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SEDUCCIÓ

ASSETJAMENT SEXUAL

OBJECTIU
SEDUCCIÓ

ASSETJAMENT SEXUAL

FOMENTAR DEBAT ENTRE PROFESSIONALS

• RAE
Del lat. seducĕre.

SEDUCCIÓ. DEFINICIONS

Accepcions
1. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, frecuentemente malo.
2. Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación
sexual.
3. Embargar o cautivar el ánimo a alguien.
• Altres definicions
Acció i efecte de seduir. Suposa la capacitat d’induir una persona a que realitzi
una determinada acció o participi en un determinat comportament. La seducció, per
tant, està associada a la persuasió.

SEDUCCIÓ. DEFINICIONS II
Fascinación o atracción de una cosa o una persona que provoca su deseo o su afecto
* Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid

Fascinación o atracción de una cosa o una persona que provoca su deseo o su afecto

* Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid

PINZELLADES SOBRE SEDUCCIÓ
A LA LITERATURA I A L’ART
 Ovidio. Obra: Arts Amatoria. Any 2 dC
 S. Kierkegaar. Filòsof i teòleg danès. S. XIX. Diari d’un seductor
 Tirso de Molina. Escriptor. S. XVI. Mite de Don Juan a El burlador de Sevilla
 José Zorrilla. Escriptor. S. XIX. Don Juan Tenorio
 Erich Fromm. Psicòleg social, psicoanalista i filòsof humanista
jueu-alemany. S.XX. L’Art d’estimar

GRANS SEDUCTORS I SEDUCTORES DE LA HISTORIA

Giacomo Casanovas. S. XVIII. Escriptor, diplomàtic i agent
secret, però també aventurer. Es considera l’arquetip del
llibertí seductor

Don Juan, personatge literari de Tirso de Molina i José
Zorrilla. És un personatge arquetípic de la literatura
espanyola. Llibertí, seductor, valent i agosarat
El mite “Don Juan”

D’altres
 Lord Byron. S. XIX. Poeta, escriptor i també aventurer anglès
 Franz Liszt. S. XIX. Geni de la música. Continuava sent un seductor quan era ja gran
 Bernard Shaw. S. XIX-XX. Dramaturg, crític i polemista irlandès
 Pablo Picasso. S.XX. Gran artista. La seva capacitat de comunicació resultava molt seductora
 Albert Camus. S. XX. Escriptor, aventurer, romàntic, intel·ligent i creatiu. Novel·lista, assagista, filòsof I periodista francès

Actors









Rodolfo Valentino
Humphrey Bogart
John Malkovich
Brad Pitt
George Clooney
Antonio Banderas
Javier Bardem
I molts altres...

SEDUCTORES FAMOSES
Cleòpatra, darrera reina de l’antic Egipte

Bette Davis

Marilyn Monroe

Brigitte Bardot
I moltes altres...

ORÍGENS DE LA SEDUCCIÓ
Autors com la Hellen Fisher, antropòloga i biòloga. 1992, “Anatomía del amor: Historia natural de la
monogamia, el adulterio y el divorcio”, ) han proposat una teoria del desenvolupament de les
relacions amoroses que permet comprendre millor l’origen i la funció de la conducta de seducció, a
partir de estudios paleontológicos, etológicos y etnológicos.
Aquesta teoria subratlla l’impacte de les pressions evolutiva, biològica i social sobre el
emparellament dels individus.
 “Per assegurar i maximitzar la probabilitat de transmetre la informació genètica es necessari
que els individus estiguin biològica i socialment motivats”
 “En el cas del esser humà, es tracta de factors primitius sobre els quals han actuat les pautes
socials i culturals”

Els impulsos sexuals i vincles primaris son desencadenats per determinats estímuls, les
conductes sexuals intenten activar-los amb la finalitat d’atraure física i sexualment a
parelles potencials

En
realitat
era
així?

El procés de seducció és un art en sí mateix i te molt a veure amb la personalitat, la cultura i
l’aprenentatge

Els homes faldillers disposen d’un halo seductor que actua com un imant sobre les
dones. La seva alta autoestima i gran carisma, possiblement, son les raons de la seva
capacitat seductora

Històricament van ser els homes els que assumien el paper seductor i
conqueridor, però actualment també les dones prenem la iniciativa en la seducció

“L’amor és una construcció cultural plena
d’estereotips artificials i patriarcals, necessaris per
sostenir aquesta societat tan desigual que tenim”
Júlia Bertran
Autora e il·lustradora del llibre ‘Amar y timar’

ASSETJAMENT SEXUAL. DEFINICIÓ
RAE. ACOSAR
1. Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona.
2. Hacer correr a un caballo.
3. Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos.
• A la Unión Europea existeix una directiva sobre l'assetjament sexual. La Directiva 2002/73/EC - de 23 de
setembre de 2002 relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en lo que es refereix
a l'accés a l’ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball. Estableix com a
“assetjament sexual”: la situació en que es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, no
desitjat, de naturalesa sexual amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en
particular quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
• A España l'assetjament sexual està definit de la mateixa manera a l'article 7è de la Ley de Igualdad para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres aprovada al 2007

La Recomanació General 19, de les Nacions Unides de la Convenció sobre la eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona defineix l’assetjament sexual contra les dones:
“L’assetjament sexual inclou conductes de to sexual tal com contactes físics i

insinuacions, observacions de tipus sexual, exhibició de pornografia i exigències
sexuals, siguin verbals o de fet. Aquest tipus de conducta pot ser humiliant i pot
constituir un problema de salut i de seguretat; és discriminatòria quan la dona té
motius suficients per creure que la seva negativa li podria ocasionar problemes en
relació amb la feina, fins i tot amb la contractació o l’ascens, o quan pugui crear-se
hostilitat”
Des de 2008 s’han implementat a Espanya
protocols contra d'assetjament sexual en 16
universitats espanyoles

ASSETJAMENT SEXUAL
• És, genèricament, la manifestació d’una sèrie de conductes sexuals intimidatòries i/o coercitives, sense el
consentiment del receptor o receptora
• Es pot aplicar a ambdós sexes o entre persones dels mateix sexe, però predomina clarament l’exercit per
homes contra dones
• A 125 països del mon és ja un delicte penat segons la gravetat, les circumstàncies i la llei, que pot
comportar la privació de llibertat. A alguns països com Kuwait, encara és legal.

•

El terme "assetjament sexual” apareix per primera vegada a l’informe "El fenómeno de Anillos de Saturno", al 1973
escrit per Mary P. Rowe, Assistent Especial del President Nixon sobre dones

•

Va treballar al MIT sobre les diverses formes d’assetjament relacionades amb el gènere

•

Rowe va dir que no va se ella la primera en utilitzar aquest terme, ja que era un dels temes de discussió en els grups
de dones de Massachusett a principis del 70, el MIT, però, va ser de les primeres grans organitzacions que van
debatre sobre el tema i van desenvolupar mecanismes i establir polítiques per combatre´l

•

El MIT també va reconèixer els prejudicis provocats per d'assetjament racial cap a les dones negres

•

El President del MIT va declarar que “l’assetjament sexual era contrari a la missió de la universitat i intolerable pels
individus”

DIFERÈNCIES ENTRE SEDUCCIÓ I ASSETJAMENT SEXUA

Coqueteig/Seducció
•
•
•
•
•

Implica atenció desitjable
És compartit
Fa sentir elogiat/da i atractiu/va
Es té control de la situació
Fa sentir be

Assetjament sexual
•
•
•
•
•

És no desitjable
És unilateral
Fa sentir humiliat/da
Fa sentit sense poder ni control
Fa sentir malament

PERFIL DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL
Diversos estudis coincideixen

•

Entre el 80 i el 85% son dones

•

Entre el 30 i 35% de les persones que sol·liciten ajut ho fan sobre fets ocorreguts en el passat

•

7 de cada 10 persones ateses son menors d'edat

•

Entre el 65 i el 70% tenen vincles familiars amb l’agressor

•

El 9% de les víctimes no coneixien l’agressor

•

•

Segons l’informe de 2017 ”Prevenció, detecció i intervenció dels delictes relacionats amb la violència sexual” ,
les denuncies per abusos sexuals a menors han augmentat un 19% als darrers 5 anys
Segons dades oficials dels Mossos d’Esquadra, a Cataluña es van denunciar 679 agressions sexuals durant
2016. A España, es calcula que el 15% dels menors pateixen algun tipus d'abús al llarg de la infància, tot i
que els cassos que s’acaben detectant no arriba ni al 1%.

PER QUÈ MOLTES DONES NO DENUNCIEN?
•

Enuig, vergonya, frustració, impotència, humiliació, sentiments de culpa, por o depressió

•

Por a ser victimitzada

•

Dilema: renunciar a la feina...o “aguantar”

•

Tendència a disculpar l’assetjador/a

•

Ganes d’oblidar i treure importància

•

Impossibilitat de parar l’assetjament i de prendre cap acció

•

Por a les conseqüències sobre la pròpia reputació

•

Por al possible aïllament i rebuig social

Dos exemples
Anna Diamantopolou, Comissària d’Ocupació i Afers Socials de
la UE (1999-2004) va haver de deixar la seva primera feina per
assetjament sexual. No va denunciar
Nevenka Fernández, ex regidora d'Hisenda a l’Ajuntament de
Ponferrada. Fa 18 anys va denunciar al seu Alcalde, Ismael
Álvarez, per assetjament continuat

TIPUS D’ASSETJAMENT SEXUAL
• Espais públics i d’oci (vídeo blogger Jairo.4.10)
• Àmbit laboral (vídeo Acoso sexual en el Trabajo.1 i dir.)
• Industria del cinema i arts escèniques
• Entorn escolar i familiar
• Ciberassetjament
• A la política (vídeo)
• Etc

ASSETJAMENT ALS ESPAIS D’OCI I LLEURE
Segons un recent estudi “L’Informe Noctambul@s 2016-17”, un 57% de dones afirmen haver patir alguna
agressió o assetjament sexual en espais d’oci
Els més freqüentes: comentaris incòmodes, insistències, tocaments i acorralaments, abusos sexuals en espais
d’oci, etc. Això es deu a que, en aquestes situacions hi ha una major permissivitat
L’informe mostra una relació entre el consum d’alcohol i d’altres drogues amb el fet que es produeixin aquest
tipus d'agressions, atribuïbles a que "poden disparar dinàmiques de violència“
"Si no hi ha sobrietat no hi ha consentiment. El consentiment ha de ser entusiasta, verbal, continuat y
reversible, actiu i honest"

Per a molta gent, sobretot joves, una nit acaba bé quan hi ha sexe, lo
que estaria bé si no estiguéssim immersos en un context patriarcal que
desdibuixa la línia entre el desig d’un i el voler del altre

• Segons l’estudi “els nois tenen més dificultats que les noies per percebre i
identificar les violències sexuals que ocorren al seu entorn" i "pocs nois
s’identifiquen com agressors“
• Conclouen:
• “És fonamental que, des de diferents àmbits, es posin en marxa una sèrie de
mesures que incorporin la perspectiva feminista interseccional (*) per
incrementar la percepcions de seguretat de les dones en els entorns d’oci
nocturn i en els recorreguts quotidians que connecten amb els entorns
d’oci".
(*) La interseccionalidad es una eina per la anàlisis i la elaboració de polítiques,
que aborda múltiples discriminacions i ajuda a entendre la manera en que
conjunts diferents d’identitats influeixen en l'accés que es pugui tenir a
drets i oportunitats

ASSETJAMENT SEXUAL. SENSIBILITZACIÓ I CAMPANYES
A l’0ctubre del 17 el NY Times publica l'escàndol. Més de 30 dones han denunciat assetjament sexual i fins i tot
violacions per part de Harvey Weinstein. Com a moneda de transacció per promocionar-se a la industria del
cinema: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowen, Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Léa Seydoux, Cara
Delevigne...
Altres famosos denunciats
•
•
•
•
•

Kevin Spacey
Roman Polanski
Woody Allen
Bill Cosby
Demi Moore

CAS
WEINSTEIN

Testimoni
Alec Baldwin “He tractat a les dones d’una manera molt sexista” (...) “He intimidat les dones” (...) “les he subestimat. No
com a norma, però de tant en tant he fet el que molts homes fan, que és...quan no tractes les dones de la mateixa manera
en la que tractes els homes. Soc d’una generació que realment no ho fa be i m’agradaria canviar això”.

MOVIMENTS DE SENSIBILITZACIÓ
#MeToo. Nascut als EEUU fa deu anys, s’ha difós per tot el mon arrel del Cas Weinstein. Nomenat per la
revista TIME “personatge” de l’any 2017. No suposa coartar el flirteig sinó denunciar l'abús de poder dels
homes sobre les dones. “No s’ha de confondre la expressió del desig amb la violència de la dominació”
#balancetonporc (fora el teu porc!) França.
#Jotambé
#S’haacabat
#Delataelteuporc
#Jo Et Crec! Crit de sororitat davant els dubtes d’alguns/nes

La Caja de Pandora. Més de tres mil dones. Grup de denuncia de l’assetjament i la discriminació sexual al mon de

l’art i un lloc a on rebre tots els casos".

Campanyes institucionals i legislació

DEBAT I POLEMICA
Un centenar d'artistes i intel·lectuals francess@s - com la Catherine Deneuve- han llançat darrerament un
Manifest en el qual critiquen el "puritanisme" de la campanya contra l'assetjament desfermada arran del ’Cas
Weinstein', i defensen la "llibertat d'importunar" dels homes, que consideren "indispensable per a
la llibertat sexual”
“La violació és un crim. Però el flirteig insistent o barroer no és un delicte, ni la cavallerositat una agressió masclista“.
Catherine Deneuve

“Alguns ens volen fer creure que és quelcom quasi inscrit al patrimoni cultural francès, perquè aquí hauria una certa
inclinació al galanteig. No estem contra la seducció o les relacions lliures entre persones. Però cal definir la frontera”.
Secretaria d’Estat per la Igualtat Home-Dona, a França, Marlène Schiappa:“

“S'hauria d'intentar que el sexe (consentit, buscat, desitjat) i les fantasies sexuals no fossin també víctimes del procés
obert arran del 'cas Weinstein’. Milena Busquets. Salvem el sexe!

Article polèmic d’en Javier Marías a El País
“El movimiento MeToo y otros han establecido dos pseudoverdades:
a) que las mujeres son siempre víctimas
b) que las mujeres nunca mienten”
“En función de la segunda, cualquier varón acusado es considerado automáticamente
culpable (...) es éste quien debería probar su inocencia (…) las redes sociales
-manipuladas- se han erigido en jurados populares (…) Tal vez sean culpables, pero basta
con la acusación, y el consiguiente linchamiento mediático, para que Spacey o Woody Allen
o Testino pierdan su trabajo y su honor, para que pasen a ser apestados y se les arruine la
vida”(…) Dar crédito a las víctimas por el mero hecho de presentarse como tales es abrir la
puerta a las venganzas, las revanchas, las calumnias, las difamaciones y los ajustes de
cuentas (…) El resultado de esta “barra libre” es que las acusaciones fundadas y verdaderas
y a fe mía las hay a millares, serán objeto de sospecha y a lo peor caerán en saco roto. Eso
sería lo más grave y pernicioso”

PINZELLADES PEL DEBAT
Segons Lipovetsky, filòsof i sociòleg francès, hi ha dos models de moviments sobre l'assetjament i abús
sexual:
• “El model americà està dominat per un radicalisme agressiu que rebutja la connivència dels sexes, els
rituals de seducció i l'ambigüitat dels codis que regeixen les relacions entre homes i dones,
• “El model europeu apareix como un compromís entre els ideals igualitaris i les normes heretades del
passat (…) la exigència igualitària entre els sexes progressa sense que per això el joc de la seducció perdi la
seva legitimitat
Segons Lorente Y Lorente Asesores (1998) “El acoso sexual no es una conducta de carácter “erótico” que
tenga por fundamento la “atracción sexual”.
Les autores Sue Wise i Liz Stanley “El acoso sexual en la vida cotidiana”(2002) “Acoso sexual es “sexual” sólo
en el sentido de que es una conducta (…) que, si bien puede parecer de carácter “erótico” , su finalidad no es
el contacto sexual sino el ejercicio de poder del varón sobre la mujer”

ACCIONS I POLÍTIQUES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL
• Campanyes informatives i de sensibilització
- estratègies de formació i comunicació als diferents àmbits de risc
• Canvis a la cultura laboral
- Crear una política expressa contra l’assetjament sexual, amb la implicació dels equips directius i dels sindicats
- Protocols de denuncia que respectin la confidencialitat
- Valorar-lo com a factor de risc psicosocial
- Plans de Prevenció

• Promoure la recerca: conèixer la incidència del problema, cóm es planteja, quins son els col·lectius més afectats, etc
• Recursos assistencials: per a víctimes i agressors/es
- Associacions d’ajut a víctimes

- Equips interdisciplinaris d’atenció
- Programes de prevenció adreçat a agressors/es (Als Centres Penitenciaris: 18,2% de reincidències. Quan s’apliquen
tractaments, la reincidència baixa al 4,1%)

Qüestions a debatre
 ¿En quin moment una acció como xiular una dona, dir-li floretes o seguir-la pel carrer deixa de ser
quelcom només potencialment incòmode o mal educat per convertir-se en un assetjament sexual
punible?
 On son els límits?
 Mides educatives preventives: a les aules, a les empreses, a les presons...
 Campanyes de sensibilització
 Recursos adients
 Legislació. És suficient?
 Formació específica pels professionals que atenen víctimes i agressors. S’apliquen els Protocols?

“Les denuncies d’abús i assetjament sexual han estat la història de l’any. Ara
falta que sigui l’any en que canvia la història” Maria R. Sahuquillo

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ

18 de mayo de 2017, presentamos el informe ”Prevención,
detección e intervención de los delitos relacionados con la
violencia sexual” un documento que tiene como objetivo,
analizar el estado actual de los delitos relacionados con la
violencia sexual y contribuir a reconocer esta realidad, así como
identificar los programas disponibles a las diferentes fases de
esta problemáticas.
Según el informe, las denuncias por abusos sexuales a menores
han aumentado un 19% en los últimos 5 años, esto se tiene que
interpretar como un incremento de las personas que se atreven a
denunciar i demuestra la necesidad de plantear otra respuesta
des del conjunto de la sociedad, administración y entidades
sociales.

