Què és noctàmbul@s?
És una iniciativa de la Fundació Salut i Comunitat que pretén aprofundir en
la relació existent entre el consum de drogues i els abusos sexuals en els
contextos d’oci nocturn. S’inscriu en una línia de prevenció i reducció de
riscos en la qual es ve treballant des de l’any 2000 des d’una perspectiva
de gènere, amb un enfocament basat en accions d’intervenció universal i
selectiva.
Partim que en els contextos preventius i/o de reducció de riscos,
l’especificitat de la violència sexual no ha estat identificada encara com un
dels principals riscos de la “nit”, especialment per a les dones, ja que es
troba, en molts casos, invisibilitzada i normalitzada.
Aquesta línia de treball d’investigació-acció aspira a canviar la mirada
dels i de les joves però també la de les i dels professionals que
intervenen en aquests contextos tant de des la indústria de l’oci com
des de la prevenció / reducció de riscos.

Algunes dades de partida
A l’Estat, durant l’any 2015, van ser denunciades 82 violacions
(agressions sexuals amb penetració) a homes i 827 violacions a dones.
Totes van ser perpetrades per homes.
Cada any, es denuncien a l’Estat 1.161 violacions. 3 cada dia, 1 cada
8 hores.
El 85% de les víctimes són dones i nenes. En el cas de la violència sexual
en el context d’oci nocturn, el 95%.
Les denúncies només representen entre un 10% i un 16% del total dels
casos.
La percepció social sobre l’oci nocturn (consum d’alcohol com a
atenuant per als homes que agredeixen i com a agreujant per a les
dones agredides, per exemple) fa que moltes d’aquestes violències es
produeixin en aquest context i, tanmateix, quedin invisibilitzades i
impunes.

Alguns continguts a treballar
Trencar amb el binomi: el consum
de drogues de les dones comporta
més disponibilitat sexual d’elles.
Trencar amb les inèrcies en les
dinàmiques de festeig sexual
tradicional: no hi ha un deute
implícit que es paga amb favors
sexuals quan una
dona és convidada a
alcohol o drogues.
Treballar sobre l’autoestima
de gènere en el cas de les
dones i la construcció de la
masculinitat en el cas dels
homes.
Treballar sobre el mateix
concepte de violència sexual:
anar més enllà de la violació
amb força física i incloure
l’assetjament, els tocaments no
desitjats, les insistències
davant una negativa, els
comentaris sexuals
incòmodes, etc.

Modificar l’imaginari que
identifica la masculinitat amb
una sexualitat irrefrenable i
instintiva i, especialment, sota
els efectes del consum de
drogues.
Desnaturalitzar la disponibilitat i el
desig sexual d’homes i dones en
els contextos de lleure nocturn.

Treballar sobre la idea del
consentiment i la desconstrucció
de la “cultura de la violació”.

Desmuntar
alguns mites
sobre la millora
de les relacions
sexuals sota
els efectes del
consum de
drogues.

Desmuntar
el mite de la
igualtat entre
sexes en el
consum de
drogues en
contextos d’oci
nocturn.

Eradicar la utilització del sexisme
en la publicitat de les discoteques
i els festivals d’ambient heterosexual com a reclam publicitari.

Amb qui treballem?
Tècnics / tècniques municipals
Personal d’entitats
Professionals que treballen amb
població juvenil

Professionals de l’oci nocturn
Joves
Famílies
Administracions

Des de Noctámbul@s oferim serveis de:
Consultoria i assessorament
* Protocols
* Campanyes…
Formació
* Perspectiva de gènere
* Oci nocturn i consum de drogues
* Violències sexuals en context d’oci nocturn…
Investigació i recerca
* Etnografia qualitativa:
		
• Observació participant
		
• Entrevistes
		
• Grups de discussió…
* Tècniques quantitatives
Realització de campanyes de:
* Informació
* Sensibilització
* Prevenció
Producció de materials

Contacta amb nosaltres:
www.drogasgenero.info
noctambulas@fsyc.org
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