
?...segundo algúns estudos
• O 60% coñece a alguén vítima de abusos 

(sobre todo psicolóxicos)
• O 30% recoñece exercer algún tipo de 

violencia
• O 80% recoñécese vítima de situacións 

de LGTBI fobia física ou verbal

Datos estudo Cogam 2017

Sabías que nas parellas LGTBI...

Datos tese doutoramento “Agresión en parejas homosexuales en España y Argentina: prevalencias y 
heterosexismos”  http://eprints.ucm.es/28389/1/T35737.pdf 

...tamén ocorren violencias
• Hai formas de violencia similares ás das parellas heterosexuais: 

Abuso físico, psicolóxico, sexual, económico, patrimonial e social
• Hai formas de violencia específicas: 

Abuso sobre a identidade sexual e a orientación do desexo. Exemplos disto 
serían acusar de non ser un verdadeiro home/muller, unha verdadeira persoa 
homosexual, presionar/chantaxear para selo segundo a parella o establece
“Outing” ou forzar a saída do armario como método de control e chantaxe

Con esta campaña apostamos por unhas relacións:
• Nas que o respecto mutuo sexa un piar básico e indiscutible
• Nas que emparellarse é unha elección, igual que a de deixar de ser parella
• Nas que cada quen sexa o home ou a muller que queira ser
• Nas que se respecte a privacidade do estado serolóxico. É unha información confidencial!
• E moito máis...queres saber máis? Contacta co teu centro Quérote+ máis próximo!

“Fagamos un bo trato, teñamos un trato bo” 

tratfagamos un bo

teñamos un   bo

Quérote ben

14 de abril: Día Contra a Violencia Intraxénero

“Quérote ben: fagamos un bo trato, teñamos un 
trato bo” é unha campaña dos Centros Quérote+ 
para a visibilización da violencia existente nas 
relacións de parella ou ex-parellas do mesmo 
sexo/xénero e a promoción dunhas relacións 
respectuosas e satisfactorias.

Co gallo do 14 de abril, Día contra a Violencia 
Intraxénero, esta campaña achega aos diferentes 
espazos de convivencia e ás redes sociais, 
información que axude a recoñecer e loitar contra 
a violencia nas parellas LGTBI e a construír 
relacións satisfactorias libres de violencia.

#querotemais #relacionenpositivo #LGTBI

Quérote+ videochamadas: 
querotemais.videochamada

Centros de Quérote+: 
A Coruña, Ferrol, Lugo, 

Santiago, Ourense e Vigo

Teléfono Quérote+:
881997613 ou 012

Quérote+ en liña:
http://xuventude.xunta.es/

querote-mais

Quérote+ na mensaxería 
instantanea:
647018752
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