VIOLENCIA DE GÈNERE
en l„adolescència
Aula Actual

• La violència de gènere
segons la definició de
l'ONU en 1995 és:
“ Tot acte de violència
sexista que té com a
resultat possible o real
un dany físic, sexual o
psicològic, incloses les
amenaces, la coerció o
la prohibició arbitrària
de la llibertat, ja sigui en
la vida pública o en la
vida privada”
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Estadístiques
Conclusions de l’estudi d'igualtat i prevenció de la
violència de gènere en l'adolescència i la joventut
efectuat per la Universitat Complutense de Madrid i el
Ministeri d’Igualtat, amb una mostra de 11.020 noies de 17
anys de mitjana.

1 de cada 3 adolescents en risc de ser maltractador.
El 4,9% dels adolescents ja han sigut víctimes d’algun
tipus de violència física o psicològica.
1 de cada 5 adolescents podria ser objecte de
maltractament en el futur, ja que es justifica el
sexisme i l’agressió com a formes d’enfrontar-se als
conflictes.
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Sortosament a Catalunya, segons la Fiscalia de
Menors, han disminuït significativament els
cassos de violència de gènere entre els
adolescents.
• Poden haver-hi diferents causes:
• Una d‟elles pot ser que la noia estigui més
preparada cultural i mentalment per a no
endinsar-se en relacions compromeses.
• També que hi ha menys nois amb la patologia
del domini violent.
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També que hi ha més prudència en
l'exposició de factors personals
compromesos a Internet.
Però això tot i ser molt positiu, no indica una
tendència.

• En qualsevol cas, de relacions violentes
segueixen havent-hi massa.
• Qui està en aquesta situació com a
víctima, pot quedar marcada per vida.
Per això és molt important analitzar
els factors que generen aquesta
problemàtica

Estem vivint en una societat
que evoluciona constantment
• Bill Gates, diu que en els propers 10 anys
es produiran més canvis que en els
passats 50.
• Les TIC impulsen una nova manera de
viure i d‟internacionalitzar les relacions
entre les persones .
• Això exigeix una alta capacitat adaptativa
a nous reptes personals i socials.
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Com afecta la vida en la etapa de
l'adolescència

Segons constatava Àngel Gabilondo ex-Rector de la U.
Complutense i ex-Ministre d’Educació, els adolescents
que han d'afrontar la realitat d’un món en permanent
transformació, es veuen obligats a afrontar reptes i
exigències de competitivitat pels que no estan
preparats biològica, ni mental, ni emocionalment.
Això pot generar incertesa, ansietat, dependència.
ansietat
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• També nosaltres com pares, hem de saber gestionar el
nou context evolutiu en el que es mouen els nostres fills.
• Més que mai l'educació ha de ser informació i diàleg.
Nosaltres hem d‟estar a prop del seu món relacional
• I quan calgui, hem de perdre la por a posar límits
degudament argumentats. Als adolescents els hi costa
posar-se límits

• Quan posar límits és un acte d‟amor i es bassa en el
diàleg, en molta freqüència és assumit pel fill.
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Incidència de la violència en la
relació d‟efecte
• La violència s‟infiltra poc a poc
en la relació, inicialment
normal en aparença.
• No obstant en el perfil del
maltractador ja hi ha un
substracte negatiu que anirà
apareixent quan les
circumstancies l‟activin.
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Estem en una cultura de tolerància al masclista. Veure
una exhibició de força o d’imposició per part del noi,
sobretot en noies amb una personalitat depenent, pot
ser percebut com un factor seductor.
Algunes expressions verbals podrien ser:
-

No t‟atreveixis a contradir-me

-

Fer una exhibició de domini d‟una situació imposant-se a altres nois, és un
factor que pot ser interpretat como un acte de poder gratificant per part de
la noia

-

Fer veure a la noia que no val!!, que sort en té d‟ell!!

-

Posar-la en evidència públicament.

-

Controlar les trucades del seu mòbil i “els amics” del Twitter, Whatshapp,
Facebook, etc.
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La tolerància per part de la noia d‟aquest menyspreu,
pressuposa feblesa emocional i dependència.
3 de cada 10 adolescents pateixen reaccions de
violència de les seves parelles en forma de control
excessiu.
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Tipus de persones amb risc de ser
maltractadors
-

Els que han estat objecte de maltractament a la seva
infantessa.

-

Els que han viscut un ambient familiar enrarit, en una
falta de respecte entre els seus pares o en un context
de desestructuració familiar.

-

Caràcter impositiu i autoritari del pare, tolerat amb
subordinació per part de la mare.

-

Agressivitat interna pel sentiment d’haver estat poc
estimat a la seva infantessa, o posposat a un germà,
principal destinatari de les expressions d’afecte dels
pares.
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Creixem a base de patrons interns que actuen
com missatges impulsos del seu comportament
agressiu davant de situacions que el
sobrepassen.
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Missatges desqualificants
transmesos a la infància
- No et deixis vèncer.
- El que ataca primer guanya.
- No cedeixis.
- No et manifestis feble.
- Els homes no ploren ni s‟arruguen.
- Els homes han de dominar, sinó
perden valor.
-Etc.
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- Baixa tolerància a la frustració
associada a una caràcter impulsiu
violent.

- Assumir el masclisme com cultura de
valor, considerant que les actituds
dominants són signes de virilitat i de
valor.
- Els assetjadors acostumen a actuar
sobre persones de caràcter feble.
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- Inici prematur de relacions de
parella quan encara no s‟està
preparat per a gestionar les
discrepàncies de la manera de
ser.
- Sentiment de poca vàlua
personal inhibida i transformada
en comportaments de violència.
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- Consum d’alcohol i droga com a recurs de
compensació de sentiment de fracàs.
- Compensar la soledat amb pertinença a
bandes. Això exigeix sovint pagar un peatge
d’accions violents.
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Violència digital

Les noves tecnologies obren la possibilitat a assetjaments de
moltes formes.
Hi ha experts en l‟assetjament a través del mòbil i de les xarxes
socials que a vegades s‟amaguen sota l‟anonimat per a agredir
i fer xantatge emocional a les adolescents que volen convertir
en el seu objecte sexual.
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Hi ha noies que obren l‟ordinador i es poden trobar amb
un missatge com aquest: “Vaig a fer-te mal, ets una
perdedora”.
Si aquesta expressió ve d'algun al que la noia li atorga
un poder o un cert lideratge entre els amics, és com
rebre un cop de puny a la cara i posar l’autoestima
sota els peus.
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Els controladors intenten controlar el correu de la seva
parella per a comprovar quins “amics” tenen, quins
missatges s‟envien, quins telèfons guarden al seu mòbil,
etc.
Son egocèntrics, paranoics i gelosos. Pretenen
controlar la totalitat de les relacions de la noia.
Volen sentir-se com els amos.

En el fons són la forma que els permet tenir a l‟abast
d‟imatges comprometedores per a poder fer xantatge
emocional i portar a la noia al seu límit de permissibilitat
basada en la por.
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Poden assetjar-la penjant fotos
íntimes o compromeses, poden
fer muntatges “trucats” que
deixen mal parada la noia,
poden col·lapsar l‟ordinador o el
mòbil amb missatges negatius
persistents...
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La influència dels videojocs

Els arguments dels videojocs, que poden
descarregar-se tant els mòbils com a l‟ordinador,
moltes vegades porten una càrrega de violència.
És freqüent que l‟argument porti a haver de matar a
alguns personatges per a aconseguir els objectius.
Tot és fantasia i ficció, però això no exclou que es
fiquin idees agressives a l‟inconscient que poden
ser activades en un moment determinat.
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Que li diria el noi amb
símptomes de maltractador
Que treballi amb disciplina la inhibició de
la seva impulsivitat.
Si li costa, que busqui algú que l‟ajudi a
saber el perquè.
Que pensi que convèncer és més
intel·ligent que imposar.
Que agredir, fer mal és una covardia.
Que equivocar-se es pot transformar en
un valor si es rectifica d'immediat.
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• Que intenti ser tolerant, mentalment
flexible.
• Que consideri la humilitat com una qualitat
dels valents.

• Que el amor es generositat.
• Pensar que ajudar la noia a créixer és
també créixer ell i enfortir el vincle.
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Prevenció des dels pares/mares
1. Estimar desinteressadament.
2. Construir un historial de desenvolupament
emocional ajudant-los a gestionar els
sentiments negatius.
3. La prevenció s‟ inicia des de ben petits,
potenciant l‟autoestima i el respecte als
altres, posar límits a contestar malament
als pares i avis.
4. Donar exemple de respecte mutu entre els
pares i dels pares als fills
5. Potenciar l‟autoestima, el sentit de valor
personal
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5. Crear un clima de comunicació familiar,
generadora de confiança que faciliti
l‟aflorament de problemes de relació.
6. Observar els canvis d‟estats d‟ànims o
comportaments atípics ja des de l‟etapa
pre-adolescent.
7. Si els pares detecten algun problema,
parlar amb el fill o la filla, ajudar-los a
trobar solucions. Si cal demanar el
suport d‟un professional.
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Prevenció des de la noia objecte de violència
1.

No ajuntar-se amb nois de
comportaments impositius i
masclistes.

2.

Un factor essencial es comprovar si el
noi la RESPECTA que vol dir que no
és impositiu, que l‟escolta i que
dialoga i confronta les discrepàncies,
buscant de trobar el que els dos
puguin assumir .
La noia també ha de demostrar
flexibilitat i saber argumentar els seus
punts de vista, deixant clar els límits
de la seva condescendència.
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1.

No iniciar massa aviat una relació de parella, és bo
abans tenir experiències d‟amistat entre nois i noies.

2.

Posar límits a les primeres manifestacions d‟intent de
domini

3.

Posar molta atenció a l'intercanviï de missatges i
d‟imatges als mòbils i a les xarxes socials

4.

Buscar en la relació autenticitat del vincle. Intentar
créixer junts, ajudant-nos mútuament
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Prevenció des de l‟escola
1. Promoure actes com aquest.
2. Crear un clima de relacions entre els alumnes i
amb els professors basat en el respecte mutu.
3. Crear experiències cooperatives mixtes, com
recurs per que aflorin els comportaments
relacionals i el signe que tenen .
4. Treballar sempre el valor del respecte i la
tolerància a la diversitat.
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3. Parar atenció a possibles problemes d'assetjament
4.

sexista.
Pot ser útil fer algunes dramatitzacions sobre la
problemàtica de la violència sexista promovent debats
que ajudin a conscienciar la igualtat entre l‟home i la
dona i el valor positiu del treball en cooperació.

5. Crear proximitat en la relació amb els alumnes per a poder
intervenir en la resolució de problemes d‟aquesta naturalesa.
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MOLTES GRÀCIES
PER LA
VOSTRA
ATENCIÓ!!!
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