Recomendacións
para
informar
correctamente
sobre

VIOLENCIA DE XÉNERO
#25NtodosOsDías

POR QUE RECIBES ISTO

Co gallo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación
da Violencia contra as Mulleres, Xornalistas Galegas achega
aos principais medios de comunicación de Galicia unha breve
recompilación de consellos e boas prácticas para comunicar
correctamente sobre violencia de xénero, así como as accións a
evitar para non caer en enfoques sensacionalistas, morbosos,
sesgados, estereotipados ou sexistas.
Ao longo do ano 2021, a asociación vén de detectar un bo
número de malas prácticas nos medios de comunicación
galegos á hora de abordar as violencias machistas. Non é un
caso illado, senón un problema estrutural que afecta a todos os
medios do sector, prensa escrita e dixital, radio e televisión.
Comunicar con perspectiva de xénero é urxente para
acadarmos unha sociedade igualitaria a través dunha
información rigorosa, responsable e respectuosa coas mulleres.
Se tes dúbidas ou calquera consulta relacionada co tratamento
informativo da violencia de xénero, contacta con nós:
xornalistasgalegas@gmail.com
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NON É UN
SUCESO
A violencia de xénero non é un suceso, senón unha
problemática social moi específica que afecta a moitas
mulleres e persoas achegadas. Por ese motivo, as
informacións sobre violencia machista non deben
catalogarse en ningún caso na sección ou baixo a
etiqueta Sucesos.

#MELLORASÍ

3

02

NON É UN
"CRIME
PAIXONAL"
Cómpre desterrar a expresión "crime paixonal" para
referirse á violencia de xénero. A violencia é violencia,
e non pode xustificarse nin edulcorarse con datos nin
adxectivos que apelan aos afectos.

#ASÍNON
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NON
MORREN,
MÁTANAS
As vítimas de violencia de xénero non morren: son
asasinadas. O autor do asasinato debe aparecer sempre
no enfoque da información, exista ou non presunción.

#ASÍNON

#MELLORASÍ
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04

A VIOLACIÓN,
POLO SEU
NOME
As agresións sexuais deben ser cualificadas como o que
son, sen eufemismos, reviravoltas e moito menos
detalles morbosos que, de novo, non aportan
informativamente. É especialmente grave cando as
informacións inclúen menores.

#ASÍNON

#MELLORASÍ
agredió sexualmente a
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EVITA O QUE
NON APORTA
Aportar detalles como o número de coiteladas que
recibe unha vítima de violencia xénero é máis
sensacionalista que informativo. Se non aporta
informativamente, evítao.

#MELLORASÍ
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NON
BANALICES A
PROSTITUCIÓN
Entre o 80% e o 90% das mulleres que exercen a
prostitución son vítimas de trata. A prostitución é outra
forma de violencia de xénero, non é unha festa nin un
divertimento, e nunca debe banalizarse.

#ASÍNON

#ASÍNON

8

07

NON SINALES
AS MULLERES
É demasiado habitual atopar enfoques informativos que
sinalan as mulleres, mesmo cando os principais
implicados son homes, e mesmo para xustificalos.
Cómpre superar a Adán e Eva.

#ASÍNON
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NON BUSQUES
EXPLICACIÓNS
BANAIS
A violencia machista ten unha base sociolóxica, cultural
e patriarcal probada. Buscar explicacións nos celos,
banais, esotéricas ou sen rigor é unha práctica moi
grave e contraria ao xornalismo.

#ASÍNON

#ASÍNON
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09

DESCONFÍA DO
"ROMÁNTICO"
Existe un vínculo entre o romanticismo e a sociedade
patriarcal que somete ás mulleres. Como profesionais
da comunicación, debemos desconfiar dos discursos
románticos e evitar a toda costa acoller "sorpresas" de
exparellas ou pretendentes nos medios de
comunicación.
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A VECIÑANZA
NON É UNHA
FONTE VÁLIDA
As fontes de información para abordar a violencia de
xénero deben ser directas e expertas. Recoller
testemuños da veciñanza non é ético nin rigoroso.
Tampouco aportan as opinións de tertulianos e
tertulianas de entretemento sen perspectiva de xénero.

#ASÍNON
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11

EVITA OS
DATOS
PERSOAIS
Protexer a identidade das vítimas de violencia machista
e das súas persoas achegadas é tamén unha
responsabilidade no ámbito xornalístico, especialmente
cando os datos persoais non aportan nada
informativamente.
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MÁIS CONSELLOS

FÓRMATE EN
PERSPECTIVA
DE XÉNERO
Existen numerosos cursos, guías e manuais para
aprender a comunicar correctamente sobre violencia de
xénero e, en xeral, con perspectiva de xénero.
Podes consultar algúns deles no apartado Documéntate
da nosa web.
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MÁIS CONSELLOS

APOSTA POLA
LINGUAXE
INCLUSIVA
A linguaxe ten unha importancia fundamental para
acadarmos a igualdade. Canto máis inclusiva, menos
discriminatoria. É importante coñecer de que falamos
cando falamos de linguaxe inclusiva: "membras" non o
é, alumnado, si.
Podes consultar a guía para o uso da linguaxe inclusiva
do Ministerio de Traballo e Economía Social no
apartado Documéntate da nosa web.
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MÁIS CONSELLOS

TOMA A
INICIATIVA NO
TRABALLO
Tomar a iniciativa de comunicar con perspectiva de
xénero, involucrar ás persoas coas que traballas e con
responsables do medio de comunicación, propoñer
iniciativas para comunicar en igualdade, etc., son
algunhas accións que podes levar a cabo no teu posto de
traballo para impulsar un xornalismo máis sensible e
respectuoso coas mulleres.
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PUBLICACIÓNS E GUÍAS
Guía para o uso da linguaxe inclusiva no INSST, O.A., M.P. (2021)
Manual de Estilo para o Tratamento da Violencia Machista e a
Linguaxe Inclusiva nos Medios de Comunicación da Unió de
Periodistes Valencians (2018)
Guía práctica para o tratamento informativo da violencia contra a
muller do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (2017)
Guía Informa_Dor – Recomendacións profesionais sobre
información e sufrimento humano do Colexio Profesional de
Xornalistas de Galicia e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
(2017)
Taller de Comunicación e Xénero de La Marea e Oxfam Intermón
(2017)
Recomendacións con Consello de Administración da CRTVG sobre
o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de
comunicación públicos galegos (2015)
Decálogo para o tratamento informativo da violencia machista da
Asociación de la Prensa de Madrid (2015)
Guía Medios de Comunicación e Violencia de Xénero da Xunta de
Galicia (2007)
Informe O tratamento da violencia de xénero nos medios de
comunicación galegos, de CIDACOM (2004)
Declaración de Compostela (2004)

Todas as publicacións están dispoñibles no apartado Documéntate da
web de Xornalistas Galegas · xornalistasgalegas.org

@asxornalistas

Xornalistas Galegas

