LES VIOLÈNCIES SEXUALS
La

violència sexual és una de les formes més freqüents de violència dels ho-

mes contra les dones.

Aquesta violència pot prendre diferents formes per
això es parla de violències sexuals. Quins tipus trobem?
- Agressió sexual o violació
- Abús sexual
- Assetjament sexual (a la feina, en espais públics i/o virtual)
Es pot ser víctima d’un o de més tipus de violència sexual i algunes poden
conduir a altres de més greus. Aquests tipus d’agressions també es poden
donar en l’àmbit de la parella o de la família.

SI HAS PATIT VIOLÈNCIA SEXUAL
NO ETS CÒMPLICE NI CULPABLE
En la violència només hi ha un culpable: l’agressor.

VOCABULARI PER SABER DE QUÈ
ESTEM PARLANT
Assetjament virtual o Ciberassetjament (en sentit estricte): quan s’utilitza
un proveïdor de serveis (empresa que facilita la connexió a Internet a la seva
clientela) en contra de la persona assetjada repetidament i al llarg del temps.
Guerra de notificacions: mitjà utilitzat de vegades en casos de
ciberassetjament per implicar un proveïdor de servei contra la víctima.
Ciberaguait (Cyberstalking) seguiment dels passos online de la víctima.
Assetjament virtual o Ciberassetjament entre menors (ciberabús,
cibermatonaje,cibermatoneo):
Web apallisadora: Web creat per fer ciberassetjament a algun menor,
ficant-se amb ell/a de manera pública i ridiculitzant-lo o la. Sovint s’anima a
altres internautes a participar en l’abús.
Assetjament virtual o Ciberassetjament sexual: qui a través d’internet,
telèfon o qualsevol altra tecnologia de la informació i comunicació, contacti amb
un menor de setze anys i li proposi trobar-se per dur a terme actes de naturalesa
sexual. Quan pels mateixos mitjans que els anteriors, es contacti amb un menor
de setze anys i se l’entabani per a que li faciliti material pornogràfic o mostri
imatges en les que si representi ho hi aparegui un menor.
Grooming (child grooming, internet grooming, cybergrooming): (veure
punt següent).
Esquer (Luring): estratagemes utilitzades pels pedòfils on-line per atreure
menors a trobades fora de la Xarxa.
Sexting: és l’acció d’enviar mitjançant dispositius electrònics, especialment
entre telèfons mòbils, missatges amb contingut eròtic, ja siguin aquests
només de text o fotografies sexualment explícites. El sexting és un dels
perills al quals ens exposem al navegar per Internet, però tot té un inici. La
norma bàsica és no contactar amb persones estranyes i no enviar ni rebre
fotografies de caire sexual. Com sabràs, un cop a Internet no podràs tenir el
control dels materials que comparteixes.
Sextorsió (veure punt següent).
Flame: provocació mitjançant un missatge incendiari enviat a un fòrum o llista
de correu, l’objectiu del qual és provocar reaccions irades dels seus i seves
participants. Sol contenir insults o ofenses i pot estar dirigit a tothom en general,
a un grup d’usuaris o a algú en particular.
Trol o troll: persona que publica missatges provocadors, irrellevants o fora de
context en una comunitat en línia (fòrum de discussió, sala de xat, comentaris
de bloc, etc.) amb la intenció de molestar o provocar una resposta emocional
en els usuaris i usuàries i lectors alterant la conversa normal en un tema de
discussió i aconseguint que els mateixos/es usuaris i usuàries s’enfadin i
s’enfrontin mútuament.
Núvol: espais d’Internet, on es poden desar molts tipus d’informació (fotos,
música, documents, vídeos o qualsevol altre fitxer), i recuperar-la fàcilment en un
altre moment des d’un ordinador, un telèfon, un televisor o un altre dispositiu amb
connexió a Internet. Es poden compartir els documents o les notes creades amb
altres persones o mantenir-los en privat.

A. COM DEFINIM
L’ASSETJAMENT SEXUAL?
LEGALMENT

Es quan algú demana favors de naturalesa sexual per a sí
mateix o per a tercers, en l’àmbit d’una relació laboral, docent
o de prestació de serveis, de forma continuada o habitual,
sempre que tal comportament provoqui en la víctima una
situació objectiva i greument intimidadora, hostil o humiliant.

Tipus de

Cyberstalking

Ciberassetjament
entre iguals

Codi penal

Cinc recomanacions
per prevenir el sexting

GROOMING

Això passa quan un adult a través d’enganys manté converses amb menors online. El que volen és enganyar i aconseguir un benefici propi. Intenten aconseguir imatges de contingut eròtic per fer xantatge, amenaçar i
exigir una trobada física que podria acabar en algun tipus d’abús o agressió
sexual.
L’assetjador pot ser anònim o pot fer-se passar per algun familiar, company
de feina, amic o company de classe, per tal d’aconseguir dades sobre la
víctima.
Elements utilitzats per l’assetjador per contactar amb el o la menor: correu
electrònic, programes de missatgeria instantània, xats públics, fòrums de
discussió, telefonia mòbil, plataformes online de difusió de continguts,
xarxes socials, consoles (Wii, PlayStation, Xbox) que permeten xatejar.
El grooming comporta situacions de perill latents per al o la menor, ja que
l’assetjador és un adult i existeix una intenció sexual explícita o implícita.

Los riesgos en Internet: Ciberacoso,
grooming, sexting, pornografia

Fases:
1. Fase d’amistat: presa de contacte de l’adult amb el o la menor d’edat
per tal de conèixer els seus gustos i preferències per crear una relació
d’amistat amb l’objectiu d’aconseguir la seva confiança.
2. Fase de relació: es crea la relació incloent sovint confessions personals i
íntimes entre el o la menor i l’assetjador, consolidant-se així la confiança
i aprofundint en la seva vida, gustos i costums.
3. Fase d’actuació: hi ha un alt grau de component sexual; sovint inclou la
descripció de termes específicament sexuals i la petició al o la menor
de la seva participació en actes de naturalesa sexual, gravació d’imatges
i presa de fotografies.
Si el o la menor accedeix a facilitar imatges/vídeos, aquests materials podran
ser utilitzats amb fins d’extorsió per generar una cadena de xantatges que
pot no acabar si el o la menor no para la situació.
Pot passar que el o la menor no expliqui el que li passa als adults de
confiança (pare, mare) per por i inseguretats i accedeixi als xantatges.

SEXTORSIÓ

És una forma d’explotació sexual en la qual es fa xantatge a una persona
per mitjà d’una imatge de sí mateixa despullada o de contingut sexual que
ha compartit a través de les xarxes mitjançant sexting. El xantatge se sol
realitzar per Internet, això assegura un cert grau d’anonimat al criminal.
La sextorsió pot ser:
—A menors d’edat o a adults/es.
—Per mitjà d’imatges obtingudes per càmera web, correu electrònic,
missatgeria instantània, telèfons o altres dispositius mòbils.
—Per mitjà d’imatges obtingudes en el context d’una relació sentimental.
—Amb l’objectiu d’abusar sexualment, d’una explotació pornogràfica
per a ús privat, per a xarxes pedòfiles o comercials, per aconseguir una
extorsió econòmica o qualsevol altre tipus de coacció.
—Puntual o continuada.
—Realitzada per coneguts, ex parelles o persones desconegudes.

Sextorsió

B. PREVENCIÓ

1. COM POTS PREVENIR-TE DE
L’ASSETJAMENT SEXUAL VIRTUAL?

Recomanacions generals per evitar qualsevol assetjament sexual virtual:
—Protegeix-te contra el malware amb un bon antivirus, un bon tallafocs i
altres mesures tècniques. Alguns programes maliciosos poden posar-te
en risc de patir assetjament virtual.
—No responguis a flames ni a altres tipus de provocacions enviades en
públic o en privat.
—Vigila a qui dónes les dades de contacte: telèfon mòbil, correu
electrònic, adreça de pàgines personals, etc.
—Busca’t a tu mateix/a a Internet de tant en tant, o millor, activa un
avís que ho faci automàticament per tu. Busca també el teu número de
telèfon i el teu e-mail per veure el teu estat.
—Llegeix bé les condicions d’ús de les comunitats virtuals on t’inscriguis
i comunica als seus administradors web els incompliments dels quals en
siguis testimoni.
—Si ets menor i pateixes algun tipus d’assetjament, explica’l als teus
pares o als teus professors/es abans de fer res.
—No utilitzis noms d’usuari ni avatars provocatius.
—Bloqueja, esborra, ignora la gent que et molesti per xarxes d’Internet.
Hi ha missatges que pots guardar per si en algun moment necessites
proves de la seva actuació.
—Si reps amenaces no esborris les proves. Guarda-les i avisa la policia.

2. COM POTS PREVENIR-TE, CONCRETAMENT,
DEL GROOMING?

Recomanacions per als i les menors:
—Utilitza pseudònims o nicks amb els quals puguis operar a través
d’Internet. Així es disposaràs d’una identitat digital que no posarà en risc
la teva seguretat personal i professional.
—Tinguis cura de les dades personals que publiques a través d’Internet.
És recomanable que no en publiquis gaires.
—Tinguis una cura especial a l’hora de publicar continguts audiovisuals
i gràfics.
—No acceptis ni agreguis com a contacte a persones desconegudes o
de les quals desconfies.
—No enviïs imatges o vídeos a usuaris/àries en els quals no confies.
Si detectes alguna situació de risc o en la que una tercera persona et
comenci a sol·licitar temes relacionats amb aspectes sexuals comunicaho immeditadament als teus pares o tutors/es.

3. COM POTS PREVENIR-TE, CONCRETAMENT,
DE LA SEXTORSIÓ?
1. Reflexiona, assegura’t, mostra enlloc d’enviar...
2. No participis del sexting: ni creant-lo, ni reenviant-lo, ni fomentant-lo.
Si saps que algú està enviant o rebent fotografies, explica’ls-hi el perill,
així estaràs evitant que es propagui aquesta pràctica. Pensa en les
conseqüències que tot això pot tenir.
3.
4.
5.
6.

Evita contactar amb desconeguts.
Denuncia el sexting.
No comparteixis informació o fotografies comprometedores.
Ni que t’ho demanin, no enviïs ni et facis mai fotografies que puguin
afectar la reva reputació. No cedeixis davant la pressió o el xantatge.
7. Has de saber que les teves fotografies poden ser interceptades per
terceres persones a través de la pròpia Wifi. Saps qui rebrà exactament
les teves fotografies?
8. Si ja has enviat una imatge, no ho tornis a fer, serà una cadena que no
acabarà mai.
9. Bloqueja les teves fotografies de les xarxes socials, potser algunes són
comprometedores i podrien afectar la teva reputació en un futur proper.

Consells

Guía sobre ciberbullying
y grooming

10 consejos para que sepas
cómo evitar el Sexting

C. QUÈ PODEU FER ELS PARES I MARES?
1. QUÉ MÉS PODEU FER-HI ELS PARES I MARES?
COM PREVENIR?

—Involucreu-vos en l’ús que els vostres fills i/o filles menors fan
d’Internet. Per fer-ho és necessari que conegueu el llenguatge de les
noves tecnologies ja que sinó és més difícil que entengueu que és el que
estan fent els vostres fills i filles a Internet.
- Utilitzeu filtres de seguretat i un sistema de control parental.
-Superviseu el que fa el vostre fill o filla menor amb l’ordinador,
intentant si és possible, no vulnerar la seva intimitat.
- Reviseu la seva presència a la Xarxa.
—Parleu amb els vostres fills i/o filles per impulsar un ús responsable
de la xarxa (càmera web, pujada d’imatges, participació en fòrums, etc.)
i poder tenir coneixement dels problemes que poguessin tenir. Que
sàpiguen que poden comptar amb vosaltres.
—Vosaltres poseu les normes, també on-line:
-Limiteu l’horari del wifi per als mòbils i la connexió a certs números.
-Establiu un horari d’ús d’Internet i de l’ordinador, millor si és negociat.
—Poseu l’ordinador en un lloc visible. Expliqueu-los-hi que no han
d’acceptar sol·licituds de persones que no coneixen personalment i que
no han de penjar fotos, vídeos o informació a la xarxa, perquè algú pot
manipular aquest material en contra seu.

Guia per a la implantació
d’un control parental.
CESICAT

SexeJoves.
Generalitat de Catalunya

Pantallas Amigas

2. QUÈ FER SI TENIU SOSPITES QUE EL VOSTRE FILL
O FILLA ESTÀ SENT ASSETJAT/ADA SEXUALMENT
DE FORMA VIRTUAL?
1r pas: Parleu!

—Manteniu la calma des de la preocupació legítima que sentiu. Saber
que el vostre fill o filla ha estat assetjat pot provocar fortes emocions,
però si vosaltres es molesteu, enutgeu o perdeu el control, això farà més
difícil que el vostre fill o filla continuï parlant d’allò que li ha passat.
—Creieu-vos el vostre fill o filla. No és culpa seva i necessita ajuda.
—Tranquil·litzeu-lo/la.
—Feu-li saber que sereu al seu costat passi el que passi. Que sàpiguen
que poden comptar amb tu.
La vostra reacció davant allò que us explica el vostre fill o filla tindrà un gran
impacte en el com afrontarà el trauma de l’assetjament.
—Animeu-lo a parlar.
—Pregunteu-li directament.
—Digueu-li que esteu preocupats pel què li passa i que l’ajudareu sigui
quin sigui el problema.
—Escolteu-lo/la i doneu-li suport.
—No feu retrets.
—No culpabilitzeu.
—No feu promeses que no pugueu complir però digueu-li al vostre fill o
filla que vosaltres fareu tot allò que us sigui possible per protegir-lo/la.

2. QUÈ FER SI CONFIRMEU LES SOSPITES?
2n pas: Reflexioneu!

—Avalueu la importància de la situació.
—I, si teniu dubtes, busqueu l’assessorament d’un expert/a o servei
especialitzat.

3r pas: Actueu!

—Recopileu totes les proves: pàgines o espais en els quals apareguin
les imatges o vídeos, els noms d’usuari, perfils o dades que es puguin
esbrinar de la persona que publica o difon les imatges. D’allò que s’hagi
pogut obtenir preserveu la prova.
—Intenteu parar-ne la difusió: contacteu amb els responsables de
les webs o serveis on estiguin publicats els continguts a través dels
mecanismes que faciliten per aquests casos.
—Denuncieu: interposeu una denúncia davant els Mossos d’Esquadra
Mantingueu el vostre fill o filla informat/da sobre el que anirà succeint,
particularment en relació a les accions legals.

D. QUI I ON POT DENUNCIAR?
La pot presentar la persona afectada o, en funció de la víctima, els pares,
tutors legals o l’autoritat competent que en tingui coneixement
A tenir en compte: nuesa i minoria d’edat com a delicte de pornografia
infantil. Tingues en compte que la pornografia infantil és un delicte quan
es crea, es posseeix o es distribueix. Es considera pornografia infantil la
protagonitzada per qui no ha complert els 18 anys.

SERVEIS ON ACUDIR

Des del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 es
dóna resposta a qualsevol situació d’emergència. Des dels dos
centres d’atenció i gestió telefònica, els professionals gestionen
totes les emergències dins del territori català.

Mossos d’Esquadra de Tàrrega
Av. Josep Tarradellas, 1 de Tàrrega / Tel. 112 / 973 701 650
Policia Local de Tàrrega
C. la Pau, s/n de Tàrrega / Tel. 973 500 092

Telèfon d’atenció a les dones en situació de violència
masclista
És un servei gratuït de l’Institut Català de les Dones. Atenció
24 hores i en diferents idiomes. Hi ha servei d’advocada i de
psicòloga.
Telèfon Infància Respon 116 111
Horari: de dilluns a diumenge 24 h

És un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, per a la prevenció i la detecció dels maltractaments d’infants
i adolescents.

SIE - Servei d’Intervenció Especialitzada
Rambla Ferran, 43 de Lleida / Tel. 973 246 507
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h. No tanca al migdia.

El SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i llurs fills i filles afectats per processos de
violència masclista amb l’objectiu de facilitar la reparació del dany patit. Compta amb un equip interdisciplinari (psicòloga, jurista, educadora, treballadora social i mediador/a). El seu àmbit d’intervenció és la
violència en les relacions de parella, agressions sexuals, assetjament
sexual i moral en àmbits públics i privats, explotació sexual, altres.
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