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Tècniques utilitzades

ÀMBIT LEGAL

Anàlisi de fons secundàries

ÀMBIT MÈDIC

Anàlisi de fons secundàries
Qüestionari trimestral de detecció d’alarmes

OCI NOCTURN

Entrevistes en profunditat
Recopilació de fitxes a través del sistema SDA
Guerrilles nocturnes
Qüestionari trimestral de detecció d’alarmes
Qüestionari a persones usuàries d’oci nocturn
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Campanyes analitzades
o Poble Sec Feminista - Bcn
o SanFermines – Pamplona
o El sexisme no està convidat a
o Respecta’m – Tarragona
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Reptes preventius
Informes anteriors

El estudio se enmarca en una línea de prevención y
reducción de riesgos, partiendo de un enfoque basado en
acciones de intervención universal y selectiva.

Reptes d’intervenció vers l’assetjament sexual, en contextos d’oci nocturn i consum de drogues. El sexisme també surt de festa

Propostes d’intervenció
1) Lleis, normatives i bones pràctiques

2) Protocols d’actuació
3) Formació professionals
4) Producció de materials
5) Intervenció amb els MC

Reptes d’intervenció vers l’assetjament sexual, en contextos d’oci nocturn i consum de drogues. El sexisme també surt de festa

Propostes d’intervenció
Elaboració protocol d’actuació davant sospita/detecció
d’un abús i/o assetjament sexual
• Aprofitar els múltiples col·lectius que intervenen en la nit : cambrers/es,
personal de seguretat, policia local, personal sanitari, entitats i ONG.
• Reduir sobretot aquelles situacions on el possible agressor intenta aïllar la
víctima fora dels espais concorreguts.
• El protocol com a excusa per poder obrir un debat amb part del problema
i bona part de la solució.

Reptes d’intervenció vers l’assetjament sexual, en contextos d’oci nocturn i consum de drogues. El sexisme també surt de festa

Propostes d’intervenció

Formació a professionals vinculats a l’oci nocturn

• La formació i el coneixement del perquè es donen determinades situacions
i què les genera, pot incidir directament en la modificació de les accions.
• Formació als professionals de l'àmbit de l’oci nocturn però també de la
prevenció de drogues i d’altres que intervenen amb joves.
• Formació en perspectiva de gènere i desnormalització de l’assetjament de
“baixa intensitat”.

Reptes d’intervenció vers l’assetjament sexual, en contextos d’oci nocturn i consum de drogues. El sexisme també surt de festa

Propostes d’intervenció
Producció de materials

• Efectivitat limitada però té un efecte en la visibilització de qualsevol
fenomen i contribueix a generar un estat d’opinió.
• Materials diferenciats per a homes i per a dones amb objectius ben
diferents.
o Autoidentificar assetjament de baixa intensitat per tal de poder
posar límits.
o Desprestigiar la imatge d’algú que, amagant-se darrere l’abús de
substàncies i un determinat context, exerceix una pressió sexual.

Reptes preventius
Informe 2015/2016 de
l’Observatori Noctambul@s

El estudio se enmarca en una línea de prevención y
reducción de riesgos, partiendo de un enfoque basado en
acciones de intervención universal y selectiva.

Efecte San Fermines
Les campanyes a Pamplona durant els San Fermines han
encomanat altres administracions locals. Han permés
visibilitzar
el
problema
i
assumir
el
debat.

El repte és fer el salt ara a l’oci nocturn comercial que és
l'espai quotidià en el qual generalment les persones surten
durant l'any, més enllà de les festes majors que es produeixen
en un moment concret de l'any.
“Actualment la batalla contra les agressions sexuals a la nit
s’està lliurant principalment en les festes majors i populars.”

Responsabilització de l’administració
Moltes de les campanyes realitzades avui en dia en relació amb el
binomi agressions sexuals i lleure nocturn han estat organitzades
per entitats feministes que poden tenir un paper important però no
la responsabilitat de donar resposta a un problema social
d'aquesta magnitud. Cal aprofitar aquesta tasca prèvia.

Cal un treball comú entre les àrees de Salut (Drogues) i les àrees
de Gènere de les administracions.
Aquest estiu seran pocs els municipis que no realitzin una
campanya contre les Agressions Sexuals a la seva FM.

El paper dels mitjans de comunicació
D’enemic a aliat.
És fonamental sobretot en la
normalització i invisbilización d'aquestes
situacions i la percepció que tant
homes i dones tenen d'aquest tipus de
situacions, les quals influeixen
significativament en els nostres
comportaments i a les nostres accions

Implicar al sector privat de l’oci nocturn
És clau reduir la imatge sexista de la nit i
implementar protocols d'intervenció davant
la situació d'agressió sexual als seus locals.

Com podem incorporar al sector privat ?

Interpel·lar a qui agredeixen i a qui són
testimonis d'aquestes escenes
És necessari fer un gir en els discursos preventius i dirigir
missatges i arguments que abordin la qüestió de la
responsabilitat col·lectiva a l'hora d'eradicar aquestes
violències. .

El sexisme també surt de festa
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