Caracterització de
situacions de
violència de
gènere

La violència: definició i tipologia.
Johan Galtung - Les causes de la violència
El sociòleg, matemàtic i mediador internacional norueg, fundador dels estudis per la pau i
resolució de conflictes, Johan Galtung, és conegut per introduir una reflexió sobre les arrels de la
violència directa. Que existeixen estructures violentes com la repressió, l’explotació. I al mateix
temps existeix una cultura de la violència como la legitimació de la violencia en sistemes ideològics
com el racisme, el patriarcat o el feixisme.
Segons Galtung, la violència és com un iceberg, de manera que la violència visible és només una
petita part del conflicte. Eixa violència directa té dos altres elements en la que es sustenta. Tres
tipologies:
• La violència directa, la qual és visible, es concreta amb comportaments i respon a actes de
violència.
• La violència estructural, que se centra en el conjunt d'estructures que no permeten la
satisfacció de les necessitats humanes i es concreta, precisament, en la negació de les
necessitats.
• La violència cultural, la qual cosa crea un marc legitimador de la violència i es concreta en
actituds.
Moltes vegades, les causes de la violència directa estan relacionades amb situacions de
violència estructural o justificades per la violència cultural: moltes situacions són
conseqüència d'un abús de poder que recau sobre un grup oprimit, o d'una situació de desigualtat
social (econòmica, sanitària , racial, etc.,) i reben el suport de discursos que justifiquen aquestes
violències.

Visualitzeu
este vídeo i
identifiqueu
els exemples
que posa.
https://
www.youtube.com/
watch?
v=LW_rTeawAi0

L’aspecte més important que aporta Galtung és aquesta
comprensió global de la violència directa. La violència té les
seues arrels en l’estructura social desigual i en el conjunt de
simbols i idees preconcebudes de la cultura que heretem.

- Violència estructural: SISTEMA SEXE-GÈNERE,
masculinitat dominant/feminitat subalterna,
SOCIALITZACIÓ DIFERENCIAL DE GÈNERE, DIVISIÓ
SEXUAL DEL TREBALL

La violència de gènere doncs, prendrà la forma de:

- Violència cultural: Heteropatriarcat, sexisme,
cosificació….

- Violència directa: agressions, assetjament, violència
verbal o psicològica, discriminació

Desigualtat de gènere:
Conceptes bàsics

Desigualtats i discriminacions de
gènere i per preferència sexual
El nostre sistema social organitza l’ordre social segons uns models i
categories. Un dels sistemes que patim és el patriarcat. És un
concepte
antropològic
que
d e s c ri u
una organització social i cultural en la qual la totalitat de les relacions
s ocials està estructu rada pel domini de l'h ome. La
seua ideologia inclou una valoració desigual entre homes i dones,
establint que ells són superiors i elles inferiors. El terme ha anat
variant amb el temps.
El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–
políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la
solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres
también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva
y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o
mediante el uso de la violencia. Maria Fontanla
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396

En aquest model, el subjecte masculí és construït com a patriarca,
retenidor de poder i autoritat i domina l’esfera pública; mentre que
les dones es constru eixen en una posició su bordinada,
d’incondicional disponibilitat i obligada moralment a la cura en
l’esfera privada. Val a dir que, gràcies a diferents lluites com les
feministes, el model ha anat patint canvis i hi ha hagut algunes
millores en termes d’accés de les dones a algunes esferes, tot i que
queda molt camí per recórrer. Aquesta jerarquia produeix una
situació de desigualtat per a les dones que es manifesta en totes
les esferes de la vida, és a dir, és estructural. Són molts els exemples
que podríem posar confirmats amb dades, gràcies al nombre creixent

de recerques i anàlisi amb perspectiva de gènere. Trobem desigualtats
de gènere en l’àmbit laboral (segregació horitzontal i vertical, sostre
de vidre i terra enganxifós, atur, parcialitat en el treball de les dones,
doble presència), de la salut, familiar, l’escletxa digital (accés i usos de
les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC), en els usos
dels espais públics, participació política, al sistema educatiu, entre
molts d’altres.
L’altre pilar sobre el que es sustenta la desigualtat és
l’heteronormativitat. Heteronorma o heteronormativitat és un
terme utilitzat per a definir la ideologia en la societat, en àmbit polític
o econòmic que imposa les relacions sexual-afectives heterosexuals
mitjançant diversos mecanismes mèdics, artístics, educatius,
religiosos, jurídics, etc. i mitjançant diverses institucions que
presenten l'heterosexualitat com a necessària per al funcionament de
la societat i com l'únic model vàlid de relació sexoafectiva i de
parentiu.
Aquesta ideologia té com a base un sistema dicotòmic i jerarquitzat
anomenat binarisme. Això inclou la idea que tots els éssers humans
es distribueixen en dues categories diferents i complementàries:
home i dona; que les relacions sexuals i maritals són normals
solament entre persones de sexes diferents; i que cada sexe té certs
papers naturals en la vida. Així, el sexe físic, la identitat de gènere i el
paper social de l'gènere haurien enquadrar qualsevol persona dins de
normes íntegrament masculines o femenines. En conseqüència,
l'heterosexualitat és considerada com l'única orientació sexual normal
i acceptada.

Sistema sexe-gènere.
El conjunt de mecanismes socioculturals que estableixen una relació
d'identificació entre el sexe, terme que s'usa per fer referència a la
diferència biològica entre homes i dones, i el gènere, la
construcció social que s'usa per designar el que les
diferents societats s'han definit com a propi de dones i
d'homes.
El procés (ideològic) d'identificació entre sexe i gènere constitueix el
que s'ha anomenat el "mandat de gènere", és a dir, l'atribució
sistemàtica d'unes determinades característiques, actituds i papers
socials diferenciats a homes i dones, en funció del seu sexe biològic i
que condiciona o orienta la seua conducta social.
El sexe es refereix a les característiques físiques dels cossos (el que
distingeix físicament un home d'una dona, els caràcters biològics) i
el gènere es refereix a la construcció social d'aquests caràcters, la
qual cosa fa que homes i dones siguen considerats i valorats de
forma diferent i assumeixen diferents rols en cada societat.
El gènere, tal com ho va proposar la investigadora feminista Joan
Scott, és una categoria cultural i relacional:
"El gènere és un element constitutiu de les relacions socials basades
en les diferències que distingeixen els sexes i (…) és una forma
primària de relacions significants de poder."(1)

Es pretén així distingir el que és el sexe de gènere per entendre, com
en un sistema patriarcal (que pren l'home com a referent de poder,
defensant la superioritat i la dominació de l'home sobre la dona),
van ser sent construïdes i reproduïdes desigualtats de gènere, o
sigui, desigualtats socials a partir de les diferències biològiques de
dones i homes.
Les desigualtats de gènere es tradueixen en els diferents àmbits de la
vida i tots es relacionen entre si. Per això és necessari tenir una
mirada de gènere per a entendre millor les relacions entre homes i
dones, entre ciutadans i ciutadanes.

Socialització diferencial de gènere
Mecanisme d'aprenentatge, interiorització i acceptació de
l'organització social androcèntrica i patriarcal. La socialització és el
procés mitjançant el qual, la persona aprèn i interioritza les
normes, els valors i els models de conducta diferents per a
homes i dones. A través d'aquest procés, unes i altres aprenen i
interioritzen els models socials del que és "ser home" i "ser
dona". Aquest procés adquireix una importància central en la
infància, però persisteix al llarg de tot el cicle vital, com la socialització
professional, per exemple. Hi participen diferents agents socials
(anomenats "agents de socialització"), principalment la família, el
sistema educatiu, la religió, el llenguatge, els grups d'iguals i els
mitjans de comunicació.
Per a una criatura la socialització és el procés a través del qual aprèn
com funciona el món i alhora construeix la seua pròpia identitat.
Consisteix en reforços i influències que van configurant la
personalitat dels individus a partir de la seua base biològica i genètica.
Així, la socialització és el llarg i complicat procés, que dura tota la vida
i mai es completa, d’aprendre a viure en societat. El procés dels
humans d’esdevenir éssers socials pressuposa una sèrie de
característiques humanes que la fan possible: plasticitat de la ment;
capacitat d’aprenentatge social (imitació, comunicació i reforç);
habilitat de comprendre la ment dels altres i el desig ineludible de
pertànyer a un grup, aquest és el premi més gran que s’obté
mitjançant el procés de socialització. Si la socialització és el procés
mitjanant el qual l’individu incorpora la societat i per tant les seues
normes, el control social és el mecanisme que els grups socials posen
en marxa per reprimir, sancionar i/o corregir les conductes desviades

que no s’ajusten a la norma. Per tant, es podria dir que quan la
socialització inicial falla apareixen els mecanismes de control social
per reconduir a l’individu.
Segons la Teoria de la Socialització Diferencial, les persones
adquireixen identitats diferenciades de gènere que comporten
estils cognitius, actitudinals i conductuals, codis morals i normes
estereotípiques de la conducta assignada a cada gènere. Al llarg de la
vida s'escolta la repetició de missatges socialitzadors diferents
per a cada gènere, s'introjecten i s'acaba actuant en conseqüència
(Walker
&
Barton,
1983).

https://www.youtube.com/watch?
v=7hBX7YUAx2I&t=23s “La mente en pañales: educación
diferenciada entre niños”

Aquests missatges provenen del sistema educatiu, la família,
els mitjans de comunicació i la religió i tendeixen a associar la
masculinitat amb el poder, la racionalitat i la vida pública i la
feminitat amb aspectes de la vida privada i la subordinació a l'home.
D'aquesta manera es rep un missatge androcèntric, en què lo masculí
té més valor que lo femení.
Als xiquets se'ls educa per a la producció i per a l'èxit en l'àmbit
públic, potenciant la seua independència i les seues ambicions i
reprimint l'expressió dels afectes. A més es socialitzen en una cultura
de violència a través de les joguines, jocs, videojocs o pel·lícules que
consumeixen. S'estableix una relació entre agressivitat i masculinitat
des de menuts i es fomenten aquestes conductes com a prova de
virilitat.
A les xiquetes en canvi, se les socialitza per a la reproducció i per a
l'èxit en l'àmbit privat, es reprimeix la seua llibertat i la seua
ambició, i també qualsevol conducta de domini o agressivitat,
desenvolupen conductes mancades de poder i de confiança en si
mateixes (febles, sensibles, poregoses, indefenses).

Divisió sexual del treball
La divisió sexual del treball es refereix a l'assignació de tasques,
treballs i responsabilitats diferents en funció del sexe
biològic i/o del gènere social. Quan parlem sobre divisió sexual
del treball ens referim al procés mitjançant el qual s'han atribuït
habilitats, competències, valors i / o responsabilitats a una persona
amb base en les seues característiques biològiques associades a un o
altre sexe. Això es tradueix en la divisió de les tasques que són

fonamentals per a l'organització social i el funcionament de la vida,
segons el que li correspon a algú per ser home o el que li correspon
per ser dona.
La perspectiva de gènere analitza per què les dones ens trobem
tradicionalment vinculades a l'espai domèstic i per què els homes
estan més vinculats a l'espai públic, el que al seu torn configura una
identitat femenina en relació als valors de la cura (procurar el
benestar dels altres), i una identitat masculina relacionada amb els
valors de la provisió (l'abastiment dels recursos necessaris per a la
subsistència).
En aquesta divisió, les activitats de l'espai domèstic/privat s’imposen
a les dones com una obligació ineludible. El treball de cures, que
implica no només les tasques de la llar sinò una disponibilitat
completa emocional, física i sexual (consolar, fer el menjar, planificar
l’organització i el temps de la casa -càrrega mental-…) discrimina a
les dones i les limita en oportunitats de participar en l’esfera pública.
En altres paraules, a la dona se li reduït tradicionalment a la
capacitat biològica reproductiva, amb el que la seua principal
activitat econòmica és la reproducció de la força de treball, i
així s'ha encarregat històricament de la cura. I als homes se'ls ha
comprès en relació amb la força física, i amb això, se li assignen les
tasques relacionades amb l'espai públic i la producció econòmica.
És així com a partir d'aquesta divisió es generen i es transmeten una
sèrie de creences, normes i valors a partir dels quals emergeixen els
ideals de feminitat i masculinitat.

Violències de gènere.
Definició,
manifestacions,
àmbits.

La violència de gènere
La violència de gènere és un tipus
de violència física o psicològica exercida contra una
persona sobre la base del seu sexe o gènere, que té
com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o
p s i col òg i c, així com l ' am e naç a, la coacci ó o
la privació arbitrària de la llibertat, que impacta de
manera negativa la seua identitat i benestar social
(CEDAW). Altres formes d'aquesta violència inclouen
la violència a través del llenguatge verbal i no verbal,
l'assetjament laboral, l'assetjament sexual, l'homofòbia i
la violència envers les dones en l'àmbit de la salut. La
definició ha patit una evolució que l'ha ampliat per a
incloure-hi tota violència exercida per a conservar
el poder social dels homes de manera que pot ser
exercida contra dones o homes perquè està relacionada
amb expectatives socials i posicions socials basades
en el gènere i el fet de no ajustar-se a un rol de
gènere socialment acceptat.
Entre els actes i accions que es consideren violència
contra les dones o els homes —i que tenen com a resultat

dany o sofriment per a la dona o l’home—
en serien l'abús, l'abús sexual ,
l'agressió sexual, l'assetjament
sexual, la cosificació, la cultura de la
violació, la violència obstètrica,
el maltractament, la violència domèstica (també
anomenada familiar), la mutilació genital
femenina o masculina, el tràfic de dones i
la prostitució forçada, la violència derivada
dels
conflictes
armats,
les
pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut
de nenes i dones, o nens i homes, la violació i
el feminicidi.
L a m a j o r i a d ' a q u e s t e s p r à c t i qu e s e s t an
t i pi f i cade s p e nal m e nt, i molt es de les quals
constitueixen delictes contra la llibertat sexual, la qual
cosa permet que qualsevol dona o nena que es trobe en
aquesta situació puga demanar empara judicial, així com
suport social.
El 25 de novembre ha estat designat per l'ONU com el Dia
internacional per a l'eliminació de la violència masclista.

Violència de gènere? …
sexista?…masclista?…
domèstica? …contra les dones?
Quan intentem entendre el concepte específic de la violència de
gènere, potser trobem un primer problema amb la terminologia.
“Com la hem d’anomenar correctament? Hi ha una única manera
d’expressar-la?”. El que ha ocorregut amb aquest concepte, al igual
que amb altres àmbits del coneixement, és que el que entenem per
tal concepte és una cosa viva, i com la societat, ha anat canviant els
seus significats i referents al llarg de la història.
Si tirem la vista enrere, és un concepte relativament recent, apareix
en el segle XX. Vol dir això que abans no existia? No, que no se’n
parlava. I d’allò que no se’n parla, no existeix.
La forma en què s’anomena a aquest fenoment també ha patit
variacions que donen a entendre la consideració que la societat ha
tingut d’aquesta desigualtat. De considerar-la un problema
individual, privat, irremediable i tabú (violència domèstica) ha
passat a entendre’s com un assumpte estructural, cultural, endèmic,
universal, transformable i intolerable. És ahí on sorgeixen les
diferents definicions que apunten a unes sensibilitats o altres:
violència sexista, masclista, terrorisme masclista, violència contra
les dones i les xiquetes o FEMINICIDI (concepte sobre el qual
parlarem més endavant). El terme "violència contra les dones" de
vegades s'utilitza erròniament, sovint fent una mala traducció del
terme en anglès, com a sinònim dels termes "violència de gènere" o

fins i tot de "violència domèstica" (o "violència masclista",
"violència sexista"). En aquest cas, l'expressió "violència de
gènere" és la que es fa servir en sociologia, a partir del concepte
gènere, referit als comportaments socials de les persones
"justificats" per la pertinença a un dels sexes.
El terme "violència de gènere" és actualment el preferit per grups i
associacions feministes i és aquell que s'utilitza en la legislació
espanyola en la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere.
Antecedents legislatius en l’estat espanyol.
El 1974 es va crear la Federació d'Associacions de Dones Separades
i Divorciades presidida per Ana María Pérez del Campo, la qual va
iniciar els seus programes d'atenció a les dones víctima
del maltractaments. A l'ordenament jurídic espanyol no es tipifica la
violència domèstica –aquella produïda en el si de l'àmbit familiar–
fins al 1989, quan en l'article 425 de l'anterior Codi Penal es
sanciona la violència física sobre el cònjuge o sobre fills i incapaços.
El 1991 es va inaugurar el Centre de Recuperació Integral per a
Dones, Nenes i Nens víctimes de la violència masclista
desenvolupant un programa multidisciplinari de llarga durada i
amb una perspectiva de gènere. L'assassinat d'Ana Orantes el 17 de
desembre de 1997 després d'exposar en
una entrevista televisiva la violència a la qual havia estat sotmesa
per part del seu exmarit, va marcar un punt d'inflexió en la
consciència social sobre el problema de maltractaments contra les
dones de manera sistematitzada. El que s'havia denominat
històricament "violència domèstica" va adquirir una creixent

importància en la societat i es va
deixar de considerar una qüestió
exclusivament pròpia de l'"àmbit
privat". Ja des del 1995 començà a
mobilitzar-se amb intensitat el
moviment contra la violència contra
les dones. Durant els anys 1998 i 1999
les organitzacions de dones a Espanya
implicades en la lluita contra la
violència de gènere, que treballaven
en l'estudi de la seva naturalesa i en
l'atenció a les víctimes, van plantejar
la necessitat d'una Llei Integral que
l'afrontés en la seva globalitat i que
assumís que la violència era un
problema d'Estat i que era necessari
afrontar-ho amb polítiques en tots els
àmbits.
El 29 de setembre de 2003 es va
aprovar la Llei orgànica 11/2003, de
mesu res conc retes en matèria
de seguretat ciutadana, violència
domèstica i integració
social dels estrangers. Aquesta llei
resultà la primera llei amb atenció
específica cap al col·lectiu de les
dones maltractades per les seues
parelles de sexe masculí.

Es va aprovar definitivament el 22 de
desembre de 2004, es va aprovar la
Llei orgànica 1/2004 de mesures de
protecció integral contra la violència
de gènere, que regula bàsicament la
violència en l’àmbit de la parella
heterosexual, i deixa fora gran part
dels problemes socials.
A la Comunitat Valènciana, la primera
legislació integral no s’aprovaria fins a
2012 amb la Llei 7/2012 contra la
violència sobre la dona en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana.

Article 2. Concepte de la violència sobre la dona

A l'efecte d'aquesta llei, s'entén per violència sobre la
dona tot comportament d'acció o omissió pel qual un
home infligeix a la dona danys físics, sexuals,
psicològics i/o econòmics basats en la pertinença
d'aquesta al sexe femení, com a resultat de la situació
de desigualtat i de les relacions de poder dels homes
sobre les dones; així com les amenaces de tals actes, la
coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es
produeixen en la vida pública com en la privada.

2. A l'efecte de l'apartat anterior, la violència sobre la
dona es considera una violació dels drets humans, que
constitueix una forma de discriminació contra les dones
pel fet de ser-ho, i tots els actes de violència basats en el
gènere que impliquen o poden implicar per a les dones
danys o sofriments de naturalesa física, sexual,
psicològica o econòmica, incloses les amenaces de
realitzar aquests actes, la coacció o la privació
arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada.

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la
Generalitat, Integral contra la Violència
sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat
Valenciana.

Les violències masclistes
Les relacions de poder que provoquen desigualtats de gènere i
per preferència sexoafectiva, necessiten la violència per
mantenir-se al llarg dels segles. Igual que les desigualtats, la violència
necessària per a perpetuar-se també és estructural i la trobem en totes
les esferes i en tots els àmbits de la vida: parella, família, comunitat,
feina, salut, carrer, etc. Aquesta es manifesta de diverses maneres
més o menys visibles, que van des de la violència física, a la
psicològica, sexual, econòmica o institucional. A més, cal tenir en
compte que totes aquestes formes de violència es nodreixen de la
violència simbòlica pròpia del sistema, que podríem definir com un
contínuum d’actituds, gestos, patrons de conducta i creences. “Quan
parlem de violència simbòlica ens referim, com planteja Alda
Facio, a la família patriarcal, la maternitat forçada, l’educació
androcèntrica, l’heterosexualitat obligatòria, les religions misògines,
la història robada, el treball sexuat, el dret monosexista, la ciència
miop a allò femení, etc., però fonamentalment als gestos, silencis,
mirades, signes, missatges que fan possible que aquestes institucions
existeixin perquè constitueixen i designen en dones i homes, des que
neixen, la posició social que ocuparan, el rol de gènere a través del
qual exerciran posicions de poder o de subordinació [...]. És a dir, és
una violència que converteix en natural allò que és una
desigualtat social i cultural". Per tal de completar aquesta
definició, seguint Pierre Bourdieu (2000), la violència simbòlica és la
que s’exerceix sense coacció i per tant, amb algun tipus
d’acceptació, complicitat, legitimació o no oposició de les persones
dominades. Ens estem referint a la violència que té la seua arrel en el
fet que les persones dominades es conceben a si mateixes mitjançant
les categories de les persones dominants i, per tant, és una violència
pràcticament invisible. Es el que coneixem com naturalització.

Podem representar la complexitat d’aquest fenomen a través de la
figura de l’iceberg, seguint el model de Galtung, en què hi hauria
formes visibles de violència directa fàcilment identificables (la punta
de l’iceberg), però també altres formes menys visibles i difícils de
detectar (el cos de l’iceberg que queda sota de l’aigua). És important
comprendre que les primeres necessiten de les segones per ocórrer i
que totes se sostenen en la base de l’iceberg.
Una característica de les violències masclistes és que les persones que
les pateixen, ho fan de manera perpetuada, sistemàtica i quotidiana, al
llarg de totes les etapes del seu cicle vital, en tots els àmbits del seu
desenvolupament, i afecta de manera transversal a la pràctica totalitat
de les dones. Sobre la violència directa: “Algunos estudios nacionales
demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha
experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero
sentimental durante su vida.” (ONU Mujeres).
Per poder erradicar aquesta desigualtat i violència global, cal deixar de
circumscriure i reduir la violència masclista a la violència directa i
l’àmbit de la parella i familiar, perquè com hem vist, totes les
manifestacions de la violència tenen la mateixa arrel i s’enforteixen
unes a altres.

1. Manifestacions
Començarem nomenant les manifestacions masclistes més freqüents:
• M i c r o m a s c l i s m e s : El micromasclisme és
el masclisme normalitzat socialment. Així, es consideren
micromasclismes tots els comportaments interpersonals, els
comentaris verbals i les actituds exercides per homes o dones que
contribueixen a la dominació i violència contra les dones en la vida
quotidiana. A diferència d'altres formes de violència masclista que
poden ser socialment condemnades i denunciades habitualment,
aquestes pràctiques, més subtils, són legitimades per l'entorn
social, com per exemple totes les relacionades amb el fet d'ignorar
-o fins i tot menysprear- la menstruació o aprofitar-se del "treball
de cura" de la dona. Es considera, a més, que conformen la base i
donen lloc a una tendència que pot desenvolupar-se donant lloc a
altres formes més agressives, ja considerades delicte,
de maltractament emocional, psicològic, físic, sexual o econòmic.
És a dir, que els micromasclismes són la base de la violència de
gènere o violència masclista.
• L'assetjament sexual: inclou una sèrie d’agressions, des de
molèsties a abusos seriosos que poden arribar a involucrar activitat
sexual. Es considera a l'assetjament sexual com una forma de
discriminació il·legal i és una forma d'abús sexual i psicològic. Per
tal que existisca el delicte contra la llibertat sexual és necessari que
el comportament assetjador provoque a la víctima una situació molt
intimidatòria, hostil o humiliant. Ocorre típicament en el lloc
de treball o altres ambients, docent, relació de serveis habituals, on
posar objeccions o rebutjar pot tenir conseqüències negatives.
L'assetjament sexual és considerat com una forma de discriminació
il·legal i és una forma d'abús sexual i psicològic, en un rang entre

l l e u s t r a n s g r e s s i o n s a s e r i o s o s a b u s o s . De
fet,
alguns psicòlegs i treballadors socials opinen que l'assetjament
sexual sever o crònic pot tenir els mateixos efectes psicològics en les
víctimes que la violació o l'agressió sexual. La reacció violenta i les
represàlies per denunciar l'assetjament sexual poden agreujar més
els efectes.
• Violències psicològiques o de control: és tota conducta o
omissió intencional que puga produir una desvaloració o un
patiment per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, d'exigència
d'obediència o submissió, de coerció verbal, d'insults, d'aïllament o
qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Són
especialment freqüents en l’àmbit afectiu de la parella, però no
només es poden donar en ell. Estos mecanismes són també
freqüents en l’àmbit laboral. La violència econòmica és un subtipus
de violència psicològica o de control.
‣ Maltractament: Que pot ser passiu (abandonament) o
actiu (tracte degradant a la persona). Generalment es
presenta sota la forma d'hostilitat verbal i gelosia.[3]
‣ Abús: S'aplica amb una metodologia i un objectiu. La
víctima és perseguida amb crítiques, amenaces, injúries,
calúmnies i accions per tal d'enderrocar l'autoestima i
aconseguir un estat de desesperació.
‣ Manipulació: hi ha menyspreu a la víctima com a ser
humà, pot haver-hi privació de llibertat, dret a prendre
decisions, etc.

1. Manifestacions

2. Àmbits

• Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de
naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició,
l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de
prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb
independència que la persona agressora puga tindre amb la dona o
la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

La violència masclista es pot manifestar i adopta característiques
concretes segons els àmbits següents:
•

Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la
violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida
contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat
el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions
similars d’afectivitat. Aquest tipus de violència és el que la llei
orgànica 1/2004 de 28 de desembre defineix com a violència
de gènere.

•

Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència
física, sexual, psicològica i econòmica exercida contra les
dones i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per
membres de la mateixa família, en el marc de les relacions
afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la
violència exercida en l’àmbit de la parella, definida en l’apartat
anterior.

•

Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència
física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de
treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i
de l’horari si té relació amb la faena, i que pot adoptar dos
tipologies:

• Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força
contra el cos d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una
lesió física o un dany. Comprèn la tortura o la mutilació genital.
• Feminicidi: assassinat d’una dona per raons de gènere. El
concepte defineix un acte de màxima graveat, que sol anar
acompanyat per un conjunt d’accions d’extrema violència i
contingut deshumanitzant. Creat en castellà en 1997 per la
feminista mexicana Marcela Lagarde per referir-se a l’assassinat
sistemàtic de dones a Ciutat Juárez i exposar el cas com una
manifestació d’una política d’extermini cap a les dones.

‣ Assetjament per raó de sexe: el constitueix un
comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una
persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la
promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació,
que tinga com a propòsit o produïsca l’efecte d’atemptar
contra la dignitat de les dones i de crear-los un entorn
intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

l’esterilització forçada, la infecció intencionada de
malalties, la tortura i els abusos sexuals.
‣ Assetjament sexu al: el constitu eix qu alsevol
comportament verbal, no verbal o físic no desitjat de
caire sexual que tingui com a objectiu o produeixi
l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de
crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant,
humiliant, ofensiu o molest.
•

Violència en l’àmbit social o comunitari, que comprèn
les manifestacions següents:
‣ Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència
física i sexual exercida sobre les dones i les menors d’edat, i
que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a
arma per demostrar poder i abusar-ne.
‣ Assetjament sexual.
‣ Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.
‣ Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou
qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una
eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi
produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés
o tàcit de la dona.
‣ Matrimonis forçats.
‣ Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les
formes de violència contra les dones que es produeixen en
aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació,
l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat,

‣ Violència contra els drets sexuals i reproductius de les
dones: com ara els avortaments selectius i les
esterilitzacions forçades.

• Àmbit sanitari: són les pràctiques sobre el control de la
reproducció i tota la fisiologia que engloba la capacitat
reproductora de les dones, la violència obstètrica, el patró
androcèntric en l’estudi i el diagnòstic de les malalties i els
tractaments.
• Àmbit institucional: les violències exercides en institucions
com la Justícia, el Sistema educatiu, l’administració, etc. Un dels
efectes més durs ocorre en l’àmbit judicial quan s’intenta
denunciar i provar que es pateix violència de gènere, les dones han
de recuperar episodis violents viscuts per ser cregudes, el que es
coneix com victimització secundària o revictimització.

3. Cicle de la violència en l’àmbit
de la parella
La violència de gènere i la masclista són el reflex de la situació de
desigualtat de poder en les relacions entre els homes i les dones.
Destaquen les aportacions de Leonor Walker, que compara la
situació de la dona amb la síndrome d'indefensió apresa. Walker
introdueix el concepte del cicle de la violència, compartit amb alguns
autors que han proposat que la violència masclista segueix un patró en
espiral conformat per tres fases:
1. Augment de la tensió: Al principi de la relació és rar que aparega
la violència física. Durant aquest període es mostra un
comportament positiu. Cada membre de la parella mostra la seua
millor faceta. A mesura que la relació continua, s’incrementa la
demanda i l’estrès. Hi ha un increment de la conducta agressiva, més
cap als objectes que cap a la parella. Hi pot haver un augment de
l’abús verbal i de l’abús físic. L’agressor responsabilitza la dona dels
abusos, adduint motius diversos que justifiquen la seua conducta
agressiva. Aquest fet dificulta la identificació de l’abús i confon la
dona. La persona que pateix l’abús intenta modificar el seu
comportament a fi d’evitar la violència. L’agressor s’incrementa en
un intent d’aïllar cada vegada més la dona i intenta augmentar el
control.
2. Aparició de la violència: Apareix la necessitat de descarregar la
tensió. L’abusador decideix el moment i el lloc per desenvolupar
l’episodi de violència, fa una elecció conscient de la part del cos que

colpejarà i com ho farà. Com a resultat de l’episodi, la tensió i l’estrès
desapareixeran en el maltractador. Si hi ha intervenció policial, ell es
mostra relaxat, mentre que la dona apareix confusa i excitada a
causa de la violència patida. Com més ininterrompudament es
complete el cicle, més violent serà.
3. Lluna de mel o fase de reconciliació: Es caracteritza per ser un
període de calma, sense violència i de manipulació afectiva. En
aquesta fase pot succeir que el maltractador prenga al seu càrrec una
part de la responsabilitat i done a la parella l’esperança d’algun canvi
de situació en el futur. Actua com si no hagués passat res, promet
buscar ajut, no tornar a fer-ho, etc. Si no hi ha intervenció i la relació
continua, hi ha una gran possibilitat que la violència faça una
escalada i la gravetat de l’agressió augmente. Aquesta etapa
solament durarà un temps i es tornarà a reproduir el cicle. Com més
temps continue el cicle de manera ininterrompuda, més curta serà la
tercera etapa.
Si analitzem les tres fases de la violència, podem veure que no s’atura
per si sola, que és un cicle difícil de trencar i que pot portar a una
situació mortal. Tanmateix, encara que el cicle de la violència és molt
freqüent en les relacions de parella en què es dóna violència física, no
s’observa en tots els casos.

4. El mite de l’amor
romàntic
És important adonar-nos que la socialització femenina conté una
gran càrrega de socialització amorosa des d’edats molt joves, molt
més que en la masculina. Això es deu al fet que el model femení està
basat, com hem vist a l’inici del tema, en la idea de reproducció i cura
de la vida a través de la família. De fet, l’espai històric atribuït a les
dones és l’àmbit privat, domèstic i familiar, generat al voltant del
matrimoni heterosexual i amb el model romàntic com a pilar
fonamental legitimador d’aquestes desigualtats. Aquest model està
representat en la majoria d’expressions culturals com contes,
pel·lícules i cançons, La interiorització d’aquest model, per tant, es fa
de manera molt ràpida i n’arriba a naturalitzar les característiques, de
manera que es constitueix com una violència simbòlica més.
L'amor romàntic ha estat considerat com un sentiment diferent i
superior a les pures necessitats fisiològiques, com el desig sexual o la
luxúria, i generalment implica una barreja de desig emocional i
sexual, atorgant-li, això sí, més èmfasi a les emocions que al plaer
físic. Les característiques més assenyalades d'aquest tipus d'amor es
confirmen i difonen a través de relats literaris, pel·lícules, cançons,
dibuixos animats... Es tracta d'un tipus d'afecte que es presumeix que,
d’entrada, ha de ser per a tota la vida (t'estimaré sempre), exclusiu
(no podré estimar ningú més que tu), incondicional (t'estime per
damunt de tot) i implica un elevat grau de dependència afectiva
(sense tu no podria viure). Pilar Sampedro caracteritza l'amor
romàntic de la següent manera:

Alguns elements són prototípics: inici sobtat (amor a primera vista),
sacrifici per l'altre, proves d'amor, fusió amb l'altre, oblit de la pròpia
vida, expectatives màgiques, com la de trobar un ésser absolutament
complementari (la mitjana taronja), viure en una simbiosi.
L’amor romàntic après com a conducta, permet naturalitzar i integrar
la devaluació del subjecte que pateix la violència de gènere, la
falta d’autonomia, la submissió i la dependència. Totes estes actituds i
indefensions apreses, permeten el control i la violència psicològica,
porta d’entrada a altres violències.

