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PARA QUE SERVE ESTA GUÍA
A guía do Ben Querer nace para previr e aprender a identificar
a violencia nas parellas novas … Para aprender a diferenciar o
mal querer do ben querer.
A violencia na parella pode sufrila calquera persoa, non hai un
perfil definido que nos poda axudar a identificala e ademais,
en moitas ocasións, a violencia é confundida co amor.
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O AMOR ROMÁNTICO
Na nosa sociedade a violencia é algo sociocultural e, en especial, sofrena
as mulleres.
Esta educación marca o noso modelo de amor. É dicir, que non en todas
as sociedades se “ama” do mesmo xeito. Por exemplo, o noso modelo de
amor tradicional é o monógamo (unha soa parella) mentres que noutras
sociedades o normal é o polígamo (varias parellas á vez). Non se ama
igual en todos os lugares do mundo. Aprendemos a amar dependendo de
onde nacemos.
Pero entón, a que chamamos amor romántico? É o modelo tradicional
da nosa cultura e está fomentado por todo o que nos rodea: os contos,
as películas, as relación da nosa familia, o refraneiro, a publicidade, etc.
Todos estes estímulos están enfocados a seguir un modelo que pouco
a pouco vai calando na xente e fai que se interiorice o modelo de amor
predominante.
No amor romántico mozas e mozos están destinados a seguir roles
diferentes: as rapazas deben ser obedientes, delicadas, sumisas, fráxiles …
mentres que os rapaces deben ser valentes, decididos, loitadores, fortes …
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Isto fai que estea ben visto que os rapaces controlen, salven, coiden,
axuden … ás rapazas, que neste modelo de amor son sumisas e
dependentes. Este sistema provoca que as relacións entre mozos e mozas
sexan desiguais e a través del nace a violencia de xénero.
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O BEN QUERER E O MAL QUERER
Pero a que nos referimos ao falar de ben querer ou mal querer?
Falamos de relación sa (ou ben querer) cando dúas persoas están a gusto xuntas
e basean a súa relación na CONFIANZA e no RESPECTO. Ningunha das dúas persoas
manda sobre a outra, demóstranse cariño e apoianse en todo o necesario.
Falamos dunha relación tóxica (ou mal querer) cando as persoas que forman
unha parella se enfadan continuamente, non respectan a opinión da outra persoa e non confían unha na outra (o que normalmente se traduce
en celos)
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Vexamos os seguintes exemplos:

A HISTORIA DE UXÍA

Uxía ten 15 anos e leva 5 meses saíndo co seu veciño, do que levaba namorada toda a vida. Ao
principio todo era precioso e Uxía non podía crer que se fixara nela.
Fai dous meses as cousas empezaron a cambiar, sempre a critica por ir maquillada e prohíbelle
levar saia. Ademais tívolle que dar as súas claves de Instagram porque non se fía do que poda
facer nas redes sociais. Bérralle, ponse moi nervioso e non a deixa falar para dar explicacións.
Quere falar con el, pero non se atreve, non quere que lle volva a mirar tan mal como a última vez.
De tódos os xeitos sabe que el no fondo é unha boa persoa, polo que conseguirá cambialo …
quéreo moito e o amor pódeo todo.

A HISTORIA DE ABEL

Abel ten 17 anos e namorouse hai 3 meses dun rapaz que coñeceu un sábado de festa. Está moi
contento, pásano moi ben xuntos, comparten afeccións, estao a apoiar nos seus estudos, xa que
precisa sacar boa nota para poder entrar na carreira de medicina, o seu soño …
Só hai un problema, Abel estase a sentir presionado para manter relacións sexuais. Non se
sente preparado, para el é un mundo descoñecido e a súa parella non para de dicirlle que se de
verdade o quere, farao por el. Aínda así, Abel non está convencido e non lle gusta que lle estea
metendo présa para tomar unha decisión tan importante para el.
Aínda así, vaino facer, porque a súa parella ameázalle con deixalo. Abel non quere que iso pase,
e ademais quéreo moito, por iso aceptará. Ainda que pouco convencido e con medo.
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A HISTORIA DE CATUXA

Catuxa ten 16 anos. Leva 4 meses cun rapaz da clase do lado, que xa lle gustaba dende hai tempo. Está encantada, van á clase de baile, falan de todo e debaten sobre mil temas, sempre fan o
que queren e el sempre a respecta.
Axúdaa moito, a semana pasada necesitaba conseguir un libro na biblioteca para un exame, pero
estaba fóra de excursión coas súas amigas; el ofreceuse e foi recollelo. Catuxa séntese libre e
feliz consigo mesma.
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NOTAS A DIFERENZA???
A VIOLENCIA … O MAL QUERER
Existen diferentes tipos de violencia, que debemos distinguir para poder
identificalas.

CC Violencia física: é calquera acto que produza danos e feridas no teu corpo
… patadas, golpes, rabuñadas, empurróns …

CC Violencia sexual: calquera acto que che obrigue a ter unha relación co

teu corpo que ti non queres, como por exemplo, que che toquen sen
consentimento ou que che obrigan a manter relacións sexuais sen ti
quereres ...
CC Violencia psíquica: actos que se dirixen a degradarche, humillarche e
acabar coa túa autoestima a través de:
CC Maltrato verbal: insultos, berros, comentarios degradantes,
humillacións, ameazas ...

CC Maltrato emocional: facerte culpable de todo o que sucede,
ignorar a túa presenza, mirarte con desprezo, romperche
cousas importantes para ti, revisarche o móbil, o correo
electrónico, infantilizarte, desconfiar de ti ...

CC Maltrato social: poñerte en evidencia diante da familia ou

amizades, impedir que te relaciones coa túa xente ou que
te acompañe a todas partes co obxectivo de illarte ...
Estas situacións NUNCA deben permitirse. E lembra que nos pode pasar
a calquera.
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CANDO EXISTE MAL QUERER
Por exemplo …
Cando controla …

… a túa forma de vestir.
… o teu xeito de pensar, a túa forma
de facer as cousas.
… o teu teléfono e as túas mensaxes
… as túas redes sociais.
…quen son as túas amizades.

he illa…
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… vistes coma unha puta.
… non comas eso!
… con quen estás a falar?
… con esa tía non fales, é unha mala influencia.
… dame os teus contrasinais de facebook.
… non te maquilles tanto, parece que vas provocando.
… non subas esa foto ao Instagram.
… que levas na mochila.

Por exemplo …

... quedas sempre
coas túas amigas
e
nunca comigo
… non lle contes
isto á tua nai, ela
tenme manía
… non fales coa
xente da clase, en
realidade non te qu
eren.
… non vaias a esa ac
tividade, non che va
i
servir de nada

NUNHA PARELLA?
ao respecto…
Cando che falta
scalifica
... cando te de milla
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Por exemplo …
... ti non vales para nada.
… todo o fas mal.
… mira que estás gorda/o
… non sei porqué estou contigo, eu son
moito mellor ca ti.

Por exemplo…
Cando ameaza …

… con exercer a violencia
… con deixarte
… con coller algo teu

… se non deixas de falar con el quítoche o
teléfono.
… vouche cambiar o contrasinal do Instagram
como subas esa foto.
… como me deixes vou facer unha loucura.
… se non me fas caso, mátote!
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Cando te presiona sexualmente …
... obrigándote a manter relacións
sexuais
… obrigándote a facer prácticas sexuais
que non queres
… cando te obriga a mandarlle fotos
espida
… cando comparte fotos ou vídeos
sexuais teus nas redes sociais

Cando te acosa

…

… perseguíndote
… por teléfono ais
… por redes soci

Por exemplo…
… se non mo fas ti, vou con outra.
… es unha cría.
… como non queres deitarte comigo, voulle pasar
a túa foto a todo o instituto.

Por exemplo…
… indo buscarte á porta do instituto, aínda que
ti non queiras
… chamándote por teléfono 30 veces nunha hora
… enviándoche mil mensaxes ao WhatsApp
nunha noite.

Tamén cando existen …
… celos
… insultos
… chantaxe
… presións
… malos xestos
… malas miradas
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… cando sentes medo se a
túa parella se pon nerviosa
… se publica fotos túas
en redes sociais sen o teu
permiso

COMO SE SENTE UNHA PERSOA QUE
VIVE UNHA RELACIÓN DE MAL QUERER COA SÚA PARELLA
Insegura
Falta de sono
Baixo apetito ou ansiedade pola comida (trastornos
alimenticios)
Problemas nos estudos
Tristeza
Baixa autoestima
Medo
Culpa
Soidade
…

QUE DI UNHA PERSOA QUE TEN UNHA
RELACIÓN DE MAL QUERER COA SÚA PARELLA

Se te sentes mal, é que algo vai mal.
Decide sobre a túa vida

A culpa foi miña …
Se non fixera … non pasaría …
Merezo o que me está pasando …
Non vallo para nada …
Son unha persoa pouco atractiva …
Non merezo que ninguén me queira …
Non son nada intelixente …
Non podo facer nada soa …
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NON É AMOR… (MITOS SOBRE O AMOR)
Na nosa sociedade o amor romántico séguese mantendo a través das
seguintes expresións e mitos:

“O amor pódeo todo”

Os problemas e diferenzas que se dan nunha relación poden ser tan graves que sexan insalvables, por moito que queiramos a unha persoa. Se hai
que esforzarse … NON É AMOR

“Se unha persoa é celosa, é porque te quere”

Os celos xorden cando alguén quere controlar a outra persoa, debido á
súa inseguridade e desconfianza. Se hai celos … NON É AMOR

“A media laranxa”

As persoas non somos metades nin estamos incompletas, somos laranxas
completas. Se non te sentes así … NON É AMOR

“QUEN BEN TE QUERE, FARATE CHORAR”

Quen te quere ben farate rir, farate feliz, farate gozar. Se che fai chorar …

NON É AMOR

“Teño que manter relación sexuais porque lle quero”

O amor exprésase de múltiples formas, sempre co consentimento e
convición das persoas. Se che forza a facer cousas que non queres … NON É AMOR
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“Cambiará porque o/a quero”

Cando te namoras dunha persoa, namoraste da súa forma de ser. Se a
queres cambiar, non che gusta esa persoa e polo tanto … NON É AMOR

“Sen ti non son nada”

Todas as persoas somos o que nós queremos ser. Somos seres únicos e
completos, e polo tanto, non precisamos a ninguén ao noso lado para
desenvolvernos completamente … Se che di sen ti non son nada … NON É AMOR

“Por amor, faría calquera cousa”
Calquera cousa …? NON É AMOR
“O príncipe azul”

Na nosa sociedade existe o mito do príncipe azul, unha persoa especial
que nos atopará algún día, nos salvará e nos protexerá. Non podemos
depender doutra persoa para sentirnos seguras, debemos ser persoas
autónomas para aprender a enfrentarnos ás situación que nos vaian
sucedendo ao longo da nosa vida. Se precisamos que alguén nos salve…

NON É AMOR

“Cando unha muller di non, quere dicir si”

As mulleres son capaces de manifestar os seus desexos sexuais e teñen
dereito a decidir sobre eles. Se unha muller di NON é NON e se pensas o
contrario … NON É AMOR

“A min iso non me pode pasar”

Pódelle pasar a calquera persoa, non deixes que che pase a ti! Se non … NON É AMOR
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COMO É UNHA RELACIÓN DE BEN QUERER?
As relación sas e de ben querer, son aquelas nas que as dúas persoas da
parella están a gusto, respéctanse e cóidanse:

jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
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Divírtense xuntas
Escóitanse
Son libres
Fan cousas que lles gustan,
xuntos/as ou de xeito individual
Resolven os conflitos falando
Falan de todas as cousas
Son independentes
Son capaces de poñerse no lado
da outra persoa
Apóianse
Son autónomas

jj Son corresponsables (reparten
as tarefas cotiás)

jj Respéctanse
jj Valóranse positivamente
jj Respéctanse na súa evolución
jj
jj
jj
jj

sexual
Anímanse cando están tristes
Alégranse dos seus éxitos
Téñense en conta á hora de
facer plans
Non se comparan con outra xente

PÓDEME PASAR A MIN? ...
DATOS DA VIOLENCIA DE XÉNERO NA XUVENTUDE
A violencia de xénero pode sufrila calquera persoa, tamén as persoas mozas.
Observa os seguintes datos do estado español:

CC O 14,5 % das mulleres entre 15 e 29 anos recoñecen ter sufrido discri-

minación nas súas relacións de noivado ou parella (Fonte: Injuve, Sondaxe
de opinión, 2013, 3-EJ166. Datos actualizados a 24 de febreiro de 2016)

CC O 10,3% das mulleres entre 16 e 24 anos recoñecen ter sufrido violencia física por parte da súa parella actual ou exparellas (macroenquisa

de violencia contra a muller 2015. Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade)

CC O 4,8 % das mulleres entre 16 e 24 anos recoñecen ter sufrido

malos tratos físicos severos por alguna parella, e o 5,4% moderados

(macroenquisa de violencia contra a muller 2015. Delegación do Goberno para a
Violencia de Xénero. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade)

CC No ano 2016 contabilizáronse 8.763 delitos contra a liberdade sexual
(macroenquisa de violencia contra a muller 2015. Delegación do Goberno para a
Violencia de Xénero. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade)
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QUE PODEMOS FACER ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO?
Como parte da sociedade, hai cousas que podemos facer para loitar contra a violencia de xénero:

jj Non permitila: a violencia de xénero é un problema social, público,
jj
jj
jj
jj
jj
jj
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e polo tanto todas as persoas debemos implicarnos e denunciar as
situacións de violencia que detectemos.
Non pensar que é un problema da parella e que non debemos
meternos.
Non debemos xustificala. O alcohol, as drogas e os problemas
familiares non xustifican unha relación violenta.
Apoiar á vítima: as persoas que sofren violencia de xénero precisan
axuda porque a súa autoestima e seguridade están deterioradas.
Deixar unha relación tóxica é moi difícil, non debemos presionar á
vítima por non ser capaz de rompela.
Axudar á vítima a buscar recursos que lle axuden a saír da situación
de violencia.
SEMPRE apoiar, axudar, crer e escoitar á vítima.

CONTESTA A ESTE CUESTIONARIO: ESTÁS A SUFRIR VIOLENCIA?
1.Insúltame

11. Vólvese agresiva/o ao beber

V

F

V

F

V

F

V

F

14. Enfádase cando non fago o que el/a
quere

V

F

15. Dime que non son atractiva/o

V

F

16. Dime que teño sorte de estar con el/a

V

F

V

F

V

F

2. Humíllame

12. Dáme medo cando se pon nervioso/a

3. Enfádase comigo pola roupa que levo

13. Enfádase cando non estou de acordo con
el/a

4. Amósase celoso/a coas miñas amizades
5. Golpéame

6. Quere que lle obedeza a cada momento
7. Fórzame a realizar actos sexuais que non
quero

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

F

17. Non lle importa o que sinto

V

F

18. Rabúñame

V

F

19. Ameázame con armas

V

F

V

8. Dime que son tonta/o
9. Dime que non vallo para nada
10. Non me deixa sair coas miñas amizades

*V: verdadeiro F: falso

20. Obrígame a facer actos sexuais que non
me gustan
V F
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Se contestaches V as preguntas: 1, 2, 3, 6, 8 ,9 ,13 e 14; estás a sufrir maltrato psicolóxico.
Se contestaches V as preguntas: 4 e 10; estás a sufrir maltrato social
Se contestaches V as preguntas: 5, 11, 12, 18 e 19; estás a sufrir violencia
física.
Se contestaches V as preguntas 7, 20; estás a sufrir violencia sexual.
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CONTESTA A ESTE CUESTIONARIO: ESTÁS A EXERCER VIOLENCIA?
1. Quedaches coa túa parella. Sae do portal cunha minisaia moi curta. Ti…
a. Dáslle un bico e un abrazo, ela está guapa con calquera cousa que se poña!
b. Non lle dis nada, pero estás toda a noite preto dela para deixar ben claro que a
súa parella es ti … hai moito listo solto!
c. Montas en cólera, dislle que é unha guarra e pídeslle que suba rapidamente a
cambiarse á casa. Non queres que ninguén a vexa así.
2. A túa parella quere saír a ver un partido de baloncesto coas súas amizades. Ti queres
quedar na casa a ver a televisión. Como reaccionarías?
a. Paréceme estupendo! Sempre che gusta que a túa parella sexa feliz.
b. Dígolle que teño ganas de estar con ela. Non te fías do que faga ela soa por ahí.
c. Prohíbollo! Se me quere, terá que renunciar a certas cousas.
3. Unha parella do grupo discuten e unha das persoas dálle un empuxón á outra. Ti:
a. Métome no medio, defendo á vitima e por suposto, dígolle á persoa agresora
que así non se fan as cousas.
b. Dígolles que marchen a outro sitio a discutir. Están estorbando ao resto da
xente.
c. Mantéñome á marxe, son cousas de parella.
4. Sabes que hai unha persoa da clase da túa parella que intenta ligala.
a. Non che importa. Entendes que lle guste ao resto de persoas.
b. Sentiríame fatal. Estaría moi atento/a por se falan ou quedan xuntos/as.
c. Non llo consentiría. Ademais, para que quedara ben claro, diríallo diante de
todo o mundo.

A GUÍA DO

BEN QUERER

5. Outra persoa da pandilla cóntache que a súa parella non quere manter
sexuais polo momento. Que lle dirías?
a. Que falará con ela a soas e con tranquilidade.
b. Que insista máis. Seguro que quere pero intenta facerse de rogar.
c. Que a deixe. Se non quere é que pasa de ti.

relacións

6. A túa parella ten abertas varias redes socais. Ti:
a. Xenial! A ti tamén che encantan!
b. Miras continuamente o seu perfil para ver quen lle falou. Ademais, cando se
despista, entras no seu teléfono para ver con quen ten contacto.
c. Non o permites. Se quere ter redes sociais, tenche que dar as súas claves.
7. Estades nunha festa e queres marchar para a casa. A túa parella decide quedar. Ti:
a. Marcho igual porque estou canso/a.
b. Pois que quede, pero esta gárdolla.
c. Despídome de todo o mundo menos da miña parella. Se non ven comigo é que
non lle importo.

Se marcaches a maioría de A: Noraboa!! Non estás a exercer violencia
cara a túa parella.
Se marcaches a maioría de B: Coidado, hai cousas que tes que cambiar
para manter unha relación de ben querer.
Se marcas a maioría de C: Perigo! Estás a exercer violencia sobre a túa
parella!
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CONCEPTOS IMPORTANTES
Sexo: refírese ás características físicas e sexuais (é dicir, biolóxicas) coas que
nacemos.

Xénero: características asinadas a cada un dos sexos. Que é o que está ben
visto para as rapazas e que é o que está ben visto para os rapaces.

Violencia de xénero: violencia de diversos tipos exercida do home cara a muller, polo simple feito de ser muller.

Estereotipos de xénero: crenzas xeneralizadas das características dos homes e
das mulleres. Son etiquetas que nos poñen ao nacer.

Roles de xénero: comportamentos propios dos homes ou das mulleres
simplemente polo feito de pertencer a un sexo ou a outro.

Igualdade de xénero: igualdade de dereitos e deberes de mulleres e homes.
Machismo: pensamento e actitude que pensa que o home é por natureza
superior á muller.

Feminismo: movemento social que loita pola equiparación de dereitos e
obrigas de mulleres e homes.
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PARA SABER MÁIS…
… NA WEB
jj
jj
jj
jj
jj

Guía de los buenos amores. Consejo de la juventud de Navarra.
Trátame bién. Instituto andaluz de la mujer. Consejería para la igualdad y bienestar
social.
Sin machismo si, pásalo! Gobierno de Canarias.
No te líes con los chicos malos.
Guía de la prevención de violencia de género en adolescentes. Ayuntamiento de
Boadilla del Monte.

… EN YOUTUBE
jj
jj
jj
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“Sin pensarlo dos veces”. Abott producciones. Directora Chus Gutiérrez.
“Namorando”.El espejo mágico producciones. Jone Ojeda.
“Mayoría oprimida”. Shadows films. Eléonore Porriat.

… PELÍCULAS
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj

Solas. 1999. Benito Zambrano.
Solo mía. 2001.Javier Balaguer
Te doy mis ojos. 2003. Icíar Bollaín
Celos. 1999. Vicente Aranda.
Princesas. 2005. Fernando León de Aranoa.
Juno. 2007. Jason Reitman.
Yo soy la Juani. 2006. Bigas Lunas.

… LIBROS
jj
jj
jj

El diario azul de Carlota. 2013. Genma Lienas.
El diario violeta de Carlota. 2013. Genma Lienas.
El diario rojo de Carlota 2013. Genma Lienas
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QUE RECURSOS TES AO TEU ALCANCE?
CC Servizos Sociais Comunitarios Básicos de
Vilarmaior: 981.787.709 - 981.781.916
CC Centro de Información ás Mulleres de Coirós:
981.776.296
CC Servizo de información e asesoramento a mulleres
vítimas de violencia de xénero:016
CC Teléfono da muller 24 horas: 900.400.276
CC Emerxencias: 112
CC Garda Civil EMUME (Equipo da muller e do
menor): 062
CC Centro de Saúde de Vilarmaior: 981.781.740
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