. A violencia

caracterízase por conductas coma estas que indican

unha clara desigualdade das mulleres con respecto

aos homes.

B Medo
B Tensión
B Ansiedade
B Desmotivación
B Depresión e tristura
B Falla de autoestima
B Perigo pola túa

integridade física

SINTES CO
TEU MOZO
ALGÚN DESTES
SENTIMENTOS?

DAQUELA... PONTE ALERTA!

Que o “amor romántico” non é aquel que amosa actitudes

violentas. Detrás destas actitu
des de poder e posesión

escóndese, unha baixa autoestima, inseguridade e

desconfianza por parte de quen exerce a violencia.

TEN EN CONTA:

B Búrlase das mulleres en xeral, e actúa como

se pensase que as mulleres teñen que obedecer

aos homes.

B Non é considerado e presiónate cando mantedes

relacións sexuais.

B Asústate cando se pon violento.

B Sentes que fagas o que fagas nunca é bastante

para el.

B Rise de ti diante das túas amizades.

B Deíxate plantada con frecuencia.

B NON penses que a AGRESIÓN que che acaban de facer

é NORMAL.

B NON OCULTES a agresión que recibiches. Esfórzate

por vencer a vergoña e o medo, non penses no “que

dirán”, cóntalle a alguén da túa confianza o que che

pasou e pídelle axuda.

B NUNCA te AUTOCULPABILICES... só faltaría! Ti es a

agredida, non a responsable da agresión.

B Ten VALENTÍA para criticar con enerxía o

comportamento de quen te agrediu. Eles case

sempre se defenderán botándoche a ti a culpa e

dicindo que son inocentes, pero ti segue firme coa túa

postura, ti es a que mellor sabes como fuches agredida.

B DENUNCIA A AGRESIÓN

QUE FACER SE CHE
AGREDEN?

PARA

ELAS



PARA

ELES

B Intentas controlar todo o que fai a túa moza,

cando sae ou non sae, as relacións cos seus

amigos, familia...

B Criticas a súa forma de vestir, de maquillarse...

B Non che gusta e rífaslle cando fai cousas ou está

a facer cousas que ti non sabes que fai.

B Poste agresivo, en público ou en privado, cando

estás enfandado por algo que ela dixo ou fixo que

non te gustou.

B Impoñes as saídas e as cousas a facer cando

estades os dous xuntos.

B Compárala con outras rapazas.

B Búrlaste das mulleres en xeral, e cres que elas

teñen que obedecer aos homes.

B Non es considerado e presiónala cando mantedes

relacións sexuais.

B Poste con facilidade violento, por exemplo, se

estás moi enfadado adoitas darlle golpes a unha

fiestra, parede...

B Faste o gracioso diante das túas amizades

ridiculizando a túa moza e adoitas deixala en

ridículo diante deles.

B Déixala plantada a cotío e non te

preocupa, e non lle das explicacións.

B Pide axuda as túas amizades, familiares ou a través do Centro de

Información á muller de Culleredo 981 661 208, xa que pode ser

que necesites apoio.

B Cando teñas claro o que estás a facer, podes axudar a que outros

rapaces non teñan o mesmo problema. Toma nota destes consellos:

B Denuncia as situacións de agresións que poidan ocorrer ao teu redor.

B Aprende a “mirar cara o teu interior”, a analizar as situacións de

violencia que poidas vivir no medio próximo: familia, amigos e amigas.

B Observa como as situacións conflictivas e de violencia danse cada

vez máis entre persoas novas e aínda en menores de idade, coma vós.

B Sé consciente de que a igualdade entre o home e a muller é un

problema de toda a cidadanía, e pon o teu gran de area en concienciar

á sociedade neste respecto.

B Comprométete activamente en cambiar ou modificar todas e cada

unha das situacións da vida nas que as mulleres sufren desigualdade,

dependencia ou discriminación.

COMPóRTASTE
COA TÚA MOZA
DESTA MANEIRA?

A violencia psicolóxica, física ou sexual contra as mulleres está

penalizada, e ti, aínda sendo menor, poderás levar castigo se

incumpres as leis.

Para saír desta situación podes marcar estes teléfonos

ou acudir persoalmente a calquera destes puntos:

112: Teléfono do Menor.

016: Teléfono confidencial para mulleres maltratadas.

900 400 273: Teléfono da Muller

981 677 755: Policía Local de Culleredo.

981 654 875: Garda Civil de Culleredo

981 167 800: Equipo da Muller e o Menor

da Garda Civil (EMUME). Coruña

981 661 208: Centro de Información ás mulleres

de Culleredo (CIM). Servizo de Atención a vítimas de violencia

de xénero (SAVVIX) na rúa Andrés Pan Vieiro, 30, O Burgo.

QUE PODES FACER XA PARA CAMBIAR O TEU COMPORTAMENTO?

SE VIVES REITERADAS SITUACIóNS

COMA ESTA CA TúA PARELLA,

DAQUELA... PONTE ALERTA!

AXUDA
OAMOR
NONTEN

PORQUEDOER


