LLENGUATGE FOTOGRÀFIC I AUDIOVISUAL
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Respectar la nostra intimitat i la del
nostre entorn.

Abans de mostrar el nostre rostre o qualsevol
altre element visual que ens pugui identificar
o identificar el nostre entorn proper, cal
demanar autorització i respectar el nostre
procés de recuperació.
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Mostrar-nos de forma activa.

6

Poder-los identificar pot posar sobre avís
a altres dones i salvar-les d’una agressió,
especialment quan l’agressor és reincident.
També contribueix al procés de reparació.

Quan l’agressor sigui una persona
pública evitar magnificar la seva
posició social per desvincular-lo de
l’agressió.

Evitar fer servir les imatges per mostrar
l’agressor com un triomfador o en un context
que ens remeti més a la seva posició i
carrera professional que al paper de subjecte
perpetrador de l’agressió. Quan se’n destaqui
l’estatus, que sigui com a element agreujant
de l’agressió i de la impunitat.

Evitar imatges de caràcter emocional i/o
morbós.

Identificar els agressors com es fa amb
els autors d’altres delictes.

Publicar fotos recents dels agressors
en cas de ser majors d’edat.

Cal que les imatges dels agressors siguin
recents perquè d’altra manera la informació
perd el caràcter d’ajuda social i reparació que
ha de tenir.

Les fotografies i els vídeos cal que ens
representin allunyades de l’imaginari
victimista on se’ns vol situar. Som dones
diverses, amb inquietuds, professions, vida
social... Cal mostrar la capacitat d’acció i
reacció, d’empatia i resiliència que posseïm.

No serveixen per transmetre la dimensió real
de les agressions sexuals i ens situen com a
víctimes i objectes sexuals passius.
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No publicar fotos o audiovisuals de
recurs que donin peu a interpretacions
errònies.

Si en relació a una informació sobre una
agressió sexual publiquem imatges de dones
bevent alcohol o amb actituds lúdic festives
podem induir a errors d’interpretació i emetre
missatges implícits contradictoris amb la
informació que volem donar.

Aquestes recomanacions han estat elaborades a partir del treball
conjunt entre dones que han patit agressions sexuals i professionals
del periodisme, amb un objectiu ambiciós: transformar els discursos
dels mitjans de comunicació per aconseguir un canvi de l’imaginari
social d’aquestes greus violències masclistes.
La veu i el coneixement de les dones que han patit agressions sexuals
són el fonament d’aquestes recomanacions. Per això atorguem al
resultat tota la legitimitat perquè pugui ser aplicat al tractament
de qualsevol informació relacionada amb les agressions sexuals,
independentment de la persona que les hagi patit.

Col·laboren

INFORMAR SOBRE LES DONES
Som ciutadanes de dret
1

Presentar-nos com subjectes actius en la
nostra diversitat.
Les dones som ciutadanes amb drets que
s’han de garantir i respectar. No som objectes
sexuals.
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Explicar els processos judicials de
recuperació i de reparació
10 Visibilitzar els nostres processos de
recuperació i resiliència.

Respectar la nostra individualitat.

No presentar-nos, únicament, com a part
d’una estadística.
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Visibilitzar i donar autoritat a la nostra
paraula.

No alimentar el mite de les denúncies falses
ni insistir en la retirada de les denúncies.
La dificultat dels processos fa que moltes de
nosaltres desistim d’arribar al final, però això
no significa que la denúncia hagi estat falsa.

No donar detalls morbosos de les
agressions sexuals.

No atribuir-nos la responsabilitat
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Donar importància als processos de
14
reparació.

Cal visibilitzar els processos de reparació, perquè
les agressions sexuals són un atemptat contra
els drets humans i tenen un impacte social.
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• Havia begut.
• Va marxar amb un desconegut.
• Anava sola.
• Era de nit.
No insistir en aquests aspectes per
qüestionar el nostre comportament i per tant
responsabilitzar-nos de l’agressió. Usarlos només quan serveixin per demostrar la
premeditació i traïdoria de l’agressor.

Les dones no hem de justificar la nostra
resposta a l’agressió sexual.

Una agressió sexual és sempre un delicte,
independentment de la resposta de qui l’ha patit.

Les dones no hem de demostrar que vam
patir lesions físiques ni l’ús de la força.
L’imaginari col·lectiu no es correspon amb
la realitat: en la majoria de les agressions
sexuals no hi ha ferides físiques ni ús de
força extrema.

Evitar focalitzar la informació en dades
circumstancials:
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Evitar fer judicis de valor de les relacions
sexoafectives entre agressor i agredida.

Les relacions sexoafectives que tinguéssim o
haguéssim tingut amb l’agressor no influencien
ni resten importància a l’agressió sexual.

Els únics responsables de les
agressions sexuals són els homes
agressors.

• Tots els agressors són responsables dels
seus actes.
• Els factors externs (la pressió de grup, el
consum d’alcohol o drogues) poden actuar
de catalitzadors però no són la causa de
les agressions.
• No focalitzar la responsabilitat sobre altres
persones (mares, pares, professionals de
l’educació...).
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No presentar els agressors com homes
no integrats a la societat.

• Els agressors pertanyen a totes les classes
socials i nacionalitats, i la majoria tenen
una vida quotidiana rutinària.
• La majoria dels agressors són homes
coneguts i del nostre entorn de confiança.

Informar de la realitat dels acords
judicials o extrajudicials.

No fer servir aquests acords per presentar-nos
com persones que busquem compensació
econòmica o notorietat.

Els delictes contra la llibertat sexual són els
únics on les víctimes hem de demostrar la
nostra innocència.

7

1

S’ha de fer ús i no abús d’aquest terme, i parlar 11 Informar sobre les dificultats a l’hora de
presentar una denúncia i iniciar un procés
des de les múltiples facetes de la nostra vida
judicial.
(veïnes, ciutadanes, professionals…) respectant
No presentar el procés policial i judicial com si
el nostre dret a l’anonimat i el del nostre
fos fàcil o garantís la condemna de l’agressor.
entorn.

Cal construir el relat informatiu des de les
afirmacions i evitar expressions que transmetin
Informar sobre els recursos i serveis
dubte i qüestionin la nostra paraula.
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d’ajuda i recuperació i donar veu a les
• No utilitzar eufemismes per parlar
expertes i a les entitats feministes.
d’agressions sexuals.
Les entitats de dones tenen formació teòrica
• No utilitzar condicionals.
i experiència pràctica sobre les violències
• No abusar de paraules com “suposada” i
masclistes.
“presumpte”.
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No difuminar la responsabilitat
dels agressors

La majoria de nosaltres hem iniciat un procés
de recuperació i hem superat, de diferents
maneres, les conseqüències de l’agressió.

No revictimitzar-nos abusant de la paraula
“víctima”.

Els detalls que es donen habitualment són
morbosos, no tenen importància i ens situen
com a objectes sexuals passius. Cal donar
detalls com a eina de formació i prevenció
per trencar l’imaginari construït socialment
i que no es correspon amb la realitat de les
agressions.
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INFORMAR SOBRE ELS AGRESSORS I LES AGRESSIONS
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Les agressions no són fets fortuïts
motivats per un impuls sinó accions
premeditades.

Els agressors saben el que fan, i no actuen
moguts pel desig sexual ni per cap disfunció
sexual, sinó per humiliar i exercir poder sobre
les dones, adolescents, nenes i nens.

No minimitzar les agressions sexuals
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Presentar els agressors com a autors d’un
delicte i no permetre que es justifiquin i
desresponsabilitzin.
No reproduir les seves paraules de manera
acrítica. Quan siguin persones famoses, no
destacar aquest fet per sobre del fet delictiu.
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Les violències sexuals són un fenomen
estructural fruit del masclisme.

Les agressions sexuals són l’expressió de
l’exercici del poder de l’home fruit del masclisme
social. Cal contextualitzar-les i no tractar-les
com a fets aïllats. No han d’anar a la secció de
successos, gent, estils o tendències.
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Diferenciar els tipus d’agressions sexuals.

S’ha d’informar sobre els diferents tipus d’agressions
sexuals, per tal d’ajudar a reconèixer-les.

No relacionar les agressions sexuals amb el
consentiment.
El consentiment és un acord deliberat. En una
agressió sexual mai hi ha acords.
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Evitar comparacions avantatjoses amb
altres delictes si fer-ho implica minimitzar
les agressions.

Si es compara una agressió sexual amb un altre
delicte, cal vigilar perquè l’agressió no quedi
minimitzada.

