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Consenso con Senso 
Pero...a que chamamos violencia sexual?

Pode existir violencia sexual nas redes sociais?
E que facemos ante unha agresión sexual?

Pódese previr a violencia sexual?
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Consenso

Nota: A violencia sexual tamén pode 
darse entre persoas do mesmo sexo. 
Cóidate e coida.  

Sabes o que son as relacións baseadas no bo 
trato?

 Comprensión dos nosos desexos e ne-
cesidades, mais tamén dos da outra persoa. 
 
 Autoestima que nos axuda a querer-
nos e a poñer límites cando sexan necesarios 
e a respectar os das outras persoas.
 
 Comunicación honesta e empática 
para expresarnos libremente e sentirnos 
comprendidas e comprendidos. 
 
 Coidados que permitan gozar do pra-
cer compartido responsabilizándonos da sa-
tisfacción de ambas partes. 

Non importa se unha persoa é a túa pa-
rella estable ou é un encontro ocasional, 
sempre ten que existir o bo trato. 4G
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Pero... a que 
chamamos

violencia 
sexual?

Estar de acordo en participar nunha actividade 
sexual escollida libremente, sen chantaxes nin in-
timidacións. O consentimento é imprescindible en 
cada relación sexual e en cada momento da mes-
ma. Sempre podemos cambiar de opinión e temos 
dereito a ser respectadas. 

 Palabras, miradas ou xestos sexuais que in-
comodan. 
 Exhibicionismo de xenitais ou fotos non soli-
citadas.
 Tocamentos indesexables. 
 Stealthing, quitar o preservativo sen coñece-
mento da outra persoa. 
 Gravar ou compartir imaxes de contido se-
xual sen consentimento.
 Obrigas, intimidacións ou chantaxes para 
realizar certas prácticas.
 Denegar o permiso para protexerse de em-
barazos non desexados ou infeccións de transmi-
sión sexual.
 Violación.
 Prostitución forzada ou trata de persoas. 
 Mutilación xenital feminina.

A violencia sexual inclúe todo 
tipo de tentativa ou acto sexual 
sen consentimento, comentarios 
ou insinuacións non desexados, 
ou accións para comercializar ou 
utilizar de calquera outro modo a 
sexualidade dunha persoa exerci-
dos mediante coacción e que ten 
como consecuencia un dano que 
atenta contra a súa liberdade, 
dignidade e integridade física e/
ou psicolóxica.

QUE É O CONSENTIMENTO?



6 Pode
existir 
violencia 
sexual
nas 
redes
sociais?

A violencia sexual tamén existe no mundo dixital, vela-
quí algúns termos que debes coñecer: 

Ciberacoso sexual ou “child grooming”: contactar con me-
nores de 16 anos a través da tecnoloxía (internet, redes so-
ciais, correo electrónico ou o teléfono móbil) coa intención de 
cometer calquera delito de abuso sexual e/ou pornografía 
infantil.

Ciberacoso sexual ou “sexting”: consiste no envío de imaxes, 
mensaxes ou vídeos de contido sexual non desexados. 

Chantaxe sexual ou “sextorsión”: forma de explotación se-
xual mediante chantaxe no que o atacante ameaza á vítima 
para que realice algún tipo de acción específica co fin de non 
facer públicas imaxes ou vídeos con connotación sexual.

”Revenge porn”: ameazar ou chantaxear con difundir vídeos 
ou gravacións íntimas da parella ou ex parella (fotografías, 
vídeos ou audios) sen o seu consentimento. Tamén o é a pu-
blicación de contido sexual na internet acompañada de in-
formación persoal da vítima.

“Ciberstalking”: delito de acoso constante dunha persoa que 
vixía, persegue e contacta con outra a través de medios elec-
trónicos. 
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O primeiro de todo é recoñecela. Os estados de soño pro-
fundo, inconsciencia e/ou intoxicación etílica ou por dro-
gas non permiten dar consentimento. Toda relación de 
carácter sexual sen consentimento é violencia sexual. 

O consentimento ten que ser:
 
 Libre
 Voluntario
	 Afirmativo
	 Específico	para	esa	práctica,	nese	intre
 Pode mudar en calquera momento

A violencia sexual pode ser exercida tanto por persoas de 
confianza	como	por	descoñecidas.	

Non te avergoñes, non é a túa culpa!, ti es a VÍTIMA! 

Lembra: nas agresións sexuais, os abusos e os acosos só 
hai un CULPABLE, o AGRESOR, o ABUSADOR e o 
ACOSADOR. 
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E que 
facemos

ante 
unha

agresión
sexual?

Emocións como o medo, a cul-
pa, a vergoña, a ansiedade, a 
negación… son normais, mais 
poder contalo e actuar é moi 
liberador.
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Como proceder
 

1. Protéxete. Busca un lugar seguro onde non poidas volver a ser violentada. 

2. Procura apoio. Das túas amizades, da familia e/ou dos profesionais. Se acaba de pasar, 
chama ao 112 e as persoas de confianza. Tamén podes chamar ao 016 para asesorarte.

3. Vai directa a urxencias do centro de saúde. Activarase un protocolo para a túa protección. 
Servirá para avaliar a túa situación, obter un parte de lesións e ser derivada ao hospital para 
facer unha exploración. Tamén podes ir directamente ao hospital. Acude tamén se sospeitas 
ter sido drogada e abusada/agredida sexualmente. Non te duches, nin te cambies de roupa 
ou enxaugues a boca. Se xa o fixeches, coméntao.. Se non tes tarxeta sanitaria, serás atendida 
igualmente.

4. Denuncia. Se decides denunciar, podes comunicarllo ao persoal sanitario que che atenda 
para que dean aviso á Policía. Tamén podes presentar unha denuncia na Garda Civil ou no 
Xulgado.

Da	igual	cando	sucedera,	se	precisas	axuda,	sempre	podes	acudir	ao	CIM	ou	aos	Servizos	
Sociais para ter o asesoramento necesario.

Se es testemuña ou cómplice, non cales. Axuda a esa persoa a recibir a atención necesa-
ria, non a xulgues, respecta as súas decisións e mostra empatía en todo o proceso. Só a 
vítima pode denunciar, e só ela pode decidilo. G
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PROTÉXETE

PROCURA APOIO

VAI DIRECTA 
AO CENTRO DE SAÚDE

DENUNCIA

1
2
3

4
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 NON insistas nin presiones para 
manter relacións ou prácticas sexuais. 
Debe existir consentimento libre, expreso 
e voluntario. O silencio non é consentimen-
to e non é significa non! Se queda inmóbil, 
con rixidez, sen participación activa, chora, 
da escusas… tamén quere dicir NON.

 
 Non sexas cómplice da violencia 
sexual doutros, corta a cadea. Xa sexa por 
comentarios (non increpes con piropos, non 
te rías de chistes machistas) ou por accións 
(Exemplo: non toques ou fagas presións de 
partes do seu corpo coa escusa de chocar-
te).

Xa sabes que é a violencia sexual e 
como actuar pero... sabes se podes fa-
cer algo para previla?

A prevención da violencia sexual non 
pode recaer nas vítimas nin limitar a 
súa liberdade ou vontade para así pro-
texerse. A violencia sexual só se pre-
vén dende a igualdade, a empatía e 
o bo trato.

016Pódese previr a 
violencia sexual?



11
Só as relacións igualitarias, de respecto 
e con responsabilidade afectiva, están 
libres de violencia sexual. Relacións nas 
que dar e recibir coidados. Relacións nas 
que pedir o que necesitamos e comprender 
o que necesita a outra persoa. Nas que nos 
responsabilizamos dos nosos actos e do im-
pacto que teñen na outra persoa. Relacións 
nas que sentirnos libres. Se tes medo, an-
gustia, incomodidade… aí non é. 

Se temes pola túa vida, por favor, contacta 
co 016, non deixa rastro na factura e po-
derán orientarte sobre como proceder. Non 
estás soa.
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 O alcol e as drogas nunca son 
unha	xustificación.	Reacciona, actúa!.

	 NON	 xustifiques	 nunca	 unha	
agresión sexual e NON protexas nunca 
á persoa agresora. Denuncia!.

 Se alguén te quere, non te obriga 
nin te coacciona, nin te chantaxea, nin 
te fai sentir mal para que fagas algo que 
non queres.

016



LEMBRA AS BOAS RELACIÓNS ESTÁN BASEADAS
NO BO TRATO E NO CONSENSO. #RelaciónsCONSENSO

DIRECTORIO DE SERVIZOS DE APOIO Á VIOLENCIA SEXUAL
Emerxencias 24h: 112

Atención a todas as formas de violencia contra a muller (non deixa rastro na factura): 
016, tamén por WhatsApp no 600 00 00 16 

ANAR axuda a menores en relación a calquera tipo de violencia: 900 20 20 10

Garda Civil: 062

APP ALERCOPS. Descárgaa e poderás enviar unha sinal de alerta á policía con a túa xeolo-
calización ante unha emerxencia. 

Centro de Información á Muller, CIM Cangas de 9.00 a 14.30h: 986 39 22 68 

Se tes unha discapacidade: existen os servizos de vídeo-interpretación  www.telesor.es e 
www.svisual.org que poden conectarte co 016 de 8.00 a 22.00 todos os días da semana. 

VIOPET, se tes mascotas e temes por elas: 673765330

Servizo	de	urxencias	do	centro	de	saúde	de	Cangas	do	Morrazo:	986 30 03 04


