Coeducar per a eradicar mites.

Teresa Mollá Castells
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Per a començar, unes preguntes:

Coneixem i, sobretot practiquem les tres ics?

Equivalència:

Equipotència:

Equifonía:

Donem el MATEIX VALOR a
dones i homes?

Reconeixem el MATEIX PODER a
homes i a dones?

Donem la MATEIXA IMPORTÀNCIA
A LES VEUS de dones que a les
d'homes?
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GÈNERE: Es refereix a la gamma de rols,
relacions, característiques de la personalitat,
actituds, valors, comportaments, poder relatiu i
influència, socialment construïts, que la societat
assigna a ambdós sexes de manera diferenciada.

SEXE: Característiques biològiques que
defineixen un ésser humà com a home o com a
dona.
Els
conjunts
de
característiques
biològiques no són mútuament excloents, ja que
hi ha persones que tenen tots dos, però aquestes
característiques tendeixen a diferenciar els
humans com a homes i dones. (Organització
Mundial de la Salut).
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Comportament de desvalorització cap a les dones.
Respon a una forma particular d'organitzar les
relacions entre els gèneres.

MASCLISME:

Es caracteritza per l'èmfasi en la virilitat, la força i el
desinterès respecte als assumptes domèstics per part
dels homes.

Els processos de socialització de la cultura han legitimat
la creença en la posició superior de l'home: el poder
personal i l'autoafirmació en possessió de la raó i la força
de l'home i la definició de la dona com inferior al seu
servei.
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PATRIARCAT:

Literalment significa
"govern dels pares".
Sistema o organització
social
de
dominació
masculina sobre les dones
que ha anat adoptant
diferents formes al llarg de
la història.
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SEXISME:

Teoria que defensa que un sexe és
superior a un altre i que el superior té uns
drets, prerrogatives i privilegis més grans
que els del sexe inferior. el sexisme
determina discriminació en totes les àrees
de la vida i actua com un factor limitant en
el
desenvolupament
educacional,
professional i psicològic de la persona.
És el conjunt de tots i cadascun dels
mètodes emprats en el si del patriarcat per
poder mantenir en situació d'inferioritat,
subordinació i explotació al sexe dominat:
el femení.
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ALGUNS TIPUS DE SEXISME SÓN:
INDIVIDUAL: És el que es construeix en el procés de socialització i
és el més difícil de detectar.
COM PRACTICA SOCIAL: Té transcendència pública i en aquest
cas parlem de discriminació i de desigualtat d'oportunitats.
HOSTIL: Es manifesta a través de conductes violentes. L'home té
una actitud de dominació enfront de la dona i es mostra hostil. És
fàcilment identificable.
SUBTIL, BENEVOLO O ENCOBERT: Es manifesta amb conductes
sobreprotectores per part de l'home cap a la dona invisibilitzant els
èxits i les accions de les dones. És més difícil de detectar i de fer
conscient la seva reproducció.
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ALGUNES DIFERENCIES ENTRE MASCLISME I
SEXISME:

Sexisme és la ideologia general que sustenta les actituds masclistes.
El sexisme seria l'estratègia i el masclisme la manera de fer-ho.
El masclisme és una actitud de prepotència cap a les dones. El sexisme
no és tan evident. És un comportament individual o col.lectiu que perpètua la
dominació dels homes i la subordinació de les dones.
El concepte sexisme s’utilitza sobretot a nivell ideològic, en canvi la
paraula masclisme és utilitzada primordialment en l'àmbit col.loquial i
popular (actes físics o verbals més vulgars del sexisme subjacent en
l'estructura social).
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VIOLENCIA DE GENERE:

Segons Nacions Unides és el crim encobert més freqüent del món
que la defineix com:
“Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que
tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o
psicològic per a les dones, fins i tot les amenaces d'aquests actes, la
coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la
vida pública o privada ".
Les agressions de tot tipus que pateixen les dones és una
manfiestació més de les relacions de desigualtat que hi ha entre les
dones i els homes.
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TIPUS DE VIOLENCIA DE GÈNERE SEGONS
EL CONSELL D’EUROPA (1):

Violència física: Empentes, estirades de cabells, bufetades,
cops,puntades de peu, cremades, mossegades, estrangulacions,
punyalades, mutilació genital, tortura i assassinat.
Violència sexual: Qualsevol activitat sexual no consentida: acudits i
bromes
sexuals,
mirades
fixes
irascibles,
comentaris
desagradables, exhibicionisme, trucades telefòniques ofensives,
propostes sexuals indesitjades, violació o participació forçada en
pornografia, tocaments indesitjats, relació sexual obligades, violació,
incest, tot això dirigit a l'execució d'actes sexuals que la dona
considera dolorosos o humiliants, embaràs forçat, tràfic i
explotacióen la indústria del sexe.
Violència psicològica: Acudits, bromes, comentaris, amenaces,
aïllamentto, menyspreu, intimidació i insults en públic.
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TIPUS DE VIOLENCIA DE GÈNERE SEGONS
EL CONSELL D’EUROPA (2):
Violència econòmica: Desigualtat en l'accés als recursos compartits,per
exemple, negar / controlar l'accés als diners, impedir l'accés a un lloc de
treball o a l'educació, negativa de drets de propietat. Les dones són més
pobres que els homes, a nivell mundial hi ha 1.500 milionsde persones
que viuen amb 1 dòlar o menys al dia, de les quals la majoria són dones.
Aquest fenomen es coneix com "la feminització de la pobresa". En tot el
món, les dones guanyen com a mitjana una mica més del 50% del que
guanyen els homes. Però a més tenen un accés més restringit a recursos
com l'educació, els préstecs, les terres, l'herència, el propi treball
assalariat o les propietats. Atrapades en aquesta situació, les dones no
tenen en molt casos dels recursos necessaris per canviar aquesta
situació.
Violència espiritual: Erosionar o destruir les creences culturals o religioses
d'una dona a través del ridícul i el càstig, o el obligar a algú que accepti
un sistema de creences determinat.
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TIPUS DE VIOLENCIA DE GÈNERE SEGONS
EL CONSELL D’EUROPA (3):

Violència estructural: Un terme estrictament relacionat amb la violència
econòmica, però que inclou barreres invisibles i intangibles contra la
realització de les opcions potencials i dels drets bàsics. Aquests
obstacles es troben fermament arrelats i es reprodueixen diàriament
amb el mateix teixit social: per exemple, les diferències de poder i les
relacions (estructures) de poder que generen i legitimen la desigualtat.
La violència estructural es basa en les relacions d'hegemonia
consuetudinàries dels homes sobre les dones en l'assignació de rols i
recursos.
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VIOLENCIA DE GENERE

Violència
masclista

SINONIMS:

Violència
sexista

Violència masculina sobre les dones
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VIOLENCIA DE GENERE

No confondre amb:

Violència
domèstica

És la que s'exerceix
en l'àmbit domèstic a
qualsevol persona per
qualsevol causa.
L'origen no és ser
dona

Violència de parella

És la que s'exerceix sobre
la parella. Hi ha molts tipus
de parella: Gais, lesbianes,
transsexuals, bisexuals, etc.
L'origen no és ser dona

Violència
familiar

És la que s'exerceix
contra qualsevol
membre de la família:
ascendents,
descendents, etc.
L'origen no és ser
14
dona

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES A
TRAVÉS DEL CICLE DE VIDA
FASE

VIOLENCIA DE GÈNERE

Prenatal

Avortaments selectius segons el sexe, efectes sobre el nadó
de la violència en l'embaràs.

Infància

Infanticidi femení; abús físic, sexual i psicològic.

Infantesa

Adolescència i
vida adulta

Vellesa

Matrimoni infantil; mutilació genital femenina; abús físic,
sexual i psicològic; incest, prostitució infantil i pornografia.
Violència durant el festeig (alternança de begudes
iviolacions); sexe forçat per raons econòmiques (nenes
estudiants que tenen relacions sexuals amb adults a canvi de
favors); incest; abús sexual en el lloc de treball; violacions,
assetjament sexual; prostitució, i pornografia forçada; tràfic
de dones; violència conjugal; violació marital; abús i homicidi;
homicidi conjugal; abús psicològic; abús a dones
discapacitades, embarassos forçats.
Suïcidi "forçat” o homicidi de
econòmiques;abús físic i psicològic.

vídues

per

raons
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (1)

1."El que passa dins d'una
parella és un assumpte privat;
ningú té dret a ficar-se".
No és, en absolut, un assumpte
privat ja que és un delicte contra la
llibertat i la seguretat de les
persones. El delictes mai són
qüestions privades i menys encara
quan les víctimes no estan
capacitades per defensar-se.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (2)

CICLE DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2. "Si una dona és maltractada
contínuament, la culpa és seva per
continuar convivint amb aquest
home".
Aquesta falsa creença responsabilitza
la
dona
de
la
situació
de
maltractaments i per tant culpa a la
víctima. Les raons per les quals una
dona maltractada decideix seguir
convivint amb el seu agressor són
múltiples i variades.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (3)
3. "Un home no maltracta perquè sí, ella haurà fet alguna cosa per
provocar".
Aquesta creença és una de les més arrelades i suposa afirmar que les dones són
les responsables del comportament violent d'alguns homes. Suposa afirmar que la
víctima és en realitat la culpable o almenys que no hi ha víctimes. En aquest
sentit, hi ha també la creença que la dona agredeix verbalment i l'home físicament.
Les persones expertes afirmen tot el contrari: la dona maltractada reprimeix la
seva ràbia i intenta evitar agressions adoptant comportaments passius.La qüestió
fonamental és que l'home agressor viu com a provocació que la dona tingui i
expressi les seves propis desitjos i opinions. Les persones expertes que tracten a
agressors afirmen que aquests homes basen la seva autoestima en la seva
capacitat per controlar i dominar, i per tant només se senten satisfets quan
aconsegueixen la submissió.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (4)

4. "Si es tenen filles i / o fills, cal aguantar els
maltractaments pel bé de les nenes i els nens”.
Davant d'una relació de parella sembrada de violència,
la opció, més responsable cap al benestar de les
nenes i els nens és allunyar-los d'aquesta situació, ja
que ser testimonis de la violència de gènere té
conseqüències greus sobre el benestar emocional i la
personalitat de les nenes i nens, sobretot si es té en
compte que és probable que aquestes criatures
reprodueixin aquesta mateixa situació quan estableixin
relacions de parella en l'edat adulta, ja que aprenen
que la violència és un mitjà legítim per solucionar
conflictes.Tampoc es pot oblidar que al voltant de la
meitat dels homes que maltracten la seva parella,
maltracten també als seus filles i fills.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (5)

5. "Els homes que maltracten ho fan perquè tenen problemes amb l'alcohol o
altres drogues".
Així se solen justificar molts maltractadors, evitant d'aquesta forma fer-se
responsables dels seus actes.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (6)
6. "Els homes agredeixen les seves parelles són violents per naturalesa".
La bogeria, per definició, comporta no tenir contacte amb la realitat, no percebre la
realitat, i aquest no és el cas d'aquestes persones. Especialistes afirmen que
només un 5% dels homes que maltracten les seves parelles presenten greus
trastorns psicopatològics. Sens dubte, una persona que, per autoafirmar-se,
maltracta a altres, té dificultats per canalitzar el seu malestar i la seva frustració.
Però això no significa que no sigui responsable dels seus actes.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (7)

7. "Els homes que abusen de les seves
parelles, van ser maltractats en la seva
infància".
Diferents investigacions relacionen haver estat
testimonis de violència de gènere en la família
d'origen amb els rols de la víctima i l'agressor
que s'estableixen en les parelles, assumint
que la violència es transmet de generació en
generació. No obstant això aquestes dues
qüestions no és la de causa-efecte, no tots
els homes que maltracten les seves
parelles han estat testimonis de violència o
han estat maltractats, ni tampoc tots els
homes que han estat testimonis de violència o
que han estat maltractats, maltracten les
seves parelles.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (8)

8. "La violència de gènere és una
pèrdua momentània de control".
La majoria de les vegades, les
agressions no són conseqüència
d'una explosió d'ira incontrolable,
sinó que són actes premeditats que
busquen descarregar la tensió i
sentir-se poderosos dominant a
l'altra persona. A més, les agressions
no solen ser aïllades, sinó fets
repetits i freqüents.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (9)

9. "La violència contra les dones
no n'hi ha per tant. Són casos
molt aïllats. El que passa és que
surten a la premsa i això fa que
sembli que passa molt ".
Els casos que apareixen en els
mitjans de comunicació i fins i tot les
denúncies que es realitzen només
representen una petita part de la
realitat. Les persones expertes en
violència de gènere diuen que
només es denuncien el 10% dels
casos.
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Com podem desmuntar els mites que justifiquen
la violència contra les dones? (10)

10. "La violència de gènere
només es produeix en
famílies sense educació o
que tenen pocs recursos
econòmics".
No és, en absolut, cert. És un
fenomen que es dóna en totes
les
capes
socials
i
econòmiques. La diferència sol
estar en el tipus de violència
que s'exerceix i en les sortides
que es donen a aquesta
situació.
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Actúa!!!
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AMOR = a

No ens oblidem mai de les dones
immigrants. Tenen dret a ser
protegides.
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¡¡Moltes gràcies per la vostra atenció!!
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