
A  Controlas todo o que fai a túa moza, e enfadaste cando  

 non conta contigo para algo.

A  De maneira permanente, vixías, críticas ou pretendes  

 que cambie a súa maneira de vestir, de maquillarse ou  

 mesmo de falar ou de comportarse.

A  Enfadaste se non che avisa cando non sae contigo.

A  Enfadaste en público, chegando a montar algún   

 espectaculo en plena rúa por exemplo.

A  Impós as regras sobre a relación (días, horarios, etc),  

 de acordo coa túa propia conveniencia.

A  Comparas a túa moza con outras mozas.

A  Sintes celos da túa parella cando esta se relaciona en  

 exceso, segundo o teu modo de ver, con outras persoas  

 (amigos/as, familia...)

A  Decides pola túa conta, sen pedirlle consello ou   

 opinión, sobre temas que vos afectan aos dous.

A  Pensas que as mulleres son inferiores e que se lles  

 deben obedecer aos homes.

A  Búrlaste das mulleres de maneiras despectiva.

A  Controlas, mediante chamadas de teléfono ou visitas  

 inesperadas, todo o que fai e onde está en cada   

 momento.

A  Irrítaste con facilidade e tes momentos de violencia  

 onde rompes cousas, e despois, actúas como se  

 nada pasase.

A  Cando a tua moza non quere manter relacións   

 sexuais, presionaslle para que o faiga, aínda que ela  

 non queira.

A  Poste con facilidade violento, por exemplo, se estas  

 moi enfadado acostumas a darlle golpes a unha  

 fiestra, parede.

A  Fasto o gracioso diante dos teus amigos ridiculizando  

 a túa moza e soes deixala en ridiculo diante deles.

A  Non te preocupa que habitualmente a deixes plantada.

A  Ser consciente que a igualdade entre o home e a muller é  

 un problema de toda a cidadanía, e que hai que concenciar  

 a sociedade a este respeto.

A  Que a búsqueda da igualdade non é un problema das   

 mulleres, que hai que comprometerse para alcanzala, non  

 só na lexislación, senon tamén na vida persoal de cada un.

A  Que hai que aprender a” mirar hacia dentro”, a analizar as  

 situacións que nos vivimos no medio cercano, na nosa familia  

 e amigos.

A  Observar como as situacións conflictivas e de violencia danse  

 cada vez máis entre persoas xóvenes e aínda en menores de  

 idade, coma vos.

A  Comprometernos activamente en cambiar ou modificar  

 todas e cada unha das situacións da vida nas cales as   

 mulleres sufran desvalorización, dependencia ou discriminación.

O amor non sabe de idades, 
e a violencia de xénero tampouco. 

¿CompOrtaste 
cOa tua moZa 
destA maneira?

se vives reiteradas situaciOns 

coma esta ca tua parella, 

daquela ten en conta que:

¿ QUE PODES FACER XA PARA CAMBIAR O TEU COMPORTAMENTO?

Que a violencia psicolóxica, física ou sexual contra as 

mulleres está penalizada, e ti aínda que sexas menor, 

levarás castigo por incumplir as leis.

axuda
Para saír desta situación podes marcar estes 

teléfonos ou acudir persoalmente:

:Teléfono do Menor.112 
:Teléfono da Muller. 900.400.273 
:Policía Local de Culleredo.

981.677.755 
:Garda Civil de Culleredo

981.646.350 
:Centro de Información 

981.661.208 
ás mulleres de Culleredo (CIM). Servizo de Atención 

a víctimas de violencia de xénero (SAVVIX)

:Telefóno de información sobre malos tratos 
016
das mulleres, (Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais).

:Equipo da Muller e o Menor
981.167.800
 da Garda Civil (EMUME)

 ELES
pArA



n  NON creas que a AGRESIÓN que te acaban de facer,

 é NORMAL.

n  NON OCULTES a agresión recibida. Esfórzate por  

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

 e cóntalle a alguén da túa confianza  o que che pasou,  

 e pídelle axuda.

n  NUNCA te AUTOCULPABILICES, !Só faltaría! Es a  

 agredida non a responsable da agresión.

n  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 sigue firme coa túa denuncia, ti es a que mellor  

 sabes cómo fuches agredida.

  
n  DENUNCIA A AGRESIÓN

Estás en risco ou estás sufrindo violencia de xénero. 

A violencia comeza por conductas e sentimentos como os 

que aquí se describen e que indican unha situación de 

clara desigualdade.

A idea do “amor romántico” non debe servir para encubrir 

actitudes ou comportamentos violentos. os celos non son 

unha expresión de amor, senón de poder, posesión e 

control. As ameazas encobren unha baixa autoestima, 

inseguridade e desconfianza.

É a violencia que 
sufrimos as rapazas, 
polo feito de ser 
mulleres. Hai tres  
tipos de violencia:

A  Decide pola súa conta, sen pedirche consello ou  

 opinión, sobre temas que vos afectan aos dous.

A  Pensa que as mulleres son inferiores e que se lles  

 deben obedecer aos homes, ou non o di, pero actúa  

 como se o pensase.

A  Búrlase de maneira despectiva das mulleres en xeral.

A  Controla, mediante chamadas de teléfono ou visitas  

 inesperadas, todo o que fas e onde estás en cada  

 momento.

A  Irrítase con facilidade e ten momentos de violencia  

 onde rompe cousas, e despois, actúa como se nada  

 pasase.

A É desconsiderado e violento nas relacións sexuais.

A  Presionate para que manteñas relacións sexuais.

A  Asustate cando se pon violento.

A  Sentes que fagas o que fagas nunca é bastante para él.

A  Riese de ti diante dos teus amigos.

A  Deixate plantada con frecuencia.

A  Medo.

A  Tensión. 

A  Ansiedade.

A  Desmotivación.

A  Depresión e tristura.

A  Falla de autoestima

A  Perigo pola túa 
 integridade física

¿Sintes co 
teu mozo 

algUn destes  
sentimentos?

Daquela ten en conta que:

Pensa e lembra:

¿Que E a violencia
 de xEnero?

violencia psíquica: Son aqueles actos 

dirixidos a destruír a túa autoestima. Por exemplo: 

comentarios degrandates, ameazas, humillacións… adoita 

se-lo primeiro paso que avisa dos malos tratos físicos.

violencia fIsica: Calquera acto que te 

produza dano no teu corpo, por exemplo: labazadas, golpes...

violencia sexual: É cando te impoñen 

unha relación co teu corpo que ti non queres por calquera 

motivo, por exemplo: un bico forzado, unha apalpada cando 

ti non queiras, cando se insinúan ou relacionan contigo a 

través de xestos sen contar contigo... 

Que facer se eres 

agredida

 ELaS
pAra

A O teu mozo ou parella controla todo o que fas, esixe  

 explicacións por todo.

A  De maneira permanente, vixía, crítica ou pretende que  

 cambies a túa maneira de vestir, de maquillarte ou  

 mesmo de falar ou de comportarte.

A Enfadase se non avisas de que sales sen él, e de non  

 saber a onde vas.

A  Monta escándalos en público ou en privado polo que  

 dixeches ou por como actuaches.

A  Impón regras sobre a relación (días, horarios, etc), de  

 acordo coa súa propia conveniencia.

A  Comparate con outras mozas.

A  Sente celos ou envexa das túas relacións con amigo/as,  

 familia...

¿¿Vives cO teu mOzO 

  situaciOns cOma EstA?

?


