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A CAMPAÑA 

QUEN DIXO MEDO?
A violencia de xénero converteuse nos 
últimos anos nunha lacra social, que nos 
afecta a todos e todas por igual. Ante a si-
tuación actual, debemos pois reaccionar, 
primeiro recoñecendo que o problema 
existe e persiste, analizando os motivos 
que a causan e por último actuando con-
tra ela, esa violencia endémica, enraiza-
da na nosa sociedade como unha mala 
herba que compre desapareza para que 
floreza a vida, a igualdade, o respecto. 

O medo non é unha opción; como indi-
viduos non podemos ter medo a denun-
ciar a violencia, a actuar contra ela, a 
protexer ás vítimas que a sofren. O medo 
é un elemento coactor que nos impide 
apreciar obxectivamente os problemas 
que nos rodean, por iso compre superalo. 

Esta problemática non é exclusiva da 
muller, afecta ao conxunto da socieda-
de de forma horizontal e vertical; nesta 
campaña queremos ter presente a so-
ciedade, coa súa pluralidade e diversi-
dade, a este criterio responde a imaxe 
principal da campaña: unha composi-
ción polifacética sobre a que destaca un 
rostro sen filtro de cor, sen medo. 

Temos por diante 2 intensos anos de ac-
tividades e propostas que levar a cabo, 
para iso deseñaremos puntualmen-
te materiais informativos e didácticos 
como o que tes entre as mans, estará 
tamén a disposición de todas e todos 
un blog informativo no que consultar o 
avance da campaña así como as cróni-
cas do que vaiamos facendo.

Por isto que vos contamos, e polo que 
vos contaremos... QUEN DIXO MEDO!

OBXECTIVOS:
• Desenvolver accións de sensibili-

zación para a prevención da vio-
lencia de xénero destinadas á po-
boación de Concellos da Provincia 
da Coruña para coñecer as caracte-
rísticas e dimensións desta proble-
mática social para a súa erradica-
ción definitiva. 

• Desmontar os mitos e estereotipos 
en torno á violencia para apostar 
pola responsabilidade social.  

• Visibilizar o fenómeno e informar 
sobre el para tomar conciencia e 
actuar.  

• Fomentar o cambio de crenzas e 
actitudes e implicar ao respecto da 
violencia contra as mulleres a toda 
a poboación.  

• Dotar a poboación dos mecanis-
mos, coñecementos e habilidades 
precisos para detectar as diversas 
manifestacións da violencia de xé-
nero e actuar de xeito contundente 
ante ela. 

POR QUÉ?
Os cambios tecnolóxicos supoñen non 
só novas oportunidades senón que 
tamén traen consigo novos problemas 
como illamento social, adición a inter-
net e móbil etc.. Ao mesmo tempo esta-
blécense tamén novas formas de vio-
lencia contra as mulleres tales como:

• Acoso en liña ou ciberacoso: amea-
zas, vexacións…

• A violencia exercida a través do 
control e o seguimento.

• A violencia dirixida a grupos ou 
comunidades de mulleres pola súa 
identidade sexual ou de xénero.

• Distribución de contidos que nos 
respectan a intimidade das persoas.

Ademais de todo isto, estas tecnoloxías 
dificultan a identificación do agresor 
polo que na maioría dos casos actúan 
dende o anonimato.

Neste caso o maltrato non so se limita a 
agresións físicas, comezan a darse no-
vas formas de violencia que xorden co 
uso das novas tecnoloxías que resultan 
aínda máis difíciles de detectar e dis-
tinguir.

As redes sociais, os servizos de men-
saxeira como whatsapp están xerando 
novas formas de exercer violencia. Un 
exemplo claro, é o control ao que moi-
tas mozas se ven sometidas polos ciú-
mes das súas parellas, que na maioría de 
casos se consinte por entender o control 
exercido como unha manifestación do 
amor e non como unha forma de vio-
lencia.

Resulta fundamental pois, formar e in-
formar a poboación adolescente no uso 
responsable das TIC, de xeito que non se 
contribúa á creación de novas formas 
de violencia contra as mulleres, senón 
que sexan empregadas para a elimina-
ción desta lacra social.
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OBXECTIVOS:
• Dotar ao alumnado das ferramentas 

para a prevención e detección de 
conductas abusivas, aditivas e vio-
lentas presentes nas tic.

• Reflexionar sobre a autonomía, os 
bos tratos e o recoñecemento mutuo.

DESTINATARIOS/AS: 
Esta charla esta dirixida a poboación 
adolescente en xeral.

METODOLOXÍA:
Serán Ciclos de charlas – coloquio nas 
que se abordarán os tipos de violencia 
emerxentes a través do uso das novas 
tecnoloxías e as habilidades para a de-
tección do tratamento das mesmas.


