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VIOLENCIA DE XÉNERO NO MUNDO RURAL 

Introdución:  

“Mulleres vítimas de violencia no medio rural” é unha investigación que pretende 

abordar con profundidade dende un marco teórico de Xénero, Dereitos Humanos e 

Ruralidade, a Violencia de Xénero como forma extrema de desigualdade entre mulleres 

e homes. Este estudo analiza a situación das mulleres no mundo rural vítimas de 

violencia de xénero, co obxectivo de estudar os factores que as inflúen co fin de poder 

deseñar medidas e actuacións que permitan unha detección precoz dos casos, que 

faciliten o acceso aos recursos especializados e que permita poñer fin ás relacións de 

maltrato. Este estudo da resposta á medida 180 do texto refundido do Pacto do Estado 

en materia de violencia de xénero (medida 128 do Senado) na que se recolle a 

realización dun estudo deste tipo.  O Pacto de Estado prevía a obriga legal de obter e 

prestar datos estatísticos detallados e secuenciados sobre todas as formas de violencia, 

prestando especial atención sobre colectivos especialmente vulnerables, entre os que 

se recollía ás mulleres que residen no ámbito rural. 

O traballo realizado durante anos dende FADEMUR Galicia e as múltiples intervencións 

no territorio xa fixeron entrever que a Violencia afectaba dunha maneira particular, ao 

igual que calquera outro fenómeno social, ao medio rural. O traballo sobre o terreo xa 

nos deixou ver que no medio rural existen menos recursos de proximidade para afrontar 

a violencia e máis sensación de medo.  Co afán de coñecer máis sobre esta realidade, 

dende FADEMUR Galicia levamos a cabo o estudo “Mulleres o Medio Rural ante a 

Violencia de Xénero” (2018) onde observamos que o 80% dos casos de violencia de 

xénero que se dan nas poboacións rurais non son denunciados e aínda que seis de cada 

dez mulleres coñecen casos de violencia na súa contorna máis próxima, seguen a 

considerar que é un tema moi invisiblizado e do que apenas se fala.   A Macroenquisa 

de violencia de xénero contra a muller do 2015 da Delegación do Goberno para a 

Violencia de Xénero tamén revela que son as mulleres as que residían en localidades de 

ata 2000 habitantes as que en menor proporción buscaron os servizos da policía ou 

xulgados para denunciar. De igual forma o informe sobre vítimas mortais da Violencia 
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de Xénero no ámbito da parella ou ex-parella dos anos 2016 a 2018 revelaba que a taxa 

de denuncias en Galicia era moi baixa, xa que tan só 1 de cada 9 mulleres asasinadas en 

mans da súas parellas interpuxera unha denuncia previa.   

Os estudos a nivel estatal sinalaban algúns datos sobre a Violencia de Xénero no medio 

rural pero de maneira máis ben anecdótica. Era preciso que se realizaran máis estudos, 

máis completos e con máis recursos, para abordar a violencia de xénero do medio rural. 

Como comentaba a filósofa Celia Amorós “conceptualizar é politizar” e é pasar da 

anécdota á categoría. A Violencia de Xénero no medio rural non é unha anécdota, debe 

ser o propio obxecto de estudo en si. Para poder intervir e actuar e preciso conceptulizar 

correctamente a violencia de xénero e contextualizada nas diferentes realidades sociais 

que nos rodean. 

Polo tanto, os datos que aporta o estudo “Mulleres vítimas de violencia de Xénero no 

medio rural” son esenciais para detectar os factores clave da violencia neste medio e 

para así poder deseñar medidas e actuacións para a detección, acceso aos recursos.    

Violencia de xénero e medio rural 

A violencia de xénero é aquela violencia exercida sobre as mulleres polo feito de ser 

mulleres. Non é un problema que afecte só ao ámbito privado, senón que representa a 

manifestación máis extrema de desigualdade entre mulleres e homes na nosa 

sociedade. Como afirma Nacións Unidas representa unha violación dos Dereitos 

Humanos e constitúe un instrumento privilexiado de control e dominación masculina. 

Os Estados teñen a obriga de previr, erradicar e castigar estes actos de violencia. A 

protección fronte a violencia de xénero é un dereito das vítimas e unha obriga dos 

estados. A Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro de Medidas de Protección Integral 

contra a violencia de xénero define a violencia como unha manifestación da 

discriminación, da situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre 

as mulleres e que se exerce sobre estas por parte de quen sexa ou tiveran sido conxugue 

ou ligado á muller por unha relación de similar afectividade (aínda se convivencia) e 

comprendendo todo ato de violencia  física e psicolóxica.  
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O Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero do 2017 incorpora a 

conceptualización máis ampla da Violencia de Xénero, acorde ao Convenio de Estambul, 

na que tamén se incorporaron outras formas de violencia contras as mulleres ademais 

da física, psicolóxica, sexual e económica recóllense outras manifestacións de violencia 

no ámbito da familia, laboral (acoso por razón de sexo e acoso sexual) e no social e 

comunitario (agresións sexuais, acoso sexual, trata con fins de explotación sexual, 

mutilación xenital feminina, os matrimonios forzosos ou os crimes relacionados coa 

honra e a dote).  

A Violencia de Xénero é un fenómeno social mundial que afecta a mulleres de todos os 

lugares, idades, razas e clases. A maioría dos estudos realizados non discriminan o lugar 

de residencia das mulleres que sofren violencia e non estudaban con profundidade as 

características socioculturais do mesmo.  

A bibliografía sobre mulleres e Violencia de Xénero no medio rural é ata agora breve 

pero apunta algúns datos significativos e que animan a seguir investigando. A literatura 

existente coincide en sinalar que é unha violencia invisible e difícil de detectar. O estudo 

“Violencia de xénero nos pequenos municipios do Estado Español” (Lorente e Castro, 

2009) xa sinalaba que as relacións sociais e de xénero adquirían significacións específicas 

e os factores de ruralidade incidían directamente na Violencia de Xénero nestes 

territorios rurais.  

Existen múltiples definicións para falar do medio rural, xa que dependendo das fontes 

consultadas son considerados municipios rurais aqueles que teñen unha poboación 

inferior a 10.000, 20.000 ou 30.000 habitantes. Neste estudo foron escollidos aqueles 

municipios con poboacións inferiores a 20.000 habitantes, por un lado para poder 

comparar os datos con outros estudos e por outro porque considerouse que existe unha 

notable diferencia en relación á prestación e organización de servizos locais entre 

municipios de hasta 20.000 habitantes e municipios superiores a dito tamaño.  

Existe unha necesidade de coñecer os contextos sociais onde se produce a violencia, as 

mulleres poden sufrir violencia independentemente de si viven nunha zona rural ou 

urbana, pero na vida diaria de cada unha, existen unha serie de factores diferenciais que 

se relacionan co contexto social.   
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  As zonas rurais presentan unhas características propias derivadas do illamento, a 

escaseza e avellentamento da poboación, o índice de masculinización ou  a escaseza de 

emprego que poden intervir na produción e reprodución da violencia cara as mulleres.  

O espazo rural, as características xeo-demográficas dos territorios e da súa estrutura 

social interactúa de maneira decisiva. A pesar disto non debemos falar dun único mundo 

rural, dunha única realidade extrapolable a todos os territorios.  

Sen embargo, podemos distinguir as variadas realidades e aproximarnos á violencia de 

xénero mediante unha visión multidisciplinar que sexa quen de integran as diferentes 

características identitarias dos diferentes territorios. Neste caso debemos ter en conta 

e atender ás características propias de Galicia.  

O estudo Diagnóstico sobre la igualdade de xénero no medio rural (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011) indentificou os principais problemas e desafíos 

da poboación rural e que obviamente están a repercutir na desigualdade de xénero e na 

violencia.  Este diagnóstico identificada desafíos como o envellecemento, a 

masculiniación e a redución de estratos de poboación xoven.  

Na actualidade podemos apreciaren moitas zonas rurais de Galicia, que hai como unha 

especie de ruptura xeracional, onde xa moitas mulleres están tratando de superar o rol 

tradicional de “coidadoras” e de “axuda familiar” para tentar ser as protagonistas e as 

dinamizadoras dos cambios socioeconómicos do medio rural. Non lles está resultando 

nada fácil, porque a falta de independencia económica, a falta de dereitos sociais e a 

falta de titularidade da terra, frean e limitan moitísimo estas posibilidades de cambio. 

Non podemos negar que a presión social á que se ven sometidas as mulleres no rural, é 

moito máis “abafante” que en zonas urbanas. Nas aldeas, toda a xente se coñece, en 

moitísimos casos incluso está emparentada e nas casas conviven dúas e ata tres 

xeracións que comparten a “xestión dunha única explotación/empresa familiar”.  

Ao anteriormente exposto tamén temos que sumarlle a supervivencia, en moitos casos, 

de ese rol tradicional de “axuda familiar”, a masculinización do traballo e as actitudes 

machistas case q consideradas parte da “tradición” coas que a sociedade rural é 

especialmente permisiva. Se a isto engadímoslle a ausencia de mulleres na vida pública 
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e social das aldeas, configúrase un contexto no que a discriminación e a desigualdade 

por razón de xénero é maior que en contornas urbanas.  

Metodoloxía e obxectivos do estudo: 

O estudo “Mulleres vítimas de violencia no medio rural” ten como obxectivo principal 

analizar a situación da mulleres do mundo rural vítimas de violencia de xénero”, a través 

da análise dos factores que determinan a especial vulnerabilidade de dito colectivo, co 

fin de poder deseñar medidas e actuacións que contribúan á detección precoz dos casos 

de Violencia de Xénero, faciliten o seu acceso aos recursos especializados e se lles 

permita poder poñer fin ás relacións de maltrato as que se enfrontan. Trátase dunha 

aproximación ao colectivo de mulleres que habitan municipios de menos de 20.000 

habitantes 

A metodoloxía empregada combina diversas técnicas de investigación: documental, de 

carácter cuantitativo e cualitativo. A primeira fase consistiu nunha revisión bibliográfica 

de estudos precedentes que estudaban a violencia de xénero no medio rural. Na 

literatura consultada coincide en sinalar que é unha violencia invisible e difícil de 

detectar nas zonas rurais e que segue manténdose nun ámbito máis privado.  

Na fase exprimental obtívose a información de fontes primarias a través de ferramentas 

tanto cualitativas como cuantitativas, onde a información obtida de cada unha delas é 

complementaria e contrastable coa do resto, co fin de obter unha triangulación 

metodolóxica ( documental, cuantitativa e cualitativa). 

Realizáronse dous tipos de enquisas: unha enquisa presencial dirixida a mulleres que 

residen en municipios de ata 20.000 habitantes de distintas comunidades Autónomas 

do territorio español (Andalucía, Aragón, Castela León, Castela A Mancha, Extremadura, 

Galicia e a Rioxa) e unha enquisa online dirixida a profesionais que traballan atendendo 

a mulleres vítimas de violencia de xénero en municipios de ata 20.000 habitantes.  

O obxectivo da enquisa a mulleres rurais era coñecer a situación e os factores de 

vulnerabilidades das mulleres que viven no medio rural en relación á Violencia de 

Xénero. A información obtida foi contrastada cos resultados da enquisa online a 
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profesionais e os testemuños que resultaron das entrevistas a mulleres vítimas de 

violencia de xénero. 

Por outra banda, a enquisa a axentes sociais e profesionais que traballan con mulleres 

vítimas de Violencia de Xénero no medio rural tiña como obxectivo coñecer a situación 

e as características das mulleres que viven no medio rural e que presentan signos de ser 

vítimas de violencia a través da percepción e o traballo diario dese colectivo de axentes 

sociais, profesionais sanitarios, educativos, forzas e corpos de seguridade.  

Por último, os datos cualitativos son obtidos a través da técnica de historias de vida. Son 

entrevistas en profundidade que tratan de reconstruír a vivencia subxectiva dunha 

experiencia concreta como é a Violencia de Xénero no ámbito da parella, a través 

autobiográfica da propia persoa que a viviu. O obxectivo das entrevistas é polo tanto 

recoller a vivencia e valoración persoal das mulleres que foron e son vítimas de Violencia 

de Xénero e que residen no medio rural, contrastando de novo a información obtida cos 

resultados das enquisas a mulleres rurais e profesionais que traballan con mulleres 

vítimas de violencia de xénero.  

Para iso, realizáronse historias de vida en forma de entrevista persoal e presencial, cun 

guión aberto non dirixido.  

Resultados e discusión da Enquisa realizada a mulleres do medio rural 

Neste estudo participaron mulleres de todas as idades, sendo a menor de 21 anos e a 

maior de 81. A media de idade situase en torno aos 46 anos, existindo unha maior 

concentración en idades entre os 34 e os 58 anos. O 61% das mulleres estaban casadas, 

o 27,54% solteiras. As mulleres divorciadas (7%), viúvas (2%) e que viven en parella, 

separadas ou nunha relación de noivado (2%) non teñen unha representación 

significativa nesta enquisa. 

O 60,48% das mulleres enquisadas están empregadas ou en situación de mellora de 

emprego fronte a un 31,74% en desemprego. Destes datos podemos intuír que moitas 

das mulleres enquisades teñen certa dependencia económica das súas parellas, o que 

supón un factor de rico para a Violencia de Xénero.  
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En canto á estrutura familiar observamos que máis do 77% corresponde a mulleres que 

viven en parella, estean casadas ou non e con ou sen fillos.  

Segundo as conclusións de estudos previos, os tipos de estrutura familiar e o rol de 

traballo constitúen unha base cultural e de reprodución das normas de comportamento 

dentro do fogar, tanto dun xénero como no outro. Se ben é certo que as familias 

tradicionais que foron o piar e o motor do desenvolvemento laboral no medio rural 

aparecen neste estudo de maneira anecdótica, a influencia do reparto de roles 

tradicionais na familia sigue reproducíndose. O 52% das mulleres entrevistas di asumir 

as tarefas domésticas en solitario e tamén os coidados familiares (aínda que cada vez 

máis compartido 37,89%).  

O proceso paulatino de desagrarización e os cambios socioeconómicos no rural provoca 

unha masculinización do territorio e un sobreenvellecemento e aumento de 

dependencia. Estes cambios emprazan ás mulleres rurais, en moitos casos, ás vellas 

desigualdades de xénero e á ocupación dos traballos tradicionalmente asociados ás 

mulleres relacionados coas tarefas da casa e de coidados.  

En relación á como se percibe e entende a Violencia de Xénero, os datos amosan que o 

33,13% das mulleres enquisadas ten unha percepción desaxustada do que é a Violencia 

de Xénero, ben porque non consideran que este fenómeno estea relacionado co feito 

de ser muller, ben porque pensan que é un problema de parella pertencente ao ámbito 

do privado.  

Coñecer o que é a Violencia de Xénero é un paso necesario para a intervención, para 

poder identificar e actuar ante ela.  Cerca do 10% das mulleres enquisadas considera 

que a Violencia de Xénero sigue sendo un tema alleo, privado e/ou propio do fogar e 

das parellas.  Fronte a este dato, destacar que o 55,42%, é dicir máis da meta de das 

mulleres consideran que non hai un ámbito propio de Violencia de Xénero, senón que 

baixo unhas formas ou outras, exércese en todos os ámbitos da sociedade.  

Seis de cada vez mulleres que viven no rural coñecen a algunha muller que sofre ou 

sufriu Violencia de Xénero. A maioría deses casos coñecidos producíronse dentro da 

familia, do propio fogar das mulleres enquisadas (56,07%), en contornas próximas de 
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veciñanza ou amizade (35,51%) e dentro da familia pero fora do propio fogar (18,69%). 

Estes datos contrastan co coñecemento de violencia sucedida nos espazos públicos 

(8,41%). Poderíamos deducir que a Violencia de Xénero no medio rural e un fenómeno 

oculto, invisibilizado e difícil de recoñecer. Isto dificulta a diferenciación doutros tipos 

de violencia (intrafamiliar, doméstica..) e por consecuencia a denuncia e o accceso aos 

recursos especializados. 

En canto ás diferentes manifestacións da violencia atopamos que a máis amplamente 

recoñecida é a violencia psicolóxica (96,39%), seguida da física (92,77%), a sexual 

(72,29%), a económica (60,84%) e a vicaria (59,49%). Destacar tamén que as mulleres 

rurais teñen identificadas as novas formas de violencia exercidas a través das redes 

sociais e as novas tecnoloxías (control das contas de correo, localización da ubicación , 

control de contrasinais..) 

Os datos veñen a confirmar que as mulleres enquisadas teñen maiores dificultades para 

identificar as violencias que se producen fóra do ámbito privado e familiar como pode 

ser a violencia social, institucional, patrimonial ou administrativa. A esfera pública está 

bastante invisiblizada como espazo de reprodución da violencia, así como todas as 

condutas relacionadas coa re-vitiminazión das mulleres. 

En relación ao coñecemento dos dereitos que asisten ás vítimas e á tendencia á 

denunciar os casos de Violencia de Xénero este estudo sigue na liña de traballos 

anteriores. Por unha banda, pon de manifesto a falta de recursos de atención a vítimas 

accesibles para os municipios de ata 20.000 habitantes e por outra banda, é notable o 

descoñecemento dos dereitos e recursos existentes para mulleres que sofren Violencia 

de Xénero. Os recursos maiormente coñecidos son os relacionados coas “medidas 

penais de protección” e especialmente as ordes de afastamento (70%). É importante 

destacar tamén o alto grado de descoñecemento de oitos dereitos que asisten ás 

mulleres vítimas: un 60% descoñece os dereitos civís, un 54% os dereitos derivados do 

proceso xudicial, máis do 50% os dereitos económicos e algo menos do 55% os dereitos 

laborais. De entre as mulleres que coñecen os dereitos obsérvase certa confusión entre 

eles. 
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En canto aos recursos de atención e protección atopamos que o recurso máis coñecido 

é o teléfono 016 (44,62%), seguido dos Centros Municipais da Muller, os Servizos Sociais 

e a Garda Civil. . OS resultados atopados, bastante baixos, e o grande número de 

respostas en branco lévanos a alertar da falta de coñecemento das participantes sobre 

os recursos dispoñibles. O descoñecemento supón unha grande traba á hora de decidir 

saír dunha relación de maltrato, xa que, se a maioría das mulleres rurais non coñece os 

recursos existentes dificilmente vai acudir a eles.   

Por outro lado, aínda que moi relacionado co descoñecemento, a lectura dos datos 

confírmanos a importancia de informar e sensibilizar permanentemente dende os 

medios de comunicación e as Administracións Públicas sobre os recursos existentes. A 

pesar de que a maioría das participantes no estudo sinala ás campañas televisivas como 

a principal fonte de información en materia de recursos; ata un 21,33% pensa que as 

campañas non son adecuadas e un 80% non se identifica con ningunha. Esta falta de 

recoñecemento ten causas variadas: elas mesmas non sufriron violencia e que non se 

recoñecen nas situacións presentadas na campaña, só inciden en determinados tipos de 

violenci e moitas campañas non chegan ao medio rural. Un pequeno porcentaxe opina 

que non son útiles porque sería necesario poñer o foco no agresor e non na vítima.  

O primeiro requisito fundamental para poder saír dunha situación de maltrato é coñecer 

os recursos existentes e o segundo requisito é poder acceder a eles.  Os datos recollidos 

na enquisa parecen indicar que as participantes non acoden aos recursos existentes, ben 

porque non os coñecen, ben porque non existen nos seus municipios ou ben porque non 

son accesibles. Cando o fan é porque a situación é extrema e polo tanto acoden 

directamente á Policía. 

Podemos deducir que a violencia é moi ocultada no medio rural xa que segue a ser un 

tema tabú que se silencia e se esconde. Esta suposición é amplamente contrastada coa 

información recollida das historias de vida das mulleres vítimas participantes neste 

estudo e cos datos derivados doutros estudios realizados con anterioridade.  

AS mulleres enquisadas son boas coñecedoras das consecuencias da Violencia de 

Xénero, especialmente as psicolóxicas e emocionais. Tendo en conta que 6 de cada 10 

participantes afirman coñecer a mulleres que sofren ou sufriron Violencia de Xénero, 
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podemos deducir que recoñecen as formas de violencia e as súas consecuencias por 

teren observado e compartido a experiencia con mulleres que a sufririon na súa 

contorna  

OS datos confirman que, pese a necesidade de melloras en todas as administracións, 

seguen valorando mellor os recursos e servizos de proximidade ofrecidos polas 

Administracións Locais que os das administracións púbicas (que é regular na maioría das 

respostas) 

Como dato final sobre esta primeira parte do estudo, gustaríanos destacar que a 

mulleres enquisadas destacan que para loitar contra a Violencia de Xénero é 

fundamental levar a cabo accións educativas para colexios e institutos. A pesar de que 

notábamos unha percepción e conceptualización pouco centrada no carácter social da 

violencia de xénero, o feito de demandar accións sociais e educativas para freala, fannos 

ver que no fondo existe unha pequena conciencia de que se trata dun problema social.  

Resultados e discusión da enquisa realizada a profesionais que atenden a 

vítimas de violencia de xénero no medio rural 

Un total de 333 profesionais de diferentes ámbitos da educación respondeu á nosa 

enquisa de “Percepción e vivencia da Violencia de Xénero no medio rural. Axentes 

sociais e profesionais”. O ámbito profesional máis representado é o dos Servizos Sociais 

(36%), seguido da categoría “outros” (25%) onde destacan os Centros Municipais de 

Información á Muller e os Servizos ou Oficinas de Igualade e Violencia de Xénero, e dos 

Servizos de Saúde (12,66 %). Case un 55% dos/as profesionais que responderon son 

técnicos/as de atención, un 15% psicólogos/as, case un 14% traballadores/as sociais e 

algo máis do 12% profesionais xurídicos.  

Máis da metade destes profesionais apunta a que  “non existe un perfil específico de 

vítimas no medio rural”, se ben destacan que máis do 35% das mulleres atendidas eran 

perceptoras da RMI (Renda Mínima de Inserción) ou subsidios similares, un 30,04% eran 

inmigrantes e un 16,31% mulleres dependentes.  

O perfil das mulleres que se achegan aos Servizos Sociais ou Centros da Muller coincide 

co das mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Isto non quere dicir que o resto 
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de mulleres do medio rural non estean sufrindo violencia, senón que quizais a violencia 

padecida poida quedar máis invisibilizada ou ser menos detectada dende os recursos 

públicos de atención. 

Máis do 4% dos/as profesionais atendeu a mulleres entre 25 e 50 anos de idade. En 

cambio, só un 3% atendeu a mulleres menores de 15 anos e un 4,7% a mulleres maiores 

de 70 anos. Isto non significa necesariamente que non se estea producindo violencia 

noutros rangos de idade, están acudindo menos aos recursos de atención e protección. 

Con respecto ao nivel de estudos, observamos que os niveis de estudo con máis peso 

son Educación Primaria ( sinalado por case un 61% dos/as profesionais) e Educación 

Primaria incompleta (sinalada polo 40, 34%) . A educación secundaria apenas chega ao 

21,46% e os grados universitarios o 5%. Estes datos están en consonancia coa realidade 

do mundo rural onde as mulleres con formación están abandonando os territorios máis 

rurais ante a falta de oportunidades laborais. A vulnerabilidade económica e laboral das 

mulleres revélase neste estudo como factor principal de risco de Violencia contras as 

Mulleres en municipios de ata 20.000 habitantes, despois da discriminación de xénero. 

Entendemos, polo tanto, que a falta de estudos mais avanzado pode ser outro 

importante factor de vulnerabilidade, xa que repercute ou agrava a falta de 

oportunidades laborais e resulta nunha maior dependencia económica que  finalmente, 

pode dificultar a saída dunha potencial situación de maltrato.  

Xunto co feito principal de ser muller no medio rural, outros factores de vulnerabilidade, 

poden ocasionar situacións de discriminación múltiple e incrementar o risco das 

mulleres vítimas de Violencia.  

O 59.23 das mulleres atendidas viven en parella en situación de familia nuclear (casadas 

ou non, pero con fillos/as) fronte ao 36,48% viven en familia monoparenal (nai). Sen 

embargo e sabendo que a gran maioría das mulleres atendidas teñen persoas ao seu 

cargo, a maior parte de profesionais non atendeu a ningún/ha menor en 2018.  

Tal e como advertimos nos resultados obtidos das enquisas a mulleres rurais, existen 

obstáculos para as mulleres á hora de recibir atención e apoio á saída da súa situación 
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de Violencia de Xénero. Obstáculos, que aínda sendo similares aos existentes nas 

grandes cidades, en municipio de ata 20.000 habitantes son aínda máis acusados.  

Un dos problemas recorrentes sinalado ao longo do cuestionario nos municipios de ata 

20.000 habitantes, é a falta de falta de persoal e a insuficiencia de horarios.  

Dende un punto de vista organizacional, unha importante maioría de profesionais 

enquisados, afirma realizar tarefas de carácter multidisciplinar nos respectivos centros 

ou servizos: detección de violencia encuberta (71,52%), detección da violencia visible 

(82,56%), actuacións de prevención (88,30%) e actuacións de atención a vítimas 

(81,08%). 

Aínda que gran parte da mostra declara contar con sistemas adaptados a persoas con 

discapacidade nos centros ou servizos (73,68%) tamén vemos que a maioría indican non 

dispoñer de servizos de ludoteca ou zonas de atención a menores (máis do 75%). Isto 

supón un serio obstáculo de accesibilidade.  

Con respecto aos recursos existentes, algunhas das respostas indícanos que se están 

intentando centralizar algúns deles para economizar custos, pechando os xa existentes 

e trasladándoos a outros centros, dentro ou fora dos mesmos municipios. Sen embargo, 

tanto as mulleres vítimas entrevistadas como os/as profesionais destacan a necesidade 

dunha atención próxima, personalizada e discreta. As  vítimas necesitan privacidade e 

intimidade, así como espazos que inspiren serenidade, tranquilidade, confianza e 

seguridade. 

A dispersión xeográfica dos recursos é un problema que se manifestou ao longo de todo 

o Estudo, o que ocasiona dificultades de xestión de tempo e de organización dos 

servizos. As mulleres rurais son as principais afectadas pola dispersión xeográfica, 

debendo desprazarse dos seus municipios ou lugares de residencia para acceder a 

determinados servizos ou recursos.  O acceso a pé prodúcese en máis dos 85% dos casos 

aos recursos de saúde, recursos sociais ou Forzas e Corpos de Seguridade.  Sen embargo, 

para o acceso a servizos especializados, Servizos Xudiciais e Servizos Públicos de Acollida 

e/ou Protección, máis do 64% dos/as profesionais afirman que as mulleres deben facer 

uso do automóbil, autobús interurbano ou taxi.  
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A propia seguridade das vítimas pode verse afectada polo feito de que case un 30% das 

respostas afirma que non existen Corpos e Forzas de Seguridade de carácter fixo nos 

seus municipios de actuación. Se a isto lle sumamos a distancia dos recursos de acollida 

e protección, o grado de inseguridade e/ou desprotección das vítimas, así como a propia 

capacidade de acción da policía e Garda Civil no caso de situación de emerxencia,  

incrementarse considerablemente a vulnerabilidade.  

O 48,91% dos/as profesionais valora como fluída a coordinación entre os diferentes 

recursos. En canto á valoración da atención directa presencial das vítimas, as Forzas e 

Corpos de Seguridade son as mellor valoradas e consideradas unha “resposta áxil”, 

seguida dos Servizos Sociais, os Servizos de Atención Xurídica e os Servizos Públicos de 

Acollida e Protección.  Os recursos peor valorados son os Servizos Xudiciais e tamén 

existe un gran descoñecemento sobre os recursos de acollida de natureza privada ou 

ONGS, polo que supoñemos que non existe suficiente coordinación con estes recursos.  

Por outra banda, unha media do 50% de profesionais considera que existen obstáculos 

no acceso e permanencia das mulleres vítimas de violencia nos recursos do seu 

territorio. A falta de oportunidades laborais, sociais, económicas e educativas son algúns 

dos elementos que interveñen na permanencia das mulleres nos recursos de atención e 

intervención, sendo o desemprego o obstáculo máis nomeado.  Outros obstáculos 

sinalados son a falta de recursos no ámbito da Violencia de Xénero, destacando a 

escaseza de recursos de media e longa estancia e recursos especializados no municipio. 

Neste estudo tamén atopamos respostas que aluden a un entorno social hostil para as 

mulleres vítimas no entorno rural relacionado coa convivencia co maltratador e a súa 

familia nun entorno próximo, a falta de intimidade, a presión e control social e a 

estigmatización. Outro obstáculo sinalado e recollido noutros estudos é a falta de 

mobilidade de mulleres, debida á escaseza de medios de transporte e comunicacións, 

moi relacionado con outro obstáculo: a dispersión territorial e o illamento.  

Resultados e discusión das historias de vida realizadas a mulleres vítimas 

de violencia de xénero no medio rural 
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Tendo en conta a información obtida das entrevistas a mulleres vítimas de violencia de 

xénero, entendemos que non existe un perfil sociodemográfico en canto a idade, nivel 

socioeconómico ou nivel educativo que determina a predisposición dunha muller a sufrir 

violencia, a condición de ser muller é a principal variable sobre a que se constrúe a 

Violencia de Xénero. A pesares de que non exista un perfil xeral de muller vítima, se nos 

centramos na violencia dentro da parella podemos destacar algúns factores específicos 

que son máis pronunciados nas contornas rurais e que agravan a situación de 

vulnerabilidade da mulleres. 

Con estes factores referímonos por exemplo á visión androcéntrica da realidade, 

especialmente arraigada no medio rural: os estereotipos, mandatos de xénero e crenzas 

machistas en relación á división do traballo, dominación-submisión... A presión social 

existente alenta a perpetuación destas desigualdades. Das entrevistas realizadas 

despréndese que a socialización de xénero dos varóns no mundo rural configura a 

reprodución social da violencia machista, producíndose un proceso de traslado destes 

modelos autoritarios ás futuras relacións de parella.   

Unha das principais razóns das dificultades para a saída e denuncia das mulleres , pode 

chegar a ser o importante control que sobre elas exercen as propias familias políticas. 

OS relatos das mulleres fálannos de familias e agresores extremadamente controladoras 

que facía aumentar os sentimentos de illamento e soidade.  

A pesares disto, as propias mulleres entrevistadas non perciben o carácter estrutural da 

Violencia de Xénero. Non comprenden que os estereotipos e a cultura patriarcal, 

entrelázanse con dinámicas machistas de orde familiar, para perpetuar a situación de 

desigualdade e a violencia. Tenden a identificar a súa propia situación como un proceso 

individual e persoal enmarcado no ámbito privado e no matrimonio. Esta afirmación 

contrasta co feito de que ao mesmo tempo reclaman solucións de carácter público para 

a erradicación da violencia: endurecemento das penas, maior dotación de orzamentos...  

A forma de Violencia descrita pola totalidade das mulleres entrevistadas é a violencia 

psicolóxica, seguida da violencia física. Esta percepción coincidinde cos resultados 

obtidos nas enquisas a mulleres rurais e a profesionais. A violencia económica aparece 

como a terceira forma de violencia máis común no caso das vítimas, fronte ás respostas 
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de mulleres rurais e profesionais que sinalaban a violencia sexual. Esta disonancia pode 

facernos supoñer que parte das violencias sexuais están máis  invisibles e invisibilizadas 

do medio rural e/ou que se trata como un tema tabú. Outro importante instrumento de 

control patriarcal, especialmetne arraigado nas zonas rurais, é a dependencia 

económica das mulleres cara as súas parellas. O control económico convértese na maior 

parte dos discursos, no principal obstáculo para abandonar as situacións de maltrato, 

permanecendo as mulleres entrevistadas atrapadas na mesma unha media de 20 anos. 

Durante todos estes anos, elas experimentaron sentimentos moi variados, con respecto 

a elas mesmas, os seus fillos e fillas e aos propios maltratadores: medo, culpa, vergonza, 

soidade e illamento principalmente. Estes sentimentos conforman unha realidade 

especialmente dura no medio rural: o silencio das vítimas.  Moita das mulleres 

entrevistadas casaron sendo moi xoves e na maioría dos casos a violencia produciuse 

xusto despois de casarse e/ou do nacemento do seu primeiro fillo/a.  A longa 

permanencia das mulleres nestas relacións tamén se pode explicar a través doutras 

razóns, que se desprenden dos seus propios discursos: falta de credibilidade e 

cuestionamento por parte dos servizos de atención e da sociedade, medo ao que dirán, 

falta de solidariedade das entornas máis próximas...  

A través das entrevistas puidemos comprobar como os/as fillos/as das participantes 

tiveron un papel fundamental na decisión de sair da situación de violencia. Moitas 

mulleres tomaron a decisión animadas polos seus propios/as fillos/as. As mulleres 

experimentaban sentimentos de culpa polo dano e secuelas. Á luz destes datos, revélase 

imprescindible intensificar os esforzos na atención aos menores, moi especialmente os 

de atención psicolóxica.  As mulleres vítimas destacan a falta de accesibilidade dos 

recursos, os horarios limitados dos mesmos, as largas distancias para acceder a eles e a 

falta de transporte público.  Os recursos mellor valorados foron os de proximidade como 

Casas da Muller, Servizos Sociais e Garda Civil. Neste contexto cabe destacar a 

importancia que cobran os recursos non formais de atención como as Asociacións de 

Mulleres e asociacións especializadas en Violencia de Xénero.   

A falta de servizos especializados de atención e protección é outro dos factores 

específicos do medio rural que máis dificultan a denuncia e desaniman ás vítimas a 
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iniciar procesos de saída da violencia. Dos resultados obtidos despréndese a urxencia de 

axilizar todos os procedementos xudiciais, moi especialmente os xuízos civís por 

separación ou divorcio, reparto de bens e custodia dos/as menores.  

Conclusións finais 

OS resultados obtidos a través das diferentes técnicas de investigación cuantitativas e 

cualitativas aplicadas, proporciónanos unha fotografía dun medio rural pouco acolledor 

para ás mulleres no que perduran de forma notable a desigualdade de xénero, os roles 

sexistas tradicionais e a dominación masculina.  

Atopamos que moitas mulleres están a loitar por construír unha vida digna e libre de 

violencias no rural pero no camiño atopáronse con numerosos obstáculos. O principal 

obstáculo que atopan as mulleres rurais é a dificultade para acceder ao mercado debido 

a diferentes factores: repartición de roles tradicionais, interrupción dos estudos, 

escaseza de emprego...  

A feminización da pobreza está moi presente no medio rural e a vulnerabilidade 

económica e a dependencia económica da parella son os principais factores de risco nos 

municipios de ata 20.000 habitantes.  

O illamento que sofren as vítimas de violencia no ámbito da parella é triplo : por non 

poderen apropiarse dos espazos públicos e estar relegadas ao ámbito do privado,  por 

estaren illadas xeográficamente e por identificaren a súa propia situación como un 

proceso individual de carácter conxugal e non asocialo co feito global de ser mulleres. 

Consideramos fundamental recalar que as campañas publicitarias de prevención e 

sensibilización sobre Violencia de Xénero son claves para axudar ás mulleres a identificar 

a violencias e saír das situacións de maltrato. Sen embargo, moitas mulleres en 

contornas rurais non se senten identificadas con estas campañas, non se ven 

representadas nin se senten interpeladas. Estes datos van da man dos recollidos no 

estudo realizado por AGRA e FADEMUR “AS Mulleres do medio rural ante a Violencia de 

Xénero” (2018) que  animaron á realización de campañas e programas específicos tanto 

a nivel estatal con “Cultivando Igualdade” como a nivel autonómico con “Aliadas 

Sororas” ou provincial con “Fiestras” ou “Asexando Xanelas”.  Tamén consideramos 
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fundamental incluír de maneira transversal e sistemáticas nos currículos escolares 

dende etapas temperás os contidos en igualdade, bo trato e prevención de violencia en 

tódalas súas formas.  

Entre os obstáculos e factores de risco que provocan unha maior permanencia na 

violencia de xénero e dificultades para a denuncia atopamos a contorna ríxida, pechada 

e estigmatizante. A vergonza, o medo e a culpa son sentimentos que experimentan 

moitas das mulleres entrevistadas. Se a isto lle engadimos a falta de coñecemento e 

confianza nos recursos existentes e as dificultades para acceder a elas (tamén derivadas 

da distancia xeográfica e a falta de transporte)  a toma de decisión de denunciar ou saír 

da relación dificúltase.  

Os/as profesionais que traballan neste eido tamén se topan con certos obstáculos 

derivados das limitacións de horarios, a falta de persoal, presencia intermitente dos 

servizos de Forzas e Corpos de Seguridade... É fundamental aumentar o número de 

centros e recursos especializados, facéndoos máis coherentes á realidade rural e 

mellorando a accesibilidade mediante a facilitación de medios de transporte público e 

implantando máis servizos de proximidade.  Consideramos prioritaria a formación 

especializada dos/as profesionais dos recursos de proximidade (servizos sociais, servizos 

de saúde e Forzas e Corpos de Seguridade), operadores xurídicos, administracións locais 

e entidades privadas do mundo rural. A formación debe ir acompañada de protocolos 

que garantan unha atención efectiva e de calidade, que se adapten ás condicións e 

especificidades da contorna rural.   

Para un bo funcionamento é preciso elaborar protocolos de colaboración 

interinstitucional, creación de estruturas de coordinación, unidades de apoio local ou 

mesas de traballo interdisciplinares. No mundo rural revélase importante a coordinación 

coas entidades do terceiro sector e Asociacións que traballan coas vítimas , así como 

coas redes de apoio informais (familia, amizades, veciñanza...). A forma de vida rural fai 

fundamental converter a todas as persoas da contorna en axentes transformadores para 

loitar contra a violencia de xénero.  Precisamente desta idea xorden programas como 

“Aliadas Sororas” no que entendemos a importancia das redes informais para detectar, 

previr e actuar ante a violencia de xénero.  



 
 

18 
 

Por último, consideramos fundamental unha axilización dos trámites xudiciais e unha 

mellora das partidas orzamentarias estatais, autonómicas e estatais para implementar 

políticas públicas específicas contra a violencia de xénero nos territoriais rurais.   

 

Enlaces ao estudo e resumo executivo: 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/

2020/pdfs/vg__mundorural.pdf 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/

2020/pdfs/Resumen_ejecutivo.pdf 
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