SANTIAGO DE COMPOSTELA,

CIDADE SEGURA E LIBRE DE VIOLENCIAS SEXUAIS

Que son as violencias LGTBIfóbicas?
Son as violencias machistas baseadas no medo, discriminación, odio ou rexeitamento
cara as persoas LGTBIQ+ (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuais, Intersexuais, Queer, etc.)
por saírse da norma imposta polo sistema sexo-xénero e a heteronormatividade.
Poden adoptar, en termos xerais, a forma de...
HOMOFOBIA
LESBOFOBIA
TRANSFOBIA
BIFOBIA

ACONTECEN EN DISTINTOS
ESPAZOS E ÁMBITOS: na rúa, no
transporte público, en eventos
festivos, no ámbito laboral, no
ámbito sanitario, etc.

Como detectalas?
Estas son algunhas das claves que nos poden
axudar a detectar violencias LGTBIfóbicas:

Diríxense cara persoas por razón
da súa orientación sexual,
identidade e/ou expresión de
xénero.
Poden ser verbais, non verbais,
físicas ou corporais.
Moitos destes comportamentos
están normalizados e
naturalizados.

1. Xestos, miradas, movementos, asubíos

e outros sons obscenos ou ofensivos
encamiñados a denigrar.
2. Chistes, bromas e comentarios sobre
a aparencia física, a orientación sexual e
a identidade e/ou expresión de xénero.
3. Acurralar e/ou perseguir a unha
persoa na vía pública ou
establecemento privado co propósito de
intimidala ou violentala.
4. Negarse dun xeito deliberado a
empregar o nome, pronomes e artigos
cos que unha persoa se identiﬁca.
5. Realizar achegamentos físicos
excesivos, para atemorizar ou asustar.
6. Agredir física e/ou sexualmente.

Se actúas así, estás a agredir

Como podemos previr
as violencias LGTBIfóbicas?
Non deas por sentado que todas as persoas son
heterosexuais ou cisxénero.
Refírete ás persoas polo nome e pronome co que se
identiﬁquen.
As expresións, xestos, comentarios, chistes ou burlas
sobre a orientación sexual, identidade e/ou expresión de
xénero non teñen gracia, son violencia.

Que facer ante unha agresión LGTBIfóbica?
Se a sofres...

Se a presencias...

Expresa con claridade e contundencia o teu
malestar e incomodidade. Pero recorda que
a túa auto-protección debe ser o primeiro!

Aproxímate e pregúntalle se precisa axuda. Pero
non te esquezas da túa auto-protección! De ser
posible, busca apoio para a intervención.

Busca apoio e cóntalle a alguén de
conﬁanza o que che aconteceu ou está a
acontecer para que te poidan axudar e
acompañar.

Interrompe a situación indicando que acabas de
ser testemuña do acontecido. Se a situación non
representa un risco para a túa integridade,
diríxete a quen exerce a violencia e móstralle
desaprobación pola súa conduta.

Pode que sintas medo, enfado, vergonza,
frustración,... e un montón doutras
sensacións e sentimentos. É normal
sentirse así. Se precisas axuda de calquera
tipo, contacta cos servizos e recursos
especializados.

Cando percibas que a situación presenta algún
tipo de risco para a ti e/ou para a persoa que
enfronta a violencia, chama aos teléfonos de
emerxencia:
112 Teléfono de Emerxencias
091 | 981 551 100 Policía Nacional
092 | 981 542 323 Policía Local

Para calquera dúbida, necesidade de apoio, información ou asesoramento, tes á túa
disposición:
O Punto Lila durante as festas do Apóstolo
O Centro de Información ás Mulleres do
estará dispoñible nestas dúas localizacións:
Concello de Santiago de Compostela,
Parque da Alameda e Parque de Galeras.
981 542 467

Non te quedes á
marxe e actúa!

