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diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

1. PRESENTACIÓN
ste é o informe de diagnóstico que recolle os resultados e as conclusións
derivadas da análise de problemas e necesidades que persoas en situación de exclusión social, usuarias de drogas e sen fogar, teñen en relación ao
dereito á saúde e vivenda.

E

A realización deste diagnóstico enmárcase no programa de intervención con
persoas usuarias de drogas e/ou sen fogar que Médicos do Mundo desenvolve en Vigo, coa finalidade de permitir un maior coñecemento das dificultades que as persoas participantes no programa poden atopar con respecto
ao acceso e permanencia en servizos e recursos dos sistema sanitario, social
e de protección contra a violencia machista. Asemade, a través deste diagnóstico realizamos unha aproximación á situación de persoas que consideramos altamente vulnerábeis, isto é, persoas con problemas de saúde mental
e mulleres usuarias de drogas.
O diagnóstico resultante ten unha finalidade descritiva e analítica, mais tamén
pretende ser unha ferramenta útil de cara a elaboración de propostas de intervención psicosocial para o propio programa, así como de propostas de complementariedade co resto de servizos, recursos e entidades do ámbito local.
2. XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS
Este diagnóstico limítase a unhas áreas determinadas en función do contexto
no que se enmarca, o programa de intervención con persoas en exclusión social, usuarias de drogas e/ou sen fogar, e en función da súa finalidade, isto é, a
indicación de melloras ou de novas liñas de actuación dentro do programa.
No que respecta ao dereito á saúde e vivenda, existe interese por coñecer o
papel que a entidade, Médicos do Mundo – Galicia, pode desenvolver vinte
anos despois de ter iniciado este programa, pois ao longo destes anos tanto
o contexto social como o perfil das persoas participantes ten mudado de
xeito considerable, atopándonos na necesidade de adaptar os obxectivos
e a metodoloxía de traballo á realidade actual.
Doutra banda, este diagnóstico tamén recolle a necesidade de aproximarnos á situación das mulleres usuarias de drogas, pois a experiencia sinala que
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en xeral, as súas dificultades específicas encóntranse invisibilizadas neste tipo
de programas, onde a presenza masculina é maioritaria. Tradicionalmente, o
deseño de recursos está planificado en función dese perfil maioritario, e aínda
que nos últimos anos se ven incorporando o discurso da perspectiva de xénero, pretendemos coñecer ata que punto se teñen en conta, non só as necesidades das mulleres, senón tamén as implicacións que a identidade, os
roles de xénero e as relacións de poder exercen no acceso e no empoderamento de dereitos.
Por último, con este diagnóstico queremos evidenciar a necesidade de atender unha realidade crecente nos últimos anos, que responde a un contexto
político e socioeconómico con tendencia a excluír as persoas máis vulnerábeis, referímonos a desprotección das persoas sen fogar con problemas de
saúde mental. Pois ante a percepción desta realidade, non vemos que se establezan programas específicos de intervención, nin que se designen recursos
para previr ou actuar máis aló do que supoñen medidas de carácter paliativo, temporais e/ou inmediatas.
2.1 Obxectivo xeral
1. Realización dun diagnóstico participativo que permita coñecer os problemas
e necesidades das persoas en situación de exclusión social, usuarias de drogas
e/ou sen fogar, á hora de facer efectivos os seus dereitos de saúde e vivenda.
2.2 Obxectivos específicos
1. Análise de problemas e necesidades das mulleres sen fogar, usuarias de
drogas e/ou con problemas de saúde mental para o acceso a recursos de
protección contra violencia machista.
2. Análise de problemas e necesidades de persoas sen fogar, usuarias de drogas e/ou con problemas de saúde mental, para a adherencia terapéutica e
o autocoidado.
3. MARCO TEÓRICO
3.1 Enfoque de dereitos
O enfoque de dereitos (AECID, 2015) está baseado nos valores, principios e
normas universais, propios da dignidade da persoa humana, que se refiren
á vida, liberdade, igualdade, seguridade, participación política, benestar
social e calquera outro aspecto ligado ao desenvolvemento integral da
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persoa. Un desenvolvemento baseado neste enfoque, pretende transformar as relacións de poder, corrixir as desigualdades, as prácticas discriminatorias e a inxusta repartición de poder. Para isto, cómpre coñecer o
contido dos dereitos humanos recollidos nos tratados e convenios internacionais e incorporar as dimensións de dispoñibilidade, acceso, aceptabilidade, calidade, sostenibilidade e participación, na análise de cada
dereito.
O enfoque de dereitos prioriza os grupos máis vulnerábeis, é dicir, aquelas
persoas que por distintas circunstancias (políticas, sociais ou económicas) se
atopan nunha situación de maior risco e indefensión para exercer os seus dereitos e liberdades. Entre os factores que inflúen na vulnerabilidade son frecuentes os relacionados coa falta de aplicación de distintos principios, como
a universalidade, a falta de igualdade e a discriminación.
O enfoque de dereitos require unha análise causal da vulneración, onde se
identifican o distintos tipos de causas e as relacións entre elas:
–
–

–

As causas inmediatas, son as máis próximas, máis visibles, as máis facilmente percibidas polas persoas.
As causas subxacentes, son as que se ocultan sobre as máis visibles. En
moitas ocasións non son percibidas polas propias persoas aínda que teñan
efectos moi negativos.
As causas estruturais, son as que se atopan na base da vulneración do dereito humano. Mantéñense ao longo do tempo, e as persoas incorpóranas
como parte da súa vida.

Esta análise da situación require responder ás seguintes preguntas:
1. Que está pasando, onde e quen son os máis afectados?
2. Por que se producen estes problemas? Determinar as causas da exclusión, a discriminación e a desigualdade
3. Quen ten a obriga de facer algo ao respecto? Determinar as funcións
e obrigas.
4. Que capacidades precisan as persoas afectadas para actuar? Determinar as aptitudes, habilidades, recursos, responsabilidades e a motivación
para reclamar.
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No caso que nos compete, temos que un enfoque da saúde baseado en dereitos humanos ten como obxectivo específico garantir o dereito á saúde e
outros dereitos humanos relacionados, segundo o establecido na lexislación
nacional e internacional, de forma que as políticas e plans deben integrar e
promover sistematicamente eses dereitos. O dereito á saúde abarca tanto a
atención sanitaria como os determinantes de saúde, entre os que cabe citar
a alimentación, o saneamento, a vivenda, a educación e a igualdade de
xénero. E as dimensións de análise xa mencionadas, dispoñibilidade, acceso,
aceptabilidade e calidade, nos dan a medida da efectividade do dereito.
–
–
–
–

Dispoñibilidade de centros, bens, servizos e programas de saúde pública
e atención sanitaria operativos e en cantidade suficiente.
Acceso físico, económico, informativo e non discriminación.
Aceptabilidade, respecto da ética profesional, a confidencialidade, e sensibilidade aos factores culturais, de idade e de xénero.
Calidade, idoneidade dos bens, servizos e programas.

Desde o enfoque de dereitos, vemos que titulares de dereitos son todos o
seres humanos. Débese prestar atención á maneira de empoderar as persoas
para que comprendan e reclamen os seus dereitos, mais para isto, deben
poder acceder a información, organizarse e participar, propor cambios de
políticas e obter reparación.
Son titulares de responsabilidades, as entidades, organizacións, a comunidade, etc. A súa función é a vixilancia e seguimento do goce de dereitos, así
como a reclamación das posíbeis vulneracións. E finalmente, titulares de obrigas son os Estados e as súas institucións. A obriga do Estado é por tanto, respectar o goce do dereito, protexer que terceiros non interfiran no mesmo e
garantilo plenamente a través da adopción de medidas lexislativas, administrativas, orzamentarias e xudiciais.
Con este diagnóstico pretendemos obter un maior coñecemento das barreiras de acceso ao dereito á saúde e algúns dos seus determinantes; prestar
atención a persoas nomeadamente vulnerábeis e iniciar un proceso de empoderamento tanto de titulares de dereitos como de responsabilidades, mediante a reflexión e o debate sobre as vulneracións actuais, a detección de
incumprimentos e a aproximación ás causas subxacentes e estruturais.
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3.2 Enfoque de xénero
Coa a adopción do enfoque de xénero en saúde (Velasco, 2009) entendemos que existe unha construción cultural e social distinta para cada sexo,
a construción de xénero. E que os diferentes modelos, roles e identidades
de xénero, producen actitudes e condutas en homes e mulleres que poden
constituír factores determinantes de vulnerabilidade de xénero para a
saúde. Estes factores son particulares para cada sexo e dependen dos distintos modelos de relacións de xénero en cada cultura e momento social.
Na nosa sociedade existe unha xerarquía que establece a superioridade
do masculino, e conforme a cal, o feminino é infravalorado ou discriminado. Polo tanto, existen relacións de poder entre os homes e as mulleres,
e estas relacións inflúen no estado de saúde e na atención que prestan os
servizos sanitarios.
Na práctica actual, podemos encontrar tres liñas no enfoque de xénero en
saúde.
–

A primeira, fai referencia á saúde das mulleres. As mulleres teñen problemas específicos que requiren unha atención específica. Pretende
identificar as necesidades e proporcionar os recursos específicos en función destas.
– A liña das desigualdades de xénero entende que a situación social dos
sexos é diferente e discriminatoria, sendo causa de desigualdade e iniquidade. Esta liña pretende que se tomen as decisións e medidas necesarias
para alcanzar a igualdade.
– E finalmente, o análise de determinantes de xénero. As actitudes, vivencias
e formas de vivir, enfermar, consultar e morrer están influídas polos determinantes psicosociais de xénero. Pretende por tanto, transformar as relacións de poder e as posicións subxectivas de mulleres e homes, é dicir, os
contidos e ideais das identidades masculinas e femininas, os roles, as actitudes e os significados.
Con este diagnóstico pretendemos facer un achegamento ao análise de determinantes de xénero para establecer as barreiras de carácter estrutural e
sistémico que limitan o acceso das mulleres a plenitude do dereito, así como,
as crenzas e roles que por parte de titulares de dereitos como de titulares de
responsabilidades están operando neste sentido.
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4. MARCO LEGAL
A continuación referimos o marco legal deste diagnóstico en base a adopción dun enfoque de dereitos e de xénero en saúde.
4.1 Dereito a saúde
A nivel internacional
– Declaración Universal de Dereitos Humanos, 1948
– Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966
A nivel estatal
– Constitución Española de 1978, artigos 41 e 43
– Lei 14/1986, do 15 de abril, Xeral de Sanidade
– Real Decreto - Lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir que o Sistema Nacional de Saúde sexa sostible e mellorar a calidade
e seguridade das prestacións
A nivel autonómico
– Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia
– Instrución do 21 de setembro do 2012 de creación do Programa galego
de protección social da saúde pública
4.2 Saúde mental
A nivel internacional
– Principios de Nacións Unidas para a protección das persoas con enfermidades mentais e para a mellora da atención en saúde mental, 1991
– Dez principios básicos sobre lexislación en atención a saúde mental da
OMS, 1996
– Declaración de saúde mental para Europa OMS: enfrontándose aos desafíos, construíndo solución, cuxo plan de acción foi ratificado en 2005 na
conferencia de Helsinki
A nivel estatal
– Real Decreto 63/1995, de 20 de xaneiro, sobre a ordenación de prestacións
sanitarias do Sistema nacional de saúde
– Estratexia en Saúde mental do Sistema nacional de saúde (2009-2013)
– Estratexia Nacional sobre Drogas (2009-2016)
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– Orden do 12 de marzo de 2007, pola que se regula a integración funcional
no SERGAS dos Centros de alcoholismo e de atención a drogodependencias non alcohólicas
– Orden do 29 de xaneiro de 2008, pola que se regulan as unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
A nivel autonómico
– Plan estratéxico de saúde mental (2006-2011)
– Plan de trastornos adictivos de Galicia (2011-2016)
4.3 Violencia machista
A nivel internacional
– Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, 1979
A nivel estatal
– Lei 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra
a violencia de xénero
A nivel autonómico
– Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
4.4 Dereito a vivenda
A nivel internacional
– Declaración Universal de Dereitos Humanos, 1948, artigo 25
– Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 11
– Carta Social Europea, rev. 1996, artigo 31
– Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, 2000 (Carta de Niza),
artigo 32.3
A nivel estatal
– Constitución Española de 1978, artigo 47
– Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da
Administración Local
– Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
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A nivel autonómico
– Estatuto de autonomía de Galicia, artigo 27.23
– Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
– Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia
5. CONCEPTUALIzACIÓN
5.1 Exclusión social e xénero
A exclusión social foi definida pola Unión Europea como un fenómeno social
de carácter multidimensional que se centra no estudo dos mecanismos a través dos cales se nega aos individuos e aos grupos pertencentes a unha sociedade a súa participación nos intercambios, as prácticas e os dereitos
sociais que lles son imprescindibles para a integración social e, por tanto, para
a súa identidade social e persoal. A inclusión social fai referencia, por tanto,
á participación plena das persoas en todos os espazos da vida social: o mercado de traballo, o mercado de bens e servizos, os espazos de decisión política e organización da vida comunitaria, os sistemas de protección social, e
as relacións sociofamiliares e comunitarias.
No transcurso da última década vemos como o risco de pobreza e exclusión
social mantense nunha tendencia de crecemento na que homes e mulleres
tenden a igualar as súas condicións á baixa. Se observamos a evolución do indicador AROPE1 (INE, 2016) temos que ata o ano 2012 o risco de exclusión social
para as mulleres atopábase en 1,2 - 1,3 puntos por baixo que o risco para os
homes. Con todo a partir deste ano, os datos amosan unha tendencia de
maior risco para ambas, sendo para o ano 2015, 0,7 puntos superior os homes.

1
O indicador AROPE amplía o concepto de risco de pobreza e/ou exclusión social para
considerar, non só os termos monetarios (nivel de renda), senón que tamén incorpora
a taxa de risco de pobreza despois de transferencias sociais, a carencia material severa de bens e os fogares que presentan moi baixa intensidade laboral.
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Esta consideración de “igualdade á baixa para mulleres e homes” é compartida por noutras análises da exclusión, sen embargo, tendo en conta indicadores adicionais, vemos que a situación de exclusión das mulleres
mantén certas particularidades derivadas dun contexto de cultura e sociedade patriarcal.
Considerando os tres eixos propostos no VII Informe Foessa (2014) que conforman as situacións de exclusión, temos que o eixo económico, identifica as situacións de exclusión do emprego (tanto pola falta do mesmo como polas
súas características) e do consumo. O segundo, o eixo político, mide a falta
de participación política e de acceso aos dereitos de cidadanía social (educación, vivenda digna e cobertura sanitaria). O terceiro, o eixo social-relacional, identifica, por unha banda, as situacións de illamento social e, por
outro, a integración en redes sociais “perversas”. A análise desde unha perspectiva de xénero pon de relevo destacadas diferenzas entre os procesos de
exclusión que afectan a mulleres e a homes. En concreto, as mulleres contan
con menores oportunidades en todos os ámbitos de participación social, e
nomeadamente, nas tres estruturas ou eixos máis importantes de integración
(Damonti, 2014).
Segundo datos do VII Informe Foessa, obsérvase que entre 2007 e 2013, hai
un incremento dos fogares en situación de integración precaria, exclusión
moderada e exclusión severa. No caso da integración precaria este aumento
é xeneralizado pero levemente máis intenso para os fogares encabezados
por homes (4 puntos fronte a 3,1). No referente á exclusión moderada, non
se aprecian diferenzas significativas na evolución en función do sexo (aumento de 2,8 e 2,7). Finalmente, no caso da exclusión severa, a situación invértese e dáse un empeoramento xeneralizado pero máis significativo para
os fogares encabezados por mulleres (que aumentan de 3,5 puntos fronte a
3,2 puntos cando o sustentador principal é un home).
Destácase que, nos últimos 6 anos, a porcentaxe de fogares monoparentais
sobre o conxunto de fogares aumentou un 21,4% (do 9,8% en 2007 ao 10,3% en
2009 e ao 11,9% en 2013). Mentres os datos revelan que, se no conxunto dos
fogares españois só unha pequena minoría (33,2%) recibe o seu sustento principal dunha muller, no caso dos fogares monoparentais a situación invértese,
e en 4 casos de 5 (78,7%) a sustentadora principal é unha muller. Falamos entón
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de fogares monomarentais, e observamos que de 2007 a 2013, a porcentaxe
de fogares monomarentais en situación de exclusión aumentou tres veces e
media, pasando do 11,2% en 2007 ao 30,7% en 2009 e ao 39,2% en 2013.
Para comprender a monomarentalidade, hai que ter en conta principalmente
tres feitos: en primeiro lugar, que se trata dun fenómeno en crecemento; en segundo lugar, que é un tipo de fogar claramente feminizado; e, finalmente, que
é un tipo de fogar que, na actualidade, está claramente sobrerrepresentado
no espazo da exclusión. Máis especificamente, trataríase de mulleres expulsadas dos seus fogares por malos tratos e que, a consecuencia diso, son na actualidade as sustentadoras principais do seu propio fogar.
– As redes familiares e sociais. É no eixo social-relacional onde se rexistran
as maiores diferenzas entre homes e mulleres en materia de exclusión. Así,
os fogares encabezados por unha muller, presentaban no 2013, taxas de
exclusión, conflito social e illamento dúas veces superiores ás dos fogares
encabezados por un home.
Damonti (2014) sinala que o risco de enfrontar exclusión relacional era, para os
fogares encabezados por unha muller, máis que dobre que entre os fogares
onde o soldo principal era achegado por un home (17,5% fronte a 7,8%). Tales
maiores niveis de exclusión relacional indicaban unha maior incidencia tanto
de conflito social (9,7% fronte a 4,1%) como de illamento (8,3% fronte a 4,2%).
En relación co primeiro, cabe destacar que, aínda que os indicadores a partir dos cales se deduce a presenza de conflito son varios, un só deles pode
explicar a existencia dunha distancia tan grande entre fogares encabezados por homes e fogares encabezados por mulleres. Máis concretamente,
facemos referencia á porcentaxe de fogares onde algún membro experimentou ou experimenta malos tratos (5,5% cando a sustentadora principal
é unha muller e 1,5% cando é un home). Estas diferenzas en función do xénero suxiren que unha gran parte destes malos tratos identifica situacións de
violencia de xénero.
En relación co illamento social, por outra banda, as diferenzas en función do
sexo da persoa que achega máis ingresos ao fogar son o resultado dunha incidencia considerablemente maior, entre fogares encabezados por unha muller, da falta de apoio familiar. Máis en detalle, mentres que só 3,2% dos
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fogares encabezados por un home experimenta ausencia de relacións no
fogar e falta de apoio para momentos de dificultade, esta porcentaxe ascende ao 10,1% (é dicir, máis do triplo) cando a sustentadora principal é unha
muller. Se consideramos que este tipo de situacións afecta maioritariamente
a persoas maiores que viven soas, entón a maior incidencia entre fogares encabezados por unha muller poderíase (en parte) explicar a partir da maior
esperanza de vida feminina.
– O mercado de traballo. As mulleres presentan maiores taxas de desemprego e peores condicións de traballo que os homes. Iso débese a factores como a incorporación máis tardía ao mercado de traballo, o papel
subsidiario do emprego e o salario feminino dentro da estrutura económica dos fogares, a asunción dunha maior carga de traballo reprodutivo
e de coidado nos fogares, a menor presenza en postos de responsabilidade, a maior participación na economía mergullada e o emprego informal, ou a discriminación das mulleres en idade reprodutiva.
Segundo Damonti (2014) no acceso á vivenda, a distancia alcanza os 4,2
puntos (28,3% cando a sustentadora principal é unha muller fronte a 24,1%
cando é un home). O peor posicionamento dos fogares encabezados por
unha muller derívase aquí sobre todo da existencia de gastos excesivos para
a vivenda (16,2% fronte a 11,3%). É lóxico supor que este gasto excesivo sexa
en realidade o resultado dun soldo insuficiente, hipótese que se vería apoiada
pola existencia dunha brecha salarial entre mulleres e homes.
– O sistema de benestar. O sistema de protección social vixente no Estado
ten claros rumbos androcéntricos. A insuficiente oferta de servizos públicos,
o carácter fundamentalmente contributivo das prestacións e o feito de
que a unidade básica de referencia do sistema de servizos sociais sexa o
fogar, e non a persoa, prexudica as mulleres, ao fomentar a súa dependencia doutros membros e limitar a súa capacidade de beneficiarse
dunha protección social adecuada.
Neste senso, se atendemos ao funcionamento do sistema público de saúde
en España e as modificacións establecidas a través do Real Decreto 16/2012,
do 20 de abril, vemos que o impacto desta medida lexislativa afecta especialmente ás mulleres en situación de exclusión social (Cámara, 2012), xa que:
– Prexudica ás mulleres que nunca cotizaron, cun menor acceso a prestacións limitadas pola vía de aseguramento.
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– A carteira de servizos diminuíu ou eliminou a oferta de anticonceptivos, a
prevención de cancro xinecolóxico e a atención á violencia machista.
– O copago farmacéutico afecta sobre todo, ás mulleres maiores, pois presentan unha maior esperanza de vida, e en xeral, unha maior incidencia
de patoloxías crónicas que requiren tratamentos como antihipertensivos,
hipolipemiantes ou analxésicos.
Doutra banda, segundo datos do Informe Sombra España (2008-2013) elaborado pola Plataforma CEDAW, podemos observar que dende o ano 2008 na
traxectoria de recortes orzamentarios a nivel estatal, no que se refire a políticas de Igualdade e prevención de Violencia machista, o orzamento por
parte do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, viuse reducido
nun 49% e nun 23%, respectivamente. evolucion orzamento
Mais se tomamos os datos procedentes da Encuesta de Violencia de
Género y Violencia Doméstica (INE,
2017) relativos a vítimas que obtiveron orde de protección ou medidas
cautelares no período 2012-2016, podemos observar que a tendencia se
mantén cun leve descenso do 3% en
violencia de xénero e do 6% en violencia doméstica1. Esta tendencia non xustifica por tanto, un descenso tan relevante no que a orzamentos para prevención da violencia se refire. Vemos ademais que no 2016, rexistráronse
28.281 mulleres vítimas de violencia de xénero, o que supuxo un aumento do
2,4% respecto ao ano anterior. E 6.863 vítimas en asuntos de violencia doméstica, un 5,1% menos que no ano anterior. Con todo, o 62,5% das vítimas de
violencia domestica foron mulleres (nais, fillas ou irmás), o que nos induce a
pensar que máis da metade das vítimas por violencia doméstica, son vítimas
de violencia machista.
O INE entende por violencia de xénero, todo acto de violencia física ou psicolóxica, incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións
ou a privación arbitraria de liberdade, que se exerza contra unha muller por
parte do home que sexa ou fose o seu cónxuxe, ou estea ou estivese ligado a
ela por unha relación similar de afectividade, aínda sen convivencia. E por
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violencia doméstica, todo acto de violencia física ou psicolóxica exercido
tanto por un home como por unha muller, sobre calquera das persoas enumeradas no artigo 173.2 do Código Penal (descendentes, ascendentes, cónxuxes, irmáns, etc.) fóra dos casos específicos de violencia de xénero.
5.2 Persoas sen fogar
Partimos da definición aportada pola socióloga Dragana Avramov no ano
1996, sendo coordinadora do European Observatory on Homelessness, e segundo a cal, persoas sen fogar son “aquelas persoas que non poden acceder
ou conservar unha vivenda adecuada, permanente e que proporcione un
marco estable de convivencia, xa sexa por razóns económicas ou outras barreiras sociais, ou ben porque presentan dificultades persoais para levar unha
vida autónoma” (Emakunde, 2014).
Para a correspondente clasificación, tomamos de referencia a tipoloxía
ETHOS, European Tipology on Homelessness, e adaptada no 2007 para o Estado Español pola Federación Europea de Entidades Nacionais que traballan
con persoas sen fogar (FEANTSA). Segundo Cabrera (2008), na tipoloxía ETHOS
identifícanse os dominios ou espazos principais que constitúen un fogar, de
maneira que a súa carencia, en maior ou en menor grao, xerarquiza as distintas formas de senfogarismo. Este tres dominios son descritos da seguinte
maneira:
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–
–
–

Dominio físico, dispor dunha vivenda (ou lugar) adecuado para satisfacer
as necesidades dunha persoa e a súa familia.
Dominio social, poder manter a privacidade e gozar das relacións sociais.
Dominio legal, poder contar coa posesión exclusiva, a seguridade da ocupación e o título legal.

Dentro do senfogarismo, entendido como proceso de exclusión residencial
máis ou menos severo e, tendo en conta o maior ou menor grao de exclusión
destes dominios, establécense catro categorías en orde á súa gravidade.
1. Sen teito, sen aloxamento de ningún tipo.
2. Sen vivenda, vivindo nun aloxamento temporal, en albergues ou
outros dispositivos de media ou
longa estancia.
3. Vivenda insegura, vivindo baixo
ameaza de desafiuzamento, en
situación de arrendamento precario ou de violencia machista.
4. Vivenda inadecuada, vivindo en
chabolas, en aloxamentos que incumpren a normativa sobre habitabilidade ou en situación de masificación.
Segundo a última Encuesta de Personas sin hogar (centros), realizada polo
Instituto Nacional de Estatística no ano 2012, a caracterización sociodemográfica das persoas sen fogar dun total de 22.938 persoas usuarias de centros
asistenciais de carácter residencial, de emerxencia e/ou restauración, no ámbito estatal, sería:
A maior parte destas persoas son homes (80,3%). O 57,7% ten menos de 45
anos, o 38,4% entre 45 e 64 anos e os maiores de 64 anos representan o 3,9%.
A idade media destas persoas sitúase en 42,7 anos.
Polo que respecta aos estranxeiros, o grupo maioritario é o dos africanos
(56,6%), seguido polos europeos (22,3%) e os americanos (15,2%). En canto ao
tempo de residencia, o 57,8% dos estranxeiros sen fogar levan máis de cinco
anos en España.
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Na poboación estranxeira sen fogar obsérvase maior peso das idades máis
novas. O 78,6% dos estranxeiros sen fogar teñen menos de 45 anos, fronte
ao 40,2% dos españois. Esta diferenza acentúase no grupo de idade de 18
a 29 anos.
Vemos que a poboación sen fogar está composta maioritariamente por
homes de nacionalidade española, aínda que entre os novos perfís de persoas sen fogar aparecen migrantes, e tamén, mulleres maltratadas, mozas
con problemas familiares, persoas con adiccións, persoas universitarias e grupos familiares.
Se atendemos á evolución do indicador AROPE para o período a partir de
2012 até os derradeiros datos recollidos na Encuesta de Condiciones de
Vida (INE, 2017) vemos que o 25,4% da poboación de Galicia está en risco
de pobreza e/ou exclusión social no ano 2016. A cifra é case 2,5 puntos
porcentuais inferior á do conxunto estatal. No último ano, a taxa diminuíu
en 0,3 puntos porcentuais mais para a totalidade do período a taxa ten
aumentado 1,6 puntos.

5.3 Persoas usuarias de drogas
En xeral, no marco do programa de intervención con persoas usuarias de drogas, as accións van dirixidas a persoas usuarias de drogas ilegais (fundamentalmente heroína, cocaína e crack), que presentan un perfil de maior
vulnerabilidade ou situación de exclusión social, así como problemas de carácter xudicial. Neste senso, xa no 2003 o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais recollía os seguintes condicionantes a nivel social e de saúde das persoas
consumidoras crónicas deste tipo de sustancias:
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–
–
–
–
–

Illamento social e familiar provocado polo constante deterioro biolóxico
e psicosocial.
Baixo nivel socioeconómico, graves carencias económicas e de aloxamento, que á súa vez dificultan o acceso aos recursos existentes.
Envellecemento da poboación constatado a partir do aumento da idade
media dos admitidos a tratamento.
Problemas asociados de patoloxía mental.
Maior vulnerabilidade das mulleres ante os riscos do consumo (consecuencias físicas e piscolóxicas, estigma, prácticas de risco, violencia, prostitución, etc.).

Na actualidade podemos ver segundo a Encuesta de Alcohol y Drogas en
España, EDADES 2015-2016, que o consumo de drogas tanto legais como ilegais (nos últimos 12 meses) está máis estendido entre os homes, excepto no
que respecta a hipnosedantes, onde a proporción de mulleres duplica á dos
homes (15,8% fronte 8,5%).
O consumo de alcohol mostra unha tendencia estábel, sendo dun en 82,9%
homes e dun 72,1% en mulleres.
En relación ao consumo de cocaína, a tendencia xeral é descendente, aínda
que se incrementaron en 2.500 as novas consumidoras. A prevalencia de consumo é dun 2%, para cocaína base e en po. O 8,9% da poboación de 15 a
64 anos en España consumiu nalgunha ocasión cocaína en po. E atendendo
a distribución do consumo, a proporción de consumidores de cocaína homes
é 3 veces superior a de mulleres (3,1 fronte 0,9).
Doutra banda, o consumo de heroína apenas mostra variacións nos últimos
anos, e distribúese nunha proporción de 0,1% no conxunto da poboación.
A partir dos datos do último Estudio Perfil 2015 da Unión de Asociaciones y entidades de atención a Drogodependientes (UNAD), podemos obter unha caracterización das persoas usuarias de drogas que demandan tratamento nas
unidades e centros asistenciais do ámbito estatal.
Ao agruparse os datos sobre o perfil de persoas adictas atendidas, constátase
que a maior parte son adultos entre 26 e 44 anos (61% fronte a un 56% de mulleres) e maiores de 45 anos (25%). Son moi escasos os mozos menores de 16
anos (1%) aínda que segundo avanzamos na idade, aumenta ata o 14%.
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A maior parte das persoas consomen ou consumían varias drogas (80%), no
entanto, é algo maior a porcentaxe de mulleres que consomen ou consumían
unha única sustancia. As principais sustancias consumidas sitúanse nesta orde:
alcohol (25%), cocaína (24%), cannabis (21%) e heroína (11%), o resto de sustancias foron menos citadas alcanzando cifras inferiores ao 10% da mostra.
A análise en función do xénero revela que entre as persoas que consomen
ou consumían unha única sustancia, o alcohol é a droga principal do 46%
das mulleres, fronte ao 30% dos homes; a cocaína é a sustancia principal para
o 29% das mulleres, fronte ao 23% dos homes; e o cannabis era consumido
polo 14% das mulleres e o 20% dos homes.
A comparación das sustancias máis consumidas entre os perfís das novas persoas atendidas revélanos que o alcohol é tamén a sustancia máis consumida
(29%), especialmente entre as novas usuarias, o consumo de cannabis é
tamén maior (24%) entre os novos perfís, e aumenta o consumo de cocaína
entre as mulleres.
5.4 Saúde mental
Dende a Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, trala revisión de
diferentes estudos e metanálises levados a cabo na contexto americano e
europeo durante as dúas últimas décadas, publicada no monográfico de
persoas sen fogar do 2010, considérase que:
“En definitiva, no momento actual e pensando nos próximos anos ninguén
pode estar seguro de cal é a verdadeira situación das persoas sen fogar con
trastornos mentais e, quizá aínda menos, ser capaz de establecer modelos
que expliquen as relacións complexas entre a saúde mental e a vida na rúa.
Deste xeito, parece imprescindible revisar cunha nova perspectiva, instrumentación e estratexia, o papel que a exclusión social, a pobreza, os sucesos vitais, os problemas psicolóxicos e os trastornos mentais poden estar a xogar na
situación sen fogar. Faise imperativa unha nova xeración de estudos que
aborde en detalle as complexas relacións entre o senfogarismo e a saúde
mental, non exclusivamente baseados no diagnóstico e nas cifras de incidencia ou prevalencia, senón contemplando a trama de relacións anunciada
pola investigación dos últimos anos e cun sentido de utilidade para establecer
posibles liñas de intervención que faciliten unha actuación integral nun contexto social e persoal tan difícil.”
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Ante a imposibilidade de establecer conclusións máis xerais, remitímonos a
diferentes estudos levados a cabo na última década e aos resultados que
deles se puideron extraer para delimitar na medida do posíbel a problemática de saúde mental nas persoas sen fogar.
No ano 2003, Manuel Muñoz e cols. publican “Os límites da exclusión: estudo
sobre os factores económicos, psicosociais e de saúde que afectan as persoas sen fogar en Madrid”. Onde se describen as variables sociodemográficas
que caracterizan a poboación sen fogar de Madrid, así como os principais
trastornos mentais que afectan a este sector da poboación. Os resultados
poñen de manifesto o papel que podería xogar o trastorno mental na situación sen fogar, mais aínda que non parece a única causa, tampouco pode
ser desprezada nos modelos explicativos desta situación.
Dentro dos problemas de saúde mental que afectan as persoas nesta situación, o máis destacable fai referencia á prevalencia do trastorno por consumo de alcohol e outras drogas psicoactivas, que chegan a afectar ata o
50% da poboación. A prevalencia doutros trastornos mentais (trastornos psicóticos, de personalidade e depresión maior) sitúase no 35%.
Outro aspecto relevante son os sucesos vitais estresantes que acontecen as
persoas sen fogar ao longo da súa vida. Na revisión levada a cabo por Manuel Muñoz e cols. (2004) encontraron que na vida das persoas sen fogar
teñen acontecido numerosos sucesos vitais estresantes, nomeadamente durante a infancia e adolescencia. Así, dunha mostra de 289 persoas, 21% sufrira
malos tratos na infancia, 24% con pais e/ou nais con problemas de drogas, e
ata un 10 e 14% sufriran abandono ou estiveran nun orfanato, respectivamente. Aos 20 anos, entre o 50-60% perderan algún dos proxenitores, 42% tiña
algún problema de saúde física e 13% tiña diagnóstico de saúde mental, 17%
tomara drogas e 1 de cada 2 presentaba dependencia alcohólica ou doutra
sustancia. Aos 24 anos, 1 de 4 tentara suicidarse e antes dos 30 anos, 1 de 3
estivera no cárcere. Aos 30 anos, o desemprego afectaba ao 67%, 70% tiña
problemas económicos graves e un 16% perdera a vivenda por embargo ou
expropiación.
No ano 2008, Seena Fazel e cols. publicaron “The prevalence of mental disorders among the homeless in Western countries: Systematic review and meta-
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regression analysis”. Trátase dunha metanálisis no que participaron 5.684 persoas sen fogar de diversos estados, aos que se lles pasaron escalas de avaliación validadas estatisticamente, co obxectivo de determinar a prevalencia
dos trastornos mentais máis frecuentes. Os resultados presentaron unha gran
heteroxeneidade e certa ambivalencia, con todo atoparon que os trastornos
máis frecuentes eran a dependencia de alcohol (37,9%) e a outras sustancias
(24,4%), os trastornos de personalidade (23,1%), os trastornos psicóticos (12,7%)
e a depresión maior (11,4%).
5.5 Violencia machista
No marco das particulares problemáticas e riscos das mulleres en situación
de exclusión social encontramos diversos estudos e publicacións que sinalan
a especial vulnerabilidade das mulleres usuarias de drogas e/ou sen fogar
ante a violencia machista. Segundo a investigación “Realidad social de las
mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas y drogodependientes e España” publicada polo Instituto de la Mujer (2004), en comparación co grupo control
de mulleres “normalizadas”, o 73% das mulleres en situación de exclusión social sufriran malos tratos psíquicos (fronte o 32,6%) e o 63,4% sufriran malos tratos físicos (fronte o 19,4%).
No documento de traballo “Una mirada de género a la exclusión social” elaborado por Paola Damonti para o VII Informe Foessa (2014), os datos presentados mostran a existencia dunha relación entre os procesos de violencia de
xénero (no ámbito da parella) e de exclusión social, neste sentido, existen indicios de que se trata dunha relación bidireccional, onde nalgúns casos a
violencia desemboca en procesos de exclusión social en todas as súas dimensións, desde a económica, ata a política e a relacional. E, noutros, unha
situación de exclusión social preexistente actúa como factor de risco de violencia de xénero. A violencia é exercida nun contexto social de desigualdade
e baixo un contexto cultural de dominación patriarcal, é por isto que existen
determinadas circunstancias, e a exclusión social entre elas, que fan que as
mulleres sexan máis vulnerables á violencia.
Ante todo, obsérvase a incidencia dos distintos tipos de violencia (física, psicolóxica, económica e sexual) nas catro zonas, integración, integración precaria, exclusión moderada e exclusión severa. Máis da metade das mulleres
que enfrontan algún tipo de violencia atópanse nunha situación de integra-
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ción, a maioría das veces precaria (35,7%), pero moitas outras mesmo en integración plena (22,5%). Con todo os datos mostran que conforme aumenta
a intensidade da exclusión, tamén se incrementa a incidencia da violencia.
No que respecta á violencia física, e aínda que máis da metade (54,5%) das
mulleres que a sofren se atopan nunha situación de integración, pódese apreciar unha progresión ascendente ao afastarse da zona de integración, cuns
valores que pasan do 2,4% entre mulleres integradas a un 9,8% (catro veces
maior) entre mulleres en situación de exclusión severa.
No caso da violencia psicolóxica a tendencia mantense: dun risco do 5,7%
e 6,7% respectivamente no espazo de plena integración e integración precaria, pásase a un 12,4% e 17,4% respectivamente na zona de exclusión moderada e exclusión severa, é dicir, un aumento superior ao 240%.
No referente á violencia económica, o panorama é similar: dun 2,4% entre
mulleres en situación de plena integración, a incidencia aumenta progresivamente ata chegar a un 9,8% entre mulleres en exclusión severa.
Tamén no caso da violencia sexual pódese observar como a incidencia da
violencia crece conforme se intensifican os procesos de exclusión: a unha incidencia do 2,7% no espazo de integración contraponse unha incidencia do
9,0% no de exclusión severa.
Doutra banda, no que se refire a violencia machista e consumo de drogas
vemos que diversas publicacións de estudos europeos sinalan unha considerable prevalencia de abusos físicos e/ou sexuais durante a infancia en mulleres con problemas de adiccións; unha notable presenza de violencia nas
relacións de parella e, no caso das mulleres en situación de sen fogar, tamén
unha alta prevalencia de agresións sexuais e físicas.
Nos últimos anos, e no marco do Programa Daphne (UE), estase realizando o
estudo lonxitudinal “Women rough sleepers who suffer Violence”, que pretende coñecer a situación das mulleres sen fogar en relación á violencia en
varios dos estados membros. No ano 2012 presentáronse os seguintes resultados, para o conxunto de países participantes encontrouse que o 70% das mulleres sen fogar entrevistadas tiñan sufrido violencia no ámbito da parella. E
no que se refire ao Estado español, o 100% das mulleres sen fogar referiron ter
sido maltratadas pola súa parella.
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Na revisión de resultados de estudos europeos realizados entre 1998 e 2004,
que levaron a cabo J.J. Llopis e o Grupo Europeo de Estudios de Toxicomanías e Identidad de Género, IREFREA (2005), sinálase que as mulleres en tratamento por adicción son vítimas de violencia exercida pola súa parella cunha
incidencia tres veces superior á de poboación xeral, e ademais, entre un 50
e 80% son vítimas de abuso sexual na infancia.
Noutro sentido, o maltrato pode predispoñer á adicción (Chait, L. e Zulaica,
B. 2005). As mulleres vítimas poden recorrer á automedicación, pois teñen
maior probabilidade de recibir tratamentos farmacolóxicos e consumir tranquilizantes, sedantes, estimulantes e analxésicos; ou ao consumo de alcohol
e outras drogas para soportar a situación. Así, o abuso de sustancias adictivas
pode xurdir como unha estratexia para facer fronte á situación de violencia,
para afrontar o medo, a ira, soportar a degradación da integridade física e
psicolóxica, e poder continuar coa súa vida.
Publicacións máis recentes continúan mostrando resultados similares (Amor,
P.J. e cols., 2007; Martínez, P., 2010). Así, atendendo a bidireccionalidade da
problemática, encontramos que a situación de exclusión social supón un factor de risco para a violencia e de igual xeito, a situación de violencia supón
un factor de risco para a automedicación con psicofármacos e o consumo
de sustancias adictivas.
6. CONTEXTUALIzACIÓN
6.1 Exclusión social e territorio
A continuación expoñemos
datos relevantes da situación de pobreza e exclusión
social en Galicia tomados
do VII Informe Foessa (2014)
no que respecta á exclusión
por CC.AA.
En Galicia preto de 500.000
persoas (uns 170.000 fogares)
vense afectadas por procesos de exclusión social, é dicir
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o 16,9% do total da poboación, sendo o 11,6% en situación de exclusión moderada e o 5,3% en exclusión severa, así en situación de exclusión severa encontramos unhas 130.000 persoas (55.000 fogares).
Os problemas de exclusión da saúde constitúen a segunda dimensión con
maior incidencia na situación social da poboación de Galicia. No entanto,
mentres que estes problemas afectan menos ao conxunto da poboación de
Galicia que ao conxunto da poboación do Estado, teñen unha incidencia
máis elevada na situación dos sectores máis excluídos.
En menor medida e cun peso
máis reducido que para o
conxunto do Estado, a exclusión da vivenda tamén afecta
á poboación de Galicia. Con
todo, os problemas relacionados coa situación residencial
teñen menor incidencia entre
a poboación excluída e en exclusión severa en comparación cos mesmos sectores a
escala estatal. Segundo estimacións do INE 2012, a cifra de persoas sen fogar podería supor preto de
30.000 persoas no Estado e unhas 3.700 persoas en Galicia.
Doutra banda, mentres que
para o total da poboación española e os sectores excluídos, os problemas de relación
sociais e familiares experimentaron unha redución entre
2007 e 20013, cabe resaltar
como se rexistran en maior
medida nos sectores máis excluídos da poboación de Galicia (17,6%) en comparación
coa poboación xeral (7,2%).
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Así mesmo, os problemas que teñen que ver co conflito social sobresaen a
escala autonómica para a poboación que se sitúa na exclusión máis severa
(26,5%), superando en 3,3 puntos o dato obtido a escala estatal.
Primeiramente, os problemas de saúde, son tras os do emprego, os que máis
achegan ao índice de exclusión social de Galicia. A dimensión de saúde é
unha realidade de exclusión que alcanza ao 14,9% da poboación total de
Galicia. Ao analizar a poboación en exclusión severa vemos que alcanza a
7 de cada 10 persoas (10,3 puntos máis que para o Estado). Esta maior afectación no ámbito da saúde, constitúe unha tendencia que ven provocada,
entre outras circunstancias, pola redución dos dereitos sociais na saúde e
polas dificultades económicas dos fogares.
En segundo lugar, os problemas de vivenda conforman unha dimensión rexistrou un incremento do 36% desde o ano 2007 para o contexto español. Esta
dimensión afecta a un 11,8% do total da poboación galega e que se eleva
ata o 23,5% e 39,7% entre a poboación en exclusión e en exclusión severa,
respectivamente.
I) EXCLUSIÓN E SAÚDE
Na sociedade galega existen situacións de carencia material en materia de
saúde. O exemplo máis estendido é que o 8,6% dos fogares en Galicia, deixaron de comprar medicamentos, seguir tratamentos ou dietas por problemas
económicos. Unha situación que se estende de maneira especial entre os fogares en exclusión severa, alcanzando a 4 de cada 10 (42,9%).
A privación tamén se manifesta naqueles fogares que non poden satisfacer
as súas necesidades alimenticias, na actualidade ou de maneira frecuente
nos últimos 10 anos. É o caso do 1% dos fogares en Galicia (3,9% no Estado).
Os problemas económicos obrigaron ás familias a enfrontarse durante o último ano a unha serie de problemas que inciden directamente na saúde das
persoas. Así, un terzo dos fogares con problemas económicos tiveron que reducir os gastos dedicados á alimentación (34,4%), un 15,8% non puideron asegurar unha comida de proteínas polo menos 3 veces por semana e o 8,6%
dos fogares non puido adquirir alimentos para unha dieta adecuada.
Os dificultades económicas tamén limitan a cobertura de necesidades non
incluídas na sanidade pública. Aínda que afecta a unha menor proporción

33

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

de fogares en Galicia do que no Estado, algunhas familias necesitaron unas
lentes ou unha dentadura que non puideron adquirir (1,9% e 8,8%, respectivamente). A necesidade non cuberta de tratamentos especializados, como
as consultas dentais ou xinecolóxicas, alcanza a un 4,2% das familias en Galicia. Doutra banda, aqueles fogares con enfermos que non usaron os servizos
sanitarios nun ano representan o 6% dos fogares galegos, superando claramente a proporción estatal (0,9%), e alcanzando até unha cuarta parte dos
fogares en exclusión severa.
II) EXCLUSIÓN E SAÚDE MENTAL
En xeral, un 6,1% dos fogares en Galicia presentan alguén que tivo ou ten algún
trastorno de saúde mental ou depresión nos últimos 5 anos, unha taxa de afectación inferior á obtida para o conxunto de fogares en España (10,6%). Como
cabía prever, os problemas de saúde mental son maiores en fogares que se
atopan en situacións
máis intensas de exclusión. No 14,6% dos
fogares excluídos hai
depresión ou problemas de saúde mental,
mentres que nos fogares plenamente integrados, a incidencia é
do 4,4%. Nos fogares
que se atopan baixo
o limiar da pobreza
esta situación tamén
se incrementa (9,3%).
III) CONFLITO E ILLAMENTO SOCIAL
Os problemas de convivencia e illamento social danse en maior medida entre
os sectores máis excluídos da poboación, superando claramente os valores
obtidos a escala estatal. Máis dun terzo da poboación de Galicia en exclusión
severa (26,5%) está afectada por algún tipo de conflito social (que evidencia
unha notable prevalencia de violencia de xénero). En canto aos problemas de
illamento social a poboación galega en exclusión severa destaca respecto
da poboación do Estado na mesma situación (17,6%, fronte ao 7,2%).

34

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

Dentro da dimensión de
conflito social cabe destacar
especialmente
dúas das circunstancias
máis estendidas en Galicia: sufrir malos tratos físicos ou psicolóxicos e
os problemas de adiccións (alcohol, drogas
ou ludopatía). Nun 2,3%
dos fogares, algunha
persoa recibiu ou recibe
malos tratos físicos ou psicolóxicos nos últimos 10 anos,. Asemade, un 1,9%
conta con persoas que teñen ou tiveron nos 10 últimos anos problemas de
adiccións.
A posibilidade de sufrir
malos tratos físicos ou psicolóxicos aumenta considerablemente para os
fogares en exclusión social, de 10,1% a 0,7%
para fogares integrados.
Existe tamén unha correlación evidente entre
unha maior vulnerabilidade social dos fogares
e que algunha das persoas teña ou tivese problemas de adiccións, sendo un 7,9% de fogares excluídos, fronte ao 0,7% dos fogares integrados.
IV) EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
A Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (Foessa, 2013) non rexistra as condicións de vida daquelas persoas, que seguindo a tipoloxía ETHOS
se atopa sen teito e sen vivenda, mais nos permite coñecer as condicións da
exclusións residencial cando nos referimos a vivenda inadecuada ou insegura. Os factores máis relevantes para Galicia serían:
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Habitabilidade: situacións de infravivenda (1,1%), de ruína e de deficiencias graves na construción (0,2%)
Adecuación: hacinamento grave (0,2%), humidades, sucidade e cheiros
(8%), ou unha contorna moi degradada.
Inestabilidade: tenencia en precario (2,3%) e gastos excesivos da vivenda
(1,7%).

De maneira global, en Galicia o 11,8% da poboación está afectada por algún
destes factores relacionados coa vivenda.
Tamén se observaron diferenzas nos niveis de exclusión residencial dos fogares
e persoas de Galicia segundo as características dos sustentadores principais.
Considérase sustentadora principal a persoa que achega a principal fonte
de ingresos no fogar, independentemente que sexa mediante a retribución
do seu emprego ou sendo titular dunha prestación ou outro tipo de protección social. En canto ao xénero das sustentadoras principais, a proporción de
homes alcanza o 70,2% dos fogares fronte a un 29,8% de mulleres. Considerando os diferentes niveis de integración ou exclusión, a maior proporción de
homes atópase entre os fogares en exclusión moderada (77,8%). E pola súa
banda, a maior proporción de mulleres sustentadoras principais obsérvase
entre os fogares en exclusión severa (37,9%).
A relación coa actividade laboral e o xénero das persoas sustentadoras principais son as dúas características máis determinantes na afectación dos indicadores de vivenda. Unha cuarta parte dos fogares cuxo sustentador
principal está desempregado, atópanse afectados pola dimensión da vivenda e por tanto son vulnerables á exclusión residencial, unha proporción
que se eleva a un terzo dos fogares cuxos sustentadores principais levan máis
de 1 ano no desemprego. O feito de ser muller, eleva o risco de exclusión residencial ao 20% das persoas de referencia.
Unha parte importante dos fogares en Galicia tiveron que executar medidas
compensadoras para afrontar problemas da vivenda, derivados das dificultades económicas. O bloque de problemas máis estendido ten como denominador común a actitude de aforro e redución no consumo de todos os
insumos do fogar. Neste sentido, o 62,2% e o 63,5% dos fogares integrados e
excluídos, víronse obrigados a reducir os gastos fixos da casa, e os gastos de
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teléfono, televisión e internet, respectivamente. Un trazo de vulnerabilidade
que se observa como especialmente acentuado en Galicia é a imposibilidade para manter a casa a unha temperatura adecuada, unha circunstancia que sofre o 16,2% dos fogares (21,5% en España) e que alcanza ao 23,5%
das familias entre a poboación en situación de exclusión.
Un segundo bloque de problemas, menos estendido, pero cunha capacidade exclusóxena moito maior, é o relativo á imposibilidade de afrontar as
débedas xeradas e por tanto o risco de non poder dispor deses servizos. O
15,2% dos fogares en Galicia tiveron problemas para o pago dos gastos da
casa (hipoteca, aluguer, luz, gas, auga, etc.).
O terceiro bloque de problemas, é o relativo ás modificacións dos lugares de
residencia e da procura de alternativas habitacionais. O 2,5% das familias tiveron que cambiar de vivenda (3,4% entre a poboación en exclusión) e outras familias tiveron que compartir a vivenda con persoas sen parentesco,
alugar algunha habitación ou volver vivir na casa dos pais, para facer fronte
ás dificultades de acceso e mantemento da vivenda.
6.2 Exclusión social e drogas
A partir do derradeiro Informe Mundial sobre Drogas (2016) publicado pola
Oficina de Nacións Unidas contra a Droga e o Delito, UNODC, extraemos as
seguintes consideracións, relevantes para a comprensión do fenómeno das
drogas en Galicia.
Hai nexos estreitos entre a pobreza e o consumo de drogas, aínda que son
complexos e fan que unha e outro se reforcen mutuamente. Certamente, as
persoas máis afectadas polo problema do consumo de drogas son as persoas
pobres en relación coas sociedades en que viven, como se observa claramente nos países máis ricos. En termos amplos, existe unha estreita relación
entre as situacións de desvantaxe social e económica e os trastornos relacionados co consumo de drogas. E tamén se observa ese paralelismo ao examinar as distintas causas da exclusión social, como o desemprego e o baixo
nivel educativo.
Aparte do nivel de desenvolvemento, hai moitos factores que inciden no
carácter do problema das drogas nun país determinado. Entre eles, a lo-
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calización xeográfica. A proximidade a unha zona de produción de drogas
ou unha ruta de tráfico importante pode explicar, por exemplo, as taxas de
consumo superiores á media, ou as diversas formas de violencia. O consumo de drogas pode conducir a actos de violencia relacionados cos efectos psicoactivos das drogas, así como a delitos que se cometen co fin de
obter fondos para compralas. Con todo, a intensidade da violencia relacionada coas drogas é maior cando vai unida ao tráfico, e non tanto ao
consumo. En xeral, o tráfico de drogas instálase cando a presenza do Estado é débil, o estado de dereito non se aplica igualitariamente e ademais,
existen oportunidades de corrupción. Pois simultaneamente, a riqueza e o
poder das organizacións de narcotraficantes proporciona recursos para
comprar a protección das forzas da orde, da xustiza, aos políticos e o sector
empresarial.

O establecemento de Galicia como porta de entrada de nomeadamente,
cocaína en Europa, vén dado polas súas particularidades xeográficas, históricas e sociais. Dunha banda, Galicia constitúe unha localización estratéxica no que se refire ao tráfico marítimo, conta con case 2.000 Km. de
costa escarpada, con multitude de entrantes e saíntes, illas pequenas e
cunha orografía marítima que precisa de persoas expertas para poderse
navegar.
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Doutra banda, razóns históricas vinculan Galicia co tráfico ilegal ou o mercado negro. Xa dende o aproveitamento dos produtos de naufraxios ante as
costas galegas dende a Idade Media, pasando polos anos do estraperlo de
produtos básicos con Portugal durante a guerra e a posguerra. Mais nomeadamente, co contrabando de tabaco provinte de América Latina. Os anos
de contrabando permitiron xerar as rutas que tempo despois se empregarían
no tráfico de drogas; permitiron ademais, crear diversas redes para o transporte, a loxística, a vixilancia e a distribución da droga; así como, establecer
os vínculos do narcotráfico coa clase política e empresarial e a conivencia
de membros do corpo xudicial e de seguridade.
Se finalmente, engadimos razóns socioeconómicas, vemos que as políticas
de desenvolvemento de carácter capitalista e neoliberal iniciadas nos 70-80
foron acabando coa economía rural, supondo nas vilas costeiras a caída da
pesca tradicional e o declive de pequenas empresas pesqueiras e conserveiras, e xerando por tanto focos de exclusión ante a falta de oportunidades.
Así, teriamos, dunha banda, unha poboación con necesidade de procurar
alternativas económicas ou medios de subsistencia nun contexto de tolerancia cara este tipo de actividades.
Considérase por tanto, que estes foron algúns dos motivos que por aquel
entón, facilitaron o crecemento dos clans galegos do narcotráfico. Actualmente, o contexto socioeconómico mantén
certas similitudes ao de 20 ou 30 anos atrás no
que a rangos de exclusión, falta de oportunidades e abandono do rural, se refire. Así, Galicia continúa a ser un lugar estratéxico para
o narcotráfico, ao que se suma a experiencia
das décadas anteriores. Se ben, o narcotráfico en Galicia evolucionou cara organizacións máis pequenas, adicadas basicamente
ao transporte da mercancía, baixo o pago de
comisións ou en especias para obter rendemento propio. Mais as organizacións actuais,
non só operan de xeito diferente, senón que
tamén presentan un carácter menos ostentoso, e resultan menos visíbeis mediatica-
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mente. Non por isto quere dicir que non existan, e que en parte, continúen
funcionando en base a clans familiares ou ao redor de herdeiros do negocio.
Segundo Carretero (2015) podemos dicir que profesionalizaron a súa actuación ante os avances en materia de vixilancia, os golpes xudiciais, a apertura
de novas rutas por vía aérea, a caída dos grandes dos clans e ante unha
maior sensibilización da poboación fronte as consecuencias sociais, tanto do
tráfico coma do consumo.
Mais se consideramos a realidade actual, atopamos unha maior complexidade nas redes, onde é frecuente que se dean outro tipo de actividades de
carácter ilegal vinculadas ao tráfico de drogas (Blanco, P., 2008). Primeiramente, o branqueo de diñeiro, pois é a forma de tentar pasar desapercibidos
os ingresos de procedencia delituosa. Nas operacións levadas a cabo contra
os grandes clans e noutras máis recentes, vemos que as condenas por branqueo de diñeiro son tan ou máis frecuentes que as relacionadas co propio
narcotráfico. Doutra banda, aparecen asociados tamén, delitos relativos a
prostitución e trata de persoas para explotación sexual. De feito, moitas
veces, as ganancias obtidas da trata de persoas igualan ou superan, as obtidas do narcotráfico. E finalmente, as autoridades policiais asocian en Galicia, o trafico de droga co tráfico de armas, trala experiencia obtida das
incautacións realizadas. É frecuente por tanto, que detrás destas actividades
ilegais encontremos bandas ben organizadas que complementan unhas actividades con outras.
Ante a contexto actual de
Galicia, e baixo as recomendacións da UNODC, vemos
que para abordar a problemática das drogas, temos
que ter en conta non só as
políticas sociais e sanitarias,
senón que co mesmo nivel de
prioridade, debemos atender
as políticas de desenvolvemento social e económico,
procurando alternativas para
as persoas e os lugares direc-
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tamente afectados, impoñendo medidas que controlen a corrupción e os
delitos económicos, e loitando contra os delitos de tráfico, mais nomeadamente, contra a conivencia cara a trata de persoas.
7. METODOLOXÍA
Para a elaboración deste diagnóstico empregouse unha metodoloxía de carácter participativo que se enmarca no paradigma de investigación - acción.
Deste xeito, para a detección, análise de necesidades e elaboración de propostas, desenvolveuse un proceso participativo que facilitou o achegamento
ás persoas titulares de dereitos e promoveu a reflexión entre as participantes
en torno o dereito á saúde e a vivenda. Asemade, permitiu dar a coñecer
os programas ou liñas de actuación de Médicos do Mundo entre as entidades
coas que as oportunidades de relación son de menor frecuencia, así como
de establecer unha maior proximidade con entidades afíns.
Marlen Eizagirre e Néstor Zabala definen no dicionario online do Instituto
Hegoa, a investigación acción - participativa como “un método de investigación e aprendizaxe colectiva da realidade, baseado nunha análise crítica
coa participación activa dos grupos implicados, que se orienta a estimular a
práctica transformadora e o cambio social.”
O método da investigación - acción participativa (IAP) combina dous procesos, o de coñecer e o de actuar, implicando en ambos á poboación cuxa realidade se aborda. Do mesmo xeito que outros enfoques participativos, a IAP
proporciona un método para analizar e comprender mellor a realidade da
poboación (os seus problemas, necesidades, capacidades, recursos), permitindo planificar accións e medidas para transformala e mellorala. É un proceso que combina teoría e praxe, e que posibilita a aprendizaxe, a toma de
consciencia crítica, o empoderamento, o reforzo e ampliación das redes sociais, da mobilización colectiva e da acción transformadora.
En cada proxecto de IAP combínanse tres compoñentes:
a) A investigación, que consiste nun procedemento reflexivo, sistemático,
controlado e crítico que ten por finalidade estudar algún aspecto da realidade cunha expresa finalidade práctica.
b) A acción, que non só é a finalidade última da investigación, senón que
ela mesma representa unha fonte de coñecemento, a propia realización
do estudo é en si unha forma de intervención.
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c) A participación significa que no proceso están involucradas non só as profesionais que investigan, senón a comunidade destinataria do proxecto,
que non son consideradas como simples obxectos de investigación senón
como persoas activas que contribúen a coñecer e transformar a propia
realidade.
Segundo Guzmán (1994) na IAP séguense basicamente catro fases, aínda
que non sempre se diferencian nitidamente unhas doutras.
a) Observación participante, na que a facilitadora involúcrase na realidade
que se estuda, relacionándose coas persoas e participando nos seus procesos.
b) Investigación participativa, na que se deseña a investigación e escóllense
os seus métodos, baseados no traballo colectivo. Para a recollida de información úsanse técnicas como a observación de campo, a investigación en arquivos e bibliotecas, as historias de vida, os cuestionarios, as
entrevistas, etc. a información é recollida, e logo sistematizada e analizada.
c) Acción participativa implica, primeiro, transmitir a información obtida ás
participantes e outras organizacións, mediante reunións ou outras técnicas, e ademais con frecuencia, levar a cabo accións para transformar a
realidade.
d) Avaliación, sexa mediante os sistemas propios das ciencias sociais ou simplemente estimando a efectividade da acción en canto aos cambios logrados, por exemplo en canto ao desenvolvemento de novas actitudes,
ou a redefinición dos valores e obxectivos do grupo.
Sinalan en definitiva, Villasante e cols. (2002) que a investigación participativa
non ofrece unha listaxe de solucións senón que propicia a conversa coa que
abrir procesos reflexivos. Trátase de construír as respostas coas persoas que
participan, o cal leva a un abano de posibilidades. Sexan cales sexan serán
máis axustadas á realidade concreta, na medida que foron participadas a
partir da confianza xerada durante o proceso.
A investigación - acción participativa no presente diagnóstico
Consideramos que durante o propio desenvolvemento deste estudo puidemos aproximarnos a certos obxectivos inherentes ao paradigma empregado.
Así, tanto por parte das persoas titulares de dereitos como de titulares de res-
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ponsabilidades, a participación no diagnóstico supón inicialmente, un proceso de toma de consciencia, de reflexión e de comunicación de necesidades e propostas. Mais tamén, supón un proceso de aprendizaxe e
empoderamento a partir da devolución dos resultados e o establecemento
de conclusións.
Para a posta en práctica da metodoloxía IAP tomamos de referencia a proposta de Joel Martí (2002), sobre a cal realizamos as modificacións pertinentes
derivadas da limitación temporal deste estudo. Só salientar de especial relevancia que, a pesar de ter recollido as propostas derivadas do proceso non
poderemos dalo por concluído sen a elaboración dun programa de acción
participado, etapa final deste diagnóstico pendente de desenvolver.
No que respecta a outros resultados deste diagnóstico, temos que para a elaboración do mapa social, tomamos como punto de partida a concepción relacional por parte do equipo técnico do programa con respecto a entidades,
colectivos e servizos do ámbito local e autonómico. Unha vez realizado un primeiro borrador, foise complementando coa visión do resto de participantes.
Para a análise de contidos facilitados por parte das persoas participantes e
elaboración de resultados, partiuse das comunalidades encontradas nas entrevistas a titulares de dereitos ao respecto das áreas de estudo. Seleccionáronse as cuestións de maior relevancia en función da reiteración no discurso,
o outorgamento de relevancia e a implicación e consecuencias nas vidas
das persoas. Unha vez foron extraídas as problemáticas principais, completouse a información coa derivada dos talleres participativos. Finalmente, os
resultados foron complementados coas consideracións proporcionadas por
titulares de responsabilidades.
En todas as áreas de estudo puidemos encontrar que baixo unha perspectiva crítica, as persoas participantes sinalaron deficiencias de modelo, restricións legais ou administrativas e actitudes políticas que, non só non
favorecen, senón que están ocasionando un agravamento da situación de
exclusión social e en particular, de saúde e benestar das persoas máis vulnerábeis. Todas estas consideracións foron debidamente incluídas no presente informe.

43

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

8. FASES E TEMPORALIzACIÓN
Este diagnóstico levouse a cabo entre os meses setembro de 2016 e marzo
de 2017, cunha duración total de 6 meses. O proceso dividiuse nas tres fases
que aparecen a continuación:
Primeira fase. Recollida e análise de información
[de setembro a outubro de 2016]
Primeiramente tivo lugar unha recollida e análise de información que iniciou
coa procura bibliográfica e a compilación de experiencias e resultados doutros estudos ou diagnósticos realizados noutras localidades, atendendo principalmente a situación de persoas sen fogar e persoas usuarias de drogas.
Tamén se seleccionaron estudos sobre os condicionantes de xénero en mulleres usuarias de drogas e do ámbito da saúde mental, en relación a situación
de exclusión e o consumo de drogas. Seleccionáronse informes e datos concernentes a políticas e planes de inclusión, de drogas e de violencia machista.
En base a esta información elaborouse un cuestionario de aproximación técnica, que permitiu realizar un filtrado inicial das dificultades de acceso que
as persoas participantes no programa poderían encontrarse. Cos resultados
obtidos neste cuestionario, delimitáronse as áreas de estudo e os ítems a explorar al longo do proceso. Toda esta informacións permitiu a elaboración
Tarefas

Resultados

Recollida de información e análise de
documentación bibliográfica

Deseño do proxecto

x

Deseño de cuestionarios, entrevistas
e talleres participativos

Modelo de cuestionario de
aproximación técnica; Modelo de
entrevista par titulares de dereitos;
Modelo de entrevista para titulares
de responsabilidades; Deseño de
talleres con titulares de dereitos e
responsabilidades

x

Aplicación do cuestionario de
aproximación técnica

Delimitación dos problemas máis
frecuentes e relevantes

x

Proposta de titulares de
responsabilidades participantes

Elaboración da listaxe e
establecemento de contactos

x

Constitución da comisión de análise

Presentación do proxecto

x
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doutros materiais para o proceso participativo, como os modelos de entrevista e os guións dos talleres.
Durante esta primeira fase elaborouse un listado de posíbeis entidades e servizos participantes na fase de traballo de campo. Tamén foron seleccionadas
as persoas para a comisión de análise, atendendo a súas traxectorias persoais, de carácter laboral e/ou formativo. Polo tanto, cada bloque temático
deste diagnóstico ten asignada unha persoa experta que desenvolve as funcións de recomendación bibliográficas, revisión dos contidos, propostas, indicación de suxerencias e melloras, tanto no documento diagnóstico, como
nas posíbeis actuacións do programa.
Segunda fase. Traballo de campo
[de novembro de 2016 a xaneiro de 2017]
O traballo de campo realizouse nos seguintes 3 meses, de novembro de 2016
a xaneiro de 2017. Consistiu paralelamente na observación participante en
rúa e sala de calor de café, o desenvolvemento de talleres grupais e a realización de entrevistas con titulares de responsabilidades. Posteriormente, leváronse a cabo as entrevistas con titulares de dereitos. Co persoal técnico e
voluntario de Médicos do Mundo realizáronse entrevistas individuais e talleres
Tareas

Resultados

Estado

Observación participante e recollida de
información en medio aberto

Elaboración de informes
de observación participante

x

Realización de talleres e entrevistas
con titulares de dereitos

Transcrición de entrevistas
e elaboración de resultados
e conclusións dos talleres

x

Realización de entrevistas con titulares
de responsabilidades

Transcrición de entrevistas

x

Realización de entrevistas e talleres
con persoal técnico e voluntario de
Médicos do Mundo -Galicia

Transcrición de entrevistas, deseño
inicial do mapa social e recollida
de proposta

x

Reunións con participantes
da comisión de análise

Recollida de suxerencias
e aportacións

x
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grupais. Durante estes meses leváronse a cabo as primeiras reunións individuais coas integrantes da comisión de análise, recolléronse as suxerencias iniciais e realizáronse as modificacións oportunas no deseño do proxecto.
Terceira fase. Resultados e conclusións
[de febreiro a marzo de 2017]
Durante a terceira fase do proceso diagnóstico levouse a cabo a análise
de contidos das entrevistas e talleres, así como dos niveis de relación entre
as entidades, colectivos e servizos participantes. Procedeuse a elaboración do mapa social, dos resultados e das conclusións xerais e realizouse
unha revisión dos contidos bibliográficos que apoian ou difiren dos resultados encontrados. Con esta información redactouse o informe inicial de
resultados. Este informe foi revisado pola comisión de análise, e as correccións ou suxerencias de mellora foron incorporadas no mesmo para a emisión do informe final.
Tamén durante esta terceira fase, leváronse a cabo as primeiras presentacións a nivel interno da organización e en diferentes sesións grupais, coa coordinación de sede, co persoal técnico e voluntario do programa e coa
Xunta Directiva.
Tareas

Resultados

Elaboración de resultados
e conclusións

Informe borrador de resultados
e conclusións

x

Análise das relacións entre entidades
e servizos participantes

Mapa social

x

Devolución de resultados
e conclusións a Médicos do Mundo

Presentación de resultados
e conclusións

x

Revisión das participantes
na comisión de análise

Informe con correccións

x

Entrega de informe final a Médicos
do Mundo

Informe final

x

Devolución a participantes titulares
de dereitos e responsabilidades

Presentación de resultados e
conclusións
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Actualmente, queda por acordar a forma e os tempos de devolución a sede
central, titulares de dereitos e titulares de responsabilidades doutras entidades
e servizos. Non se poderá considerar finalizado o proceso de diagnóstico sen
a devolución de resultados a todas as persoas participantes, pois non tendo
lugar unha retroalimentación das aportacións realizadas e unha toma de
consciencia da relevancia social de condicións particulares (sexan entidades
ou persoas), o proceso de empoderamento, obxectivo inherente dun diagnóstico participativo, non poderá acabar de desenvolverse.
9. PARTICIPANTES
9.1 Titulares de dereitos
No presente diagnóstico participaron 12 persoas a través de entrevista individual (6 mulleres e 6 homes) e 16 mulleres, en dous talleres grupais. A inclusión
das participantes levouse a cabo a través da selección directa de persoas
que cumprían criterios e en base a súa participación no programa.
Criterios de inclusión
1. Persoas maiores de idade en situación de exclusión social usuarias de drogas (opiáceas ou estimulantes) con consumo activo, crónico e/ou con antecedentes de consumo problemático, pudendo darse en remisión inicial,
continuada ou en terapia de mantemento (segundo criterios DSM5).
2. Persoas maiores de idade en situación de exclusión social sen fogar (segundo a tipoloxía ETHOS, que inclúe, persoas sen teito, sen vivenda, en vivenda insegura ou en vivenda inadecuada).
Todas as persoas titulares de dereitos entrevistadas e participantes en talleres
cumprían un ou ambos criterios de inclusión. Ademais, realizouse unha selección diferencial de mulleres usuarias de drogas e/ou sen fogar e de persoas
con problemas de saúde mental, coa finalidade de contar cunha representatividade proporcional de persoas consideradas especialmente vulnerábeis
para este diagnóstico.
A observación participante en rúa e sala levouse a cabo a razón dunha e
dúas veces por semana, respectivamente, durante os meses de traballo de
campo. A finalidade foi realizar un achegamento ao funcionamento do programa, mais tamén, facilitar a selección e a toma de contacto coas persoas
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titulares de dereitos de cara a realización de entrevistas individuais. Esta parte
do traballo de campo resultou esencial para a creación dunha relación de
confianza entre a facilitadora e as persoas participantes no programa, de
forma que as entrevistas realizadas a posteriori resultaron de maior proveito
grazas ao clima de confianza xerado.
Todas as entrevistas1 foron realizadas de forma presencial, a duración
media foi de 60 minutos. As 12 entrevistas foron gravadas oralmente e levouse a cabo unha transcrición parcial das mesmas para a análise de contidos. A transcrición realizouse orixinariamente en galego, polo que
algunhas entrevistas foron traducidas do castelán de xeito simultáneo.
Antes do inicio de cada entrevista solicitouse o permiso da persoa para realizar a gravación e usar os contidos no presente estudo e na difusión de
resultados do mesmo. Todas as persoas accederon e asinaron de conformidade o consentimento informado. Os fragmentos de entrevista incluídos
neste informe foron seleccionados en base á representatividade arredor
da problemática tratada.
As preguntas realizadas durante a entrevista foron de carácter aberto, polo
que permitiron unha ampla marxe de expresión autoreferencial, a través do
relato de vivencias persoais, así como a posibilidade de mostrar crenzas e actitudes. Para o seguimento das cuestións a tratar elaborouse un guión básico
de ítems que permitiu encamiñar o discurso ou abordar determinadas cuestións con preguntas directas. Este modelo de entrevista é recomendado por
Andrés Cernadas (2010) cando se pretende recoller a vivencia da exclusión
social con persoas directamente afectadas na súa saúde e benestar físico
e/ou psicolóxico. Comentar que tanto nas entrevistas como nos talleres tiveron lugar procesos de (re)apertura de acontecementos traumáticos ou procesos de identificación ante os relatos doutras persoas. Neste respecto,
procedeuse a orientación das persoas cara a un asesoramento profesional,
que se levou a cabo por parte do propio equipo do programa ou por parte
doutras entidades ou recursos especializados.
Durante o traballo de campo realizáronse catro sesións de talleres participativos2 con titulares de dereitos. Cada unha das sesións tivo unha duración de
3 horas, cun descanso de 30 minutos. En total, participaron 16 persoas, 7 no
taller de saúde e 9 no de violencia machista. A finalidade dos talleres foi re-
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coller as percepcións das mulleres ao redor da saúde, entendida dende unha
perspectiva biopsicosocial, a violencia machista e o acceso no sistema de
protección contra a violencia. A metodoloxía empregada nos talleres foi de
carácter participativo, con apoio de materiais de lectura e audiovisuais, técnicas para promover o debate grupal e dinámicas de apertura e peche para
a cohesión grupal.
Nas dúas primeiras sesións traballáronse conceptos básicos en torno ao sistema sexo - xénero, roles e estereotipos e relacións afectivas. Estas dúas primeiras sesións permitiron crear un ambiente de confianza entre as
participantes e a facilitadora, o que nas seguintes dúas sesións favoreceu a
abordaxe das concepcións e vivencias en torno a saúde e a violencia machista. Salientar que en ningún momento se realizou unha selección diferencial das participantes en función do seu estado de saúde ou de experiencias
actuais ou pasadas de violencia, polo que os resultados obtidos neste sentido
corresponden ao azar.
1, 2

[O guión da entrevista e dos talleres pódense consultar nos anexos 4, 6 (saúde) e 7

(violencia)]

• Caracterización das participantes Titulares de dereitos
O perfil das participantes3 diferenciado por sexo é:
Muller de 36 a 45 anos, de nacionalidade española, con estudos primarios,
que reside en vivenda adecuada en parella ou con familiares, e ten como
mínimo dous fillas ou fillos. Sitúase no limiar da pobreza, pois ou non percibe
ingresos de ningún tipo ou é perceptora de RISGA. Atendendo ao estado
de saúde, presenta VIH e/ou hepatite, algún tipo de problema de saúde
mental, está actualmente en situación de violencia machista ou a ten sufrido no pasado. Inserida en programa de mantemento con metadona e
con consumo actual de alcohol e/ou cannabis. Anteriormente, consumidora de cocaína e/ou heroína, que comezou a consumir hai máis de 13
anos, sendo menor de 18 anos.
Home de 46 a 55 anos, de nacionalidade española, con estudos primarios,
que reside en vivenda inadecuada con outras persoas, solteiro e sen fillos ou
fillas. Sitúase no limiar da pobreza sendo perceptor dalgún tipo de prestación.
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Atendendo ao estado de saúde, presenta VIH e/ou VHC. Inserido en programa de mantemento con metadona, con consumo actual de alcohol e/ou
cannabis. Anteriormente, consumidor de heroína, que comezou a consumir
hai máis de 13 anos, sendo menor de 18 anos.
9.2 Titulares de responsabilidades
A selección de titulares de responsabilidades responde a criterios relacionados co ámbito territorial, é dicir, servizos, entidades e colectivos que desenvolven a súa actividade en Vigo, e cuxa misión ten a ver coa atención
sociosanitaria, a intervención en drogodependencias, saúde mental, inclusión
social ou fronte a violencia machista.
Elaborouse un modelo de entrevista de carácter aberto. Todas as entrevistas foron realizadas de forma presencial e en todas elas procedeuse a gravación oral, excepto tres, a solicitude das propias persoas entrevistadas. A
duración media foi de 70 minutos. A entrevista iniciaba coa presentación
da organización, Médicos do Mundo – Galicia, e do programa. A continuación, realizábase a presentación do diagnóstico describindo a motivación
e a finalidade do mesmo. Seguidamente, solicitábase á entidade ou servizo
entrevistado unha breve descrición da misión e o do perfil de persoas que
atenden ou participan. As preguntas relativas as dificultades de acceso e
permanencia nos sistemas (sanitario, social e de protección contra violencia), así como as consideracións ao redor de persoas nomeadamente vulnerábeis, foron realizadas en base a experiencia na área de traballo
correspondente a cada unha das entidade e servizos. Finalmente, solicitábase unha valoración do programa de Médicos do mundo e algunha proposta de complementariedade ou mellora na relación establecida
entrambas.
Realizáronse un total de 25 entrevistas a entidades e colectivos sociais, e
12 a profesionais de servizos ou recursos públicos. No que respecta a entidades sociais, foron entrevistadas un total de 21 profesionais, as cales podían ocupar cargos de dirección, coordinación ou técnico. Entrevistáronse
tamén, 4 persoas integrantes de colectivos sociais. No que respecta a servizos públicos do ámbito social, sanitario e de protección fronte a violencia
machista, foron entrevistadas un total de 12 persoas, con profesións e cargos diversos.
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Declinaron a entrevista 3 entidades sociais, 2 servizos dependentes do Sergas,
1 programa da Xunta de Galicia e 1 servizo dependente do Ministerio de Interior. Outras dúas entidades non puideron ser entrevistadas a causa de imprevistos de carácter persoal ou profesional.
• Caracterización das participantes Titulares de responsabilidades
Por parte das entidades e colectivos sociais4, entrevistáronse 17 mulleres,
sendo maioritariamente traballadoras sociais en cargo técnico ou de coordinación; e 8 homes, sendo psicólogos ou outro tipo de profesionais, en cargo
de dirección ou coordinación.
Por parte dos servizos públicos5, entrevistáronse 6 mulleres, maioritariamente
traballadoras sociais en cargo de coordinación; e 6 homes, psiquiatras ou
outro tipo de profesionais, en cargo de coordinación.
4,5

[Información máis completa pode consultarse no anexo]

9.3 Comisión de análise
A comisión de análise6 está conformada por 5 mulleres a quen se lles propuxo a colaboración en base a unha ampla experiencia na áreas de estudo
correspondentes. No inicio do proceso de diagnóstico, acordouse unha reunión individual con cada unha delas para a presentación do proxecto e a
recollida das primeiras impresións. Unha vez rematado o traballo de campo,
e elaborado o primeiro borrador de resultados, fíxose entrega do informe
inicial por correo electrónico e acordouse unha nova xuntanza de carácter
presencial e individual para a súa revisión e recollida de aportacións, suxerencias e comentarios.
6

[Información máis completa pode consultarse no anexo]

9.4 Participantes de Médicos do Mundo
Por parte de Médicos do Mundo7, participaron un total de 13 persoas, entre
persoal técnico e voluntario. Realizáronse 6 entrevistas, individuais e presenciais, nas que se procedeu a gravación oral e seguindo o guión de entrevista
para titulares de responsabilidades. Concretamente, entrevistáronse 4 persoas
técnicas e 2 persoas voluntarias. Desenvolvéronse 3 talleres, un con persoal
técnico do programa sobre mapa social e os niveis de relación da organiza-
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ción co resto de entidades e servizos do ámbito local e autonómico. E dous
con persoas voluntarias, nos que participaron un total de 7 persoas. O primeiro
dos talleres versou sobre as áreas tratadas no diagnóstico e o seguinte sobre
propostas para o programa.
7

[Información máis completa pode consultarse no anexo]

10. RESULTADOS
A presentación de resultados que se mostra a continuación, segue unha disposición de bloques temáticos, os cales son:
1. Dereito a saúde
2. Saúde mental
3. Violencia machista
4. Dereito a vivenda
Para cada un destes bloques, indícanse en primeiro lugar os problemas e dificultades sinaladas por titulares de dereitos, e a continuación refírense as consideracións realizadas por titulares de responsabilidades, indicando se
pertencen a entidades sociais, colectivos ou a servizos públicos do ámbito
social, sanitario ou de protección contra a violencia machista.
Para a clasificación dos problemas e dificultades baseámonos na proposta metodolóxica desenvolta por Andrés Cernadas (2010), sobre a que levamos a
cabo certas modificacións pertinentes para o presente estudo. Así, para cada
bloque temático poderemos considerar a seguinte tipoloxía de barreiras:
1. Barreiras estruturais
2. Barreiras legais e políticas
3. Barreiras económicas e administrativas
4. Barreiras dos sistemas (sanitario, social e de protección contra a violencia)
5. Limitacións de carácter persoal
6. Especificidades de xénero
No caso de que ningunha das persoas entrevistadas, sexan titulares de dereitos ou de responsabilidades, tiveran sinalado un problema ou dificultade susceptible de ser incorporada nalgunha das categorías de barreiras, dita
categoría non aparecerá reflectida nos resultados.
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TÁBOA DE RESULTADOS.
PRINCIPAIS PROBLEMAS E DIFICULTADES POR BLOQUES TEMÁTICOS
1. Dereito a saúde

Barreiras legais e políticas

1. RD16/2012

2. Copago farmacéutico
Barreiras económicas
e administrativas

3. Pobreza económica

4. Senfogarismo

Barreiras sistémicas

5. Coordinación sociosanitaria (falta de)
6. Atención sanitaria especializada
(deficiencias en)
7. Prexuízos do persoal

8. Sensibilidade do persoal (falta de)

9. Localización dos servizos hospitalarios

Afectacións individuais

Deterioro cognitivo

Autocontrol e autoeficacia

Especificidades de xénero

Autoestima e autoconcepto

Motivación para autocoidado

Rol tradicional de xénero e cargas familiares

53

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

2. Saúde mental

Unidades de Saúde Mental

Barreiras económicas
e administrativas

1. Pobreza económica
e senfogarismo

Barreiras sistémicas

2. Atención Saúde Mental
(deficiencias no modelo)

Unidades
de Drogodependencias

3. Recursos especializados
e listas de espera

Afectacións individuais

Consciencia do problema

Especificidades de xénero

Autoestima e autoconcepto

Motivación e locus de control

Rol tradicional de xénero
e cargas familiares

Violencia machista
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3. Violencia machista
Barreiras estruturais

1. Sociedade patriarcal
2. Percepción da violencia
3. Condicionantes culturais (mulleres xitanas)

Barreiras legais e políticas

4. Limitacións da Lei estatal fronte a Lei galega

Barreiras económicas
e administrativas

5. Pobreza económica e senfogarismo

Barreiras sistémicas

6. Recursos económicos, residenciais, de
acollida, de seguridade e acompañamento,
de saúde mental e de atención e protección
a menores (falta ou deficiencias nos)
7. Coordinación coas Unidades Asistenciais de
Drogodependencias e de Saúde Mental (falta de)
8. Prexuízos do persoal

Afectacións individuais

Empoderamento de dereitos (falta de)
Autoestima e autoconcepto
Procesos emocionais subxacentes,
de vergoña e culpa
TEPT e outros trastornos ou sintomatoloxía
relacionada

Especificidades de xénero

Rol tradicional de xénero e cargas familiares
Vínculos afectivos e relacións de poder
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4. Dereito a vivenda
Barreiras legais e políticas

1. Políticas de inclusión social

Barreiras económicas
e administrativas

2. Pobreza económica

3. Trámites administrativos

Barreiras sistémicas

4. Recursos residenciais
(falta de cantidade e calidade)

Afectacións individuais

Empoderamento de dereitos
(falta de)

Especificidades de género

Perspectiva de xénero
(falta de)

Relacións de poder

Rol tradicional de xénero
e cargas familiares
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10.1 DEREITO A SAÚDE
PROBLEMAS E DIFICULTADES EXPRESADAS POR TITULARES DE DEREITOS
| Barreiras legais e políticas
1.1. REAL DECRETO 16/2012
Dende a aprobación do Real Decreto 16/2012, do 20 de abril, de medidas
urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e
mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, o acceso ao sistema sanitario, que ata o momento era de carácter universal (dende a Lei
Xeral de Sanidade de 1986), pasou a condicionar o acceso pola vía do
aseguramento, deixando a miles de persoas sen asistencia sanitaria, e
sendo as persoas migrantes en situación irregular, as máis afectadas. A aplicación a nivel autonómico obrigou á posta en marcha de medidas administrativas para tentar paliar os problemas derivados da normativa estatal.
En Galicia, púxose en marcha no ano 2012 o Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública, que recoñece diferentes modalidades de
acceso para as persoas que non teñen a condición de aseguradas ou beneficiarias.
Como se declara no Informe Catro anos de Reforma sanitaria en Galicia
(2016), “dende Médicos do Mundo cremos que esta medida lexislativa, aprobada a través dun trámite lexislativo de urxencia que furta un debate en profundidade e que se apoia na hexemonía parlamentaria, vulnera o dereito á
saúde das persoas que quedaron excluídas do sistema e por tanto, aos seus
dereitos humanos e a súa dignidade”. Estes últimos anos vimos de publicar
varios informes a nivel estatal e autonómico nos que se constata a vulneración do dereito e as dificultades detectadas á hora da aplicación efectiva
das vías de acceso admitidas no Programa Galego.
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
A metade das entidades que colaboraron neste diagnóstico, sinalan o
Real Decreto como medida regulatoria que está vulnerando o dereito á
saúde das persoas migrantes. A este respecto, encontramos as seguintes
consideracións:
“Podémonos encontrar cunhas 4 ou 6 persoas de media ao mes que non
teñen acceso a saúde. En total poden ser unhas 40 persoas ao ano.” TR24
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“Galicia é unha das comunidades con menor porcentaxe de persoas migrantes e unha das poucas que non garante o acceso universal ao sistema
sanitario” TR23
A) PERSOAS MIGRANTES NON UE
A principal dificultade que se nos indica para que as persoas migrantes
podan acceder á saúde a través do Programa Galego ten que ver co grave
descoñecemento por parte do persoal administrativo, social e sanitario da
súa entrada en vigor e o seu propio funcionamento, polo que se está denegando o acceso a persoas que teñen dereito, ou se están tramitando facturacións por asistencia sanitaria a persoas que deberían poder acceder de
forma gratuíta.
“A asistencia é denegada dende o persoal administrativo por falta de coñecemento do Programa. Tamén encontramos que solicitamos informes ao persoal de servizos sociais para poder tramitar o acceso, e as propias
traballadoras descoñecen a normativa.” TR23
“Algunha persoa en Urxencias tense atopado que o persoal administrativo
xulga que non require unha atención urxente. Tense denegado o acceso ou
ameazado con facturar, e non por parte do persoal sanitario, senón por parte
do persoal en ventanilla, sen a valoración dun profesional.” TR23
Tamén nos atopamos que non hai criterios unificados en relación á documentación requirida por parte do persoal administrativo para ter acceso a través
do Programa Galego, neste sentido, as entidades refiren que os criterios de
acceso son variables no tempo e entre as diferentes provincias.
“Antes os menores entraban facilmente e agora están pedindo a autorización
non só do proxenitor a cargo aquí, senón tamén do que está fóra, cada certo
tempo pídese unha documentación diferente.” TR24
“Hai diferenzas nos trámites entre provincias, por exemplo, eu en Vigo teño
que pedir toda esa información a países de orixe e a miña compañeira en
Ourense, non. Ela deriva á traballadora social do Centro de saúde e dende
alí fan a tramitación. En Santiago tamén nos están pedido todo.” TR24
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Estase requirindo documentación que é imposible de conseguir, porque a estrutura do sistema de saúde ou de facenda entre países non é a mesma, porque a documentación está no idioma de orixe e non hai posibilidade de levar
a cabo unha tradución certificada ou porque simplemente, non hai posibilidade de acceso a través de internet aos trámites, documentos ou organismos
responsábeis.
“Entón o proceso alóngase moito, se acaban de chegar, hai que esperar que
teñan os 6 meses de empadroamento, despois necesitan estar moi atentas
aos prazos e pasos a dar. En xeral, aínda que teñen dereito a acceder, non
se consegue ata pasados 6-12 meses por diversos motivos, hai trámites que
lles xeran débedas no seu país, hai dificultades co idioma, outros trámites ou
servizos que hai aquí non teñen similares no país de orixe.” TR23
Isto supón inevitablemente o deterioro do estado de saúde das persoas, pola
imposibilidade de acceso ou por demoras excesivamente prolongadas. Ademais, estanse dando casos de persoas en situación irregular, que xa non tentan acceder por descoñecemento dos seus dereitos, pois non son informadas,
ou en base a experiencias negativas doutras afectadas, por medo a pór en
evidencia a súa situación administrativa, ou por causa da facturación que
lles poida ser reclamada posteriormente.
B) PERSOAS MIGRANTES UE
“No caso das persoas migrantes procedentes da UE, tamén vemos que dependendo do Centro, se lles está pedindo unha documentación ou outra, o
NIE ou un documento de identificación en vigor, dispor duns ingresos mínimos
de 600€/mes, etc.” MdM3
Por parte das e dos profesionais de servizos públicos de atención sanitaria, recoñécense as dificultades de acceso primordialmente, por falta de coñecemento do persoal sociosanitario do Programa Galego.
“Non hai traballo específico e dáse un descoñecemento grave dos dereitos
das persoas migrantes por parte de todo o persoal, sexa sanitario, social ou
administrativo do Sergas. Ademais hai falta de acollida de formacións específicas sobre dereitos, é unha cuestión de rixidez do propio sistema.” T10
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Por outra parte, a pesar de que na Unidade de VIH (Hospital Álvaro Cunqueiro)
e nas Unidades Asistenciais de Drogodependencias, mantense o acceso libre
e gratuíto para todas as persoas, encontramos dificultades que nestes casos
teñen que ver co acceso a fármacos ou probas complementarias que non se
poden dispensar ou realizar nas propias Unidades asistenciais ou de VIH.
1.2. COPAGO FARMACÉUTICO
Para as persoas en situación de exclusión social a aprobación do RD 16/2012
que establece o copago farmacéutico por tramos, limita o acceso a medicamentos considerados de uso común. As persoas adscritas a programas de
drogodependencias, poden ter acceso medicamentos específicos do programa. Igualmente, as persoas con infección por VIH, teñen acceso a medicamentos de forma gratuíta, mais á marxe destes particulares, acceder a
medicamentos básicos resulta un esforzo económico que non se poden permitir as persoas en situación de exclusión. E aínda que existen axudas específicas para costealos, hai un tempo inevitable de espera para que se leve a
cabo a tramitación e a axuda se faga efectiva.
“O sistema sanitario en xeral, non cubre as necesidades. Evidentemente non,
ten que mellorar moito, e nos últimos anos houbo un retroceso porque agora
hai que pagar os medicamentos, que hoxe en día tes que pagar por cousas
básicas. É certo que houbo un retroceso, como mínimo debería volver a
como estabamos antes. Tamén polas listas de espera, as citas están moi espazadas no tempo e hai falta de persoal.” H08
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
No que corresponde as entidades e colectivos sociais, a maioría das entrevistadas que traballan no ámbito da inclusión social, sinalan que esta medida
compromete a saúde das persoas, pois o custe de medicamentos de uso
común pode ser inaccesíbel para elas.
| Barreiras económicas e administrativas
1.3. POBREzA ECONÓMICA
No que se refire as dificultades para o acceso ao sistema sanitario en relación
a situación de pobreza económica, encontramos que unha das principais dificultades sinaladas ten que ver cos trámites administrativos requiridos para o ac-
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ceso. Nas persoas sen fogar é habitual a perda ou deterioro da documentación
e o custe dos trámites que supón a emisión tanto do documento de identificación como da propia tarxeta sanitaria, é a unha das barreiras máis frecuentes.
“Non teño tarxeta sanitaria, pero teño o resgardo. Cada certo tempo vouno
cambiando. Non teño a tarxeta porque cobro unha RISGA de 399€ e pago
entre o piso e os gastos uns 350€, ou sexa que 10€ supoñen para min un diñeiro, que non podo. Por 10€, aínda que pareza mentira, non podo. O DNI
roubáronmo e non teño para facelo de novo, nin para facer as fotos. E sen o
carné de identidade, non podo sacar diñeiro do banco, que é onde me ingresan a RISGA. E estás así que todo son dificultades, e chega un momento
que xa non queres facer nada, só estar tranquila e que te deixen.” M01
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Varias das entidades que traballan en inclusión social con persoas sen fogar
concordan neste sentido sinalando que, ademais das dificultades económicas, os trámites administrativos en si mesmos, entendendo que estamos a falar
de persoas que precisan solicitar axuda constantemente para cubrir necesidades básicas (alimentación, vivenda, acceso a información comprensible,
a uso de teléfono e/ou internet, etc.), acaba por xerar condutas de frustración e indefensión que fai que desistan ante barreiras que deberían ser facilitadas para persoas nesta situación.
“Neste momento a situación laboral é moi complicada. E se hai un deterioro
previo, ao que se lle suman os riscos que supón a carencia de cobertura de
necesidades básicas, con mala alimentación, sen vivenda, con dificultades
para o acceso sanitario, pois é cando vemos as consecuencias desta situación de pobreza.” MdM6
“Pola nosa parte, fáltanos recordarlles os dereitos. Normalmente tiran a toalla,
cánsanse, non se senten comprendidos, e non volven ou deixan o trámite por
desgaste, ou porque non van máis aló da primeira negativa.” MdM3
1.4. SENFOGARISMO
Neste apartado aténdese a situación de sen fogar como determinante social
da saúde. Varias das persoas entrevistadas aluden á relación entre a falta de
vivenda e a afectación que isto tivo ou ten actualmente sobre a súa saúde,
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aínda que se fai alusión directa a baixa motivación para o autocoidado, as
persoas tamén refiren problemas como a alimentación, a tensión psicolóxica
e outras dificultades que inciden na adherencia terapéutica.
“Quedei na rúa e tiven unha recaída”
“Na rúa non me coidaba nada, sempre estás con tensión, non descansas”
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
En relación a saúde, varias entidades fan referencia a falta de coidado persoal en xeral, e a baixa adherencia terapéutica en particular, cando as persoas están en situación de rúa, sinalando tamén os riscos asociados desta
situación de por si.
“Unha persoa que está en situación de rúa, o que menos lle preocupa é a
súa saúde, preocúpalle máis onde durmir e non pasar frío, ter onde comer
aínda que sexa só unha comida ao día. A saúde mírase cando a situación
está un pouco normalizada, cando a persoa xa ten onde quedar, ou
cando o deterioro xa lle impide, por así dicilo, loitar polo sitio onde durmir.
E moitas veces cando isto acontece xa é tarde polo nivel de deterioro físico
ou mental.” MdM6
En concordancia co anterior, todas as entidades e unidades de drogodependencias entrevistadas, sinalan a situación de rúa como factor condicionante
do acceso e da eficacia dos tratamentos. Determinados programas das Unidades de día ou tratamentos de desintoxicación son incompatibles con situacións nas que a persoa non se sabe onde e cando vai poder comer ou
durmir, ou onde vai gardar a medicación.
“O abandono do estado de saúde dáse pola situación de rúa. En moitos
casos hai falta de motivación para o coidado persoal, soidade, apatía e consumo de alcohol asociado. A demanda de atención de saúde dáse ante as
urxencias ou na procura de solucións para o día. Vemos tamén que a permanencia nos recursos residenciais tipo albergues, ou nos comedores sociais,
favorece a continuidade do consumo, en xeral relacionada coas relacións
sociais que se establecen.” TR6.
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En referencia aos condicionantes sociais encontramos, por parte de profesionais do sistema sanitario, “non hai procedementos específicos para persoas
en exclusión, aínda que a intervención ten as súas especificidades. Temos un
protocolo para persoas vulnerábeis, pero a vulnerabilidade pode vir por diferentes circunstancias. Na valoración inicial, temos en conta variables como
ausencia de domicilio, nivel económico, ausencia de rede social de apoio.
Con todo, para a atención destas persoas, “tiramos” fundamentalmente das
entidades sociais.” T10
| Barreiras do sistema sanitario
1.5. COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA (falta de)
Ao longo das entrevistas con titulares de responsabilidades, emerxeu con especial relevancia, a necesidade de mellorar a coordinación entre os ámbitos
social e sanitario, entendendo que no que respecta a persoas usuarias de
drogas e sen fogar, é difícil realizar unha intervención ata en cuestións básicas
de saúde, se non se atenden os condicionantes sociais das persoas, pois son
os que poden estar dificultando realmente o acceso sanitario.
A falta de coordinación pode comprometer o estado de saúde das persoas sen fogar, pois dificulta a detección e o seguimento cando se presentan especiais dificultades para o acceso e permanencia no sistema
sanitario, nomeadamente nas situacións de alteración grave do estado de
saúde física ou mental.
Por outra parte, cando persoas en exclusión social están en seguimento por
parte dalgunha Unidade de Traballo Social e simultaneamente, por unha ou
varias entidades, a carencia de espazos de coordinación provoca que en
ocasións, as mensaxes sexan contraditorias, se dupliquen as actuacións e non
se unifiquen as pautas cara un obxectivo común de interese para a persoa.
Non debería por tanto, ser unha cuestión de que tipo de atención é prioritaria,
ou que profesionais deberían intervir previamente, senón que puidera existir
un protocolo de actuación básico e posteriormente, en función de cada
caso, se puidera realizar unha intervención ordenada que permitira a fluidez
da información, a optimización dos recursos dispoñíbeis, e a centralización
dos esforzos en obxectivos compartidos.
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“O que detectamos é unha eiva tremenda no que respecta á coordinación
entre Sanidade e Servizos Sociais e neste tema especialmente. Debería haber
un protocolo, como si o hai noutros casos pe., unha persoa que sofre un ictus
hai un protocolo de saída do hospital e unha serie de entidades onde se lle
deriva para rehabilitación e seguimento. Non é así no caso das persoas sen
fogar, aí a coordinación é practicamente nula. Por iso nos temos atopado
casos de persoas sen teito que foron recollidas na estación e que trala alta
hospitalaria non teñen onde acudir e son deixadas pola ambulancia no
mesmo lugar onde foron atopadas (na rúa).” TR15.
Unha actuación coordinada permitiría establecer tamén, protocolos de intervención e derivación. Unha das casuísticas que se comenta por parte das
entidades ten que ver coas altas hospitalarias de persoas sen fogar que non
dispoñen dun recurso residencial e precisan determinados coidados de
saúde ou un lugar de descanso e recuperación, é dicir, que non habendo
alta médica, os coidados ou tratamento han de ser de carácter ambulatorio.
Atopámonos que nestas situacións, as persoas poden ter dificultades para
acceder a medicamentos ou materiais para os coidados, para desprazarse
aos centros ambulatorios, e simultaneamente, chegar en hora aos recursos
para alimentación e descanso, permanecer nas colas, etc. Como mínimo deberían estar establecidas as condicións mínimas con anterioridade a alta hospitalaria. Mais tamén, atender aos días e horarios nos que a alta ten lugar,
tendo en conta que durante a fin de semana hai menos recursos dispoñíbeis
e entidades que non traballan. Considérase por tanto que ata que a alta médica non teña lugar, o sistema sociosanitario debería responsabilizarse de facilitar a cobertura das necesidades básicas das persoas sen fogar, e
consideramos que atendendo ao número de casos anuais, non debería ser
moi complicado establecer unhas pautas básicas de actuación para evitar
este tipo de neglixencias.
1.6. ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIzADA (deficiencias en)
A principal dificultade á que se fai referencia ten que ver coa saturación dos
servizos de atención especializada, concretamente por causa da percepción
de falta de persoal sanitario e as listas de espera, dado que se están producindo demoras de varios meses nas valoracións, revisións ou intervencións.
“A maior dificultade que teño para facer os seguimentos é o tempo de espera para as citas cos especialistas, porque mira, teño un ferro no cóbado
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que me puxeron nunha operación que me sae para fóra, e a cita de Traumatoloxía é para dentro de 6 meses.” H10
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Se ao anterior engadimos as dificultades propias da situación de sen fogar
vemos que “estas persoas viven no día a día, a planificación resúltalles moi
complicada e a memoria que lles falla, pero ademais, teñen patoloxías asociadas, polo que están “moi citadas” e con tempos moi espazados, así que
moitas veces, as citas que teñen acaban perdéndoas.” MdM3
Dende o ámbito social do sistema sanitario, explican que “para unha persoa
en exclusión incorporarse nunha engranaxe que non facilita o acceso, que non
favorece a reparación ou o establecemento do vínculo, fai que se acabe
apartando cada vez máis. Que o sistema non dispoña de ningún tipo de discriminación positiva para que estas persoas se vinculen, fai que sexa máis difícil
romper o bucle de exclusión (nin motivación por parte da persoa, nin facilitación por parte do sistema). A Administración debería adaptar o acceso e o
mantemento de persoas en proceso de inadaptación, mais ao sistema sanitario cústalle flexibilizar ante as circunstancias específicas das persoas.” T10
Dende movementos sociais (Plataforma SOS Sanidade Pública, 2014) e sindicatos (CCOO, 2016) alértase do deterioro que vén sufrindo o sistema de sanidade pública en Galicia a causa dos recortes orzamentarios, a privatización
de servizos, a falta de inversión na Atención Primaria (cun descenso do 22,3%
dende 2009) e o desmantelamento de recursos sanitarios que afectan a colectivos específicos (nomeadamente, saúde mental, drogodependencias e
planificación familiar).
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1.7. PREXUÍzOS DO PERSOAL
En varias entrevistas encontramos referencias á percepción de prexuízos por
parte do persoal sanitario e administrativo ante as persoas en situación de exclusión social, usuarias de drogas e/ou con infección por VIH.
“Entre o persoal sanitario hai prexuízos contra as persoas consumidoras. Pensan que es seropositivo ou transmisor dalgunha outra enfermidade, non todo
o mundo porque hai xente moi profesional, pero si que notas ese rexeitamento.” H08
“Aínda hai moita discriminación porque parece que levas un cartaz, aínda
que esteas ben, o cartaz o tes, e a xente ponse por riba.” M01
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Por parte das entidades entrevistadas encontramos referencias no mesmo
sentido, en xeral, fan alusión ao cambio de actitude mostrado polo persoal
do sistema sanitario cando as persoas son acompañadas, considerando por
tanto, que este factor está condicionando o acceso ao sistema sanitario.
Entre as entidades de inclusión social sinálanse as persoas usuarias de drogas,
sen fogar, migrantes e xitanas, como susceptíbeis de sufrir prexuízos por parte
do persoal sanitario e administrativo.
“Na práctica estamos facendo moitas coordinacións con profesionais de
atención primaria e especializada, acompañamentos a consultas, hospitais,
etc. e vemos que é necesario, pois si que inflúe no tipo de atención que reciben as persoas por parte do persoal sanitario.” TR8
1.8. SENSIBILIDADE DO PERSOAL (falta de )
Referímonos á falta de sensibilidade por parte do persoal sociosanitario, a
causa do descoñecemento das limitacións de capacidades cognitivas ou
de habilidades sociais, de afrontamento de estrés ou para xestionar os procesos emocionais subxacentes que poidan estar afectando a persoas en situación de exclusión social, ante as relacións que se establecen co persoal
do sistema social e sanitario.
“Non se é consciente do problema psicolóxico que temos e de como nos dificulta. É como se tiveras unha carga emocional que sempre vai contigo.” M01
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• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Por parte das entidades de inclusión social e drogodependencias sinálase
a falta de formación por parte das e dos profesionais do sistema social e
sanitario, ante os condicionantes de tipo cognitivo ou por falta de habilidades sociais que poden afectar ás persoas en situación de exclusión con
problemas de saúde mental. Neste senso, tamén se considera que debería haber certa flexibilidade con respecto a normativa, para diminuír o rexeitamento que as persoas podan xerar ante as institucións sociais e
sanitarias.
Tamén por parte das mesmas entidades advírtese da necesidade de formación dos e das propias profesionais. Faise referencia á necesidade de abordar
a consciencia sobre o trastorno, a xestión de conflitos, estratexias de intervención e nomeadamente, ferramentas para o traballo con persoas con deterioro cognitivo, xa que consideran que esta problemática é cada vez máis
frecuente e que dende os servizos públicos de saúde, agás nas Unidades de
Atención a Drogodependencias ou nos Centros de Rehabilitación Psicosocial,
que dispoñen de programas específicos, non se está traballando nesta cuestión suficientemente.
“Ten aumentado moitísimo nos últimos anos, o perfil actual que temos é de
problemática de saúde mental asociada ao consumo. En xeral, son persoas
envellecidas prematuramente, polo que tamén se lles asocia un deterioro
cognitivo importante. Vemos que a tendencia nos próximos anos é que este
sexa o perfil maioritario e os recursos (entidades e profesionais) non estamos
preparadas nin adaptadas a esta realidade.” TR3
Dende os servizos públicos do ámbito sanitario considérase que a falta de formación das e dos profesionais en relación ás persoas con problemas de
saúde mental é unha dificultade para a permanencia destas persoas no sistema de saúde.
“Apenas se teñen dado programas formativos para achegar a realidade
das persoas, tentar desmitificar os trastornos, abordar a comprensión do
deterioro cognitivo ou a falta de habilidades sociais. Os que se teñen feito
son iniciativas de carácter moi puntual e que se manteñen nas cuestións
máis superficiais.” T11

67

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

Dende os servizos públicos do ámbito social considérase que a principal dificultade no momento de intervir con persoas con problemas de saúde mental
dáse cando previamente non se ten abordado o trastorno.
“Unha vez abordado o problema de saúde mental, pódese valorar se hai ingresos, se hai familia, ou outros desaxustes. Se non hai un diagnóstico, tratamento ou seguimento desa problemática, dificilmente se poderán abordar
outros ámbitos da persoa.” T3
1.9. LOCALIzACIÓN DOS SERVIzOS HOSPITALARIOS
A localización da maioría dos servizos de atención hospitalaria e especializada
da área de Vigo, actualmente está centralizada no Hospital Álvaro Cunqueiro
e en parte, tamén no Hospital de Meixoeiro. Ambos encóntranse a 6-7 km aproximadamente do centro da cidade, a 30-40 min en transporte público. Isto
constitúe unha barreira para as persoas con problemas de mobilidade, e para
as persoas que non dispoñen de recursos para o custe do transporte. Tamén é
preciso ter en conta a imposibilidade de ir camiñando ata estes centros hospitalarios, non só pola distancia, senón tamén polas condicións das estradas,
dado que non resultan seguras para as persoas transeúntes.
Ademais, a necesidade de acudir ao Hospital, responde non só a asistencia
a citas con especialistas, senón tamén, para a solicitude da propia cita. Non
ter establecido outro sistema de solicitude, obriga as persoas a ter que desprazarse en numerosas ocasións, pois dado o estado de saúde, vemos que
en xeral son persoas que están a seguimento en varias especialidades.
De todos xeitos, aínda que as persoas teñan a posibilidade de achegarse en
transporte público, sinalar tamén a inversión de tempo requirida. Nas persoas
que precisan ir a comedores sociais, isto pode supor que non cheguen a
tempo para comer por causa do horario ou porque as prazas estean cubertas
a última hora. Neste sentido, as persoas acaban por ter que escoller, se acudir
á cita hospitalaria ou comer, e isto adquire maior relevancia se temos en consideración que para cear son menos os recursos dispoñíbeis. O desprazamento require por tanto, dunha planificación previa, a nivel de tempo, de
alimentación e por causa do custe económico, e como xa se sinalou con anterioridade, a planificación é unha dificultade engadida para as persoas
usuarias de drogas e/ou sen fogar.
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“O traslado xa me mata, antes xa me custaba chegar aos sitios e iso que vivo
nunha zona céntrica e todo o que necesito, téñoo preto. Fun unha vez, o
señor do teléfono fíxome un mapa. E teño que chegar a ese sitio tan lonxe as
9h da mañá, e logo alí, varias portas, e corredores, e xa non sabía onde estaba. Logo porque me acompañaron. A ver se me dan para Povisa, porque
así non vou chegar a unha cita. “ M02
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Das entidades que traballan en inclusión social con persoas sen fogar, tamén
sinalan a localización dos servizos de atención hospitalaria como unha dificultade para o acceso a saúde.
“O que supón o cambio de hospital, mais aló da distancia e de contar ou non
con recursos para o asumir o transporte, tamén ten que ver coas dificultades
para manexarse no espazo, pola propia estrutura e funcionamento.” TR8
| Afectacións de carácter individual (capacidades, crenzas e valores)
Nas entrevistas realizadas a titulares de dereitos, aludindo ás causas persoais
que derivan na falta de coidados de saúde, faise alusión nomeadamente a
problemas de memoria (dificultade para lembrar as citas), medo a posíbeis
diagnósticos ou intervencións, inseguridade ante o persoal sanitario a causa de
crer que van ser xulgadas pola súa situación, non sentirse comprendidas ou escoitadas, non verse capaces de entender o que se lles di, non atreverse a preguntar ou por crer que non van saber desenvolverse nas áreas hospitalarias.
“A persoa ten que coñecer os seus dereitos e estar suficientemente empoderada ou ter as habilidades para saber que pode preguntar, para solicitar
que se lles clarifique a información que se lles proporciona, senón quédanse
coa última resposta e xa non se moven máis.” MdM2
Ao longo das entrevistas realizadas con titulares de responsabilidades relátanse tamén limitacións a nivel persoal que aparecen con frecuencia a consecuencia dos propios condicionantes sociais e de saúde. Como xa se sinalou
en epígrafes anteriores, o deterioro cognitivo provoca un déficit de capacidades de procesamento de orde básico e superior, como atención, memoria
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e planificación ou toma de decisións. Mais tamén se sinalan déficits en habilidades sociais, de afrontamento do estrés, baixa tolerancia a frustración e
falta de motivación para o autocoidado persoal.
“O nivel de deterioro, de desvinculación, de soidade, dificulta o acceso e a
relación co sistema sanitario. Para nós é un tema fundamental a regularización da relación co sistema de saúde e a mellora da saúde e calidade de
vida en base adherencia terapéutica. Atopamos moitas dificultades, xa que
o sistema non mostra flexibilidade ante os déficits destas persoas.” TR8
| Especificidades por cuestión de xénero
| ELAS |
En xeral, teñen unha percepción máis negativa sobre o seu propio estado de
saúde. Das 6 mulleres entrevistadas, só unha refire estar mellor de saúde durante as últimas semanas, sendo o caso dunha muller en situación sen fogar
tras romper coa situación de violencia machista que sufría por parte da súa
exparella. Aínda que a maior parte delas, recoñecen que noutros momentos
da súa vida estiveron en peores condicións, na actualidade relacionan o deterioro do estado de saúde con sintomatoloxía de carácter físico como dores
crónicas, molestias gástricas e dificultades respiratorias. Tamén refiren fatiga
crónica e frecuentemente, malestar psicolóxico.
As referencias que encontramos tamén fan alusión a falta de motivación para
o autocoidado, como “non me sinto nada ben, sempre estou cansa”, “esquézome de min mesma”, “non me coido nada”, “non fago nada bo pola
miña saúde”, “descoido todo, a saúde, todo, cando estou de baixón, de querer ata drogarme.”
No que se refire ao coidado da saúde sexual e reprodutiva vemos que dunha
banda, declaran exporse a prácticas de risco, a pesar de ser conscientes das
consecuencias. E relacionan directamente a procesos emocionais, o feito de
non realizar coa periodicidade correspondente, as revisións xinecolóxicas, por
medo ou por ter sufrido experiencias negativas ante intervencións exploratorias, cirúrxicas ou embarazos e partos.
“Despois do que pasei co do colo do útero, quedei con moito medo […] para
esa zona teño pánico.” M05
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“O médico non é medo, dáme inseguridade, xa o xinecólogo é outra cousa,
lévoo moi mal.” M02
No taller grupal realizado en torno á saúde das mulleres, encontramos que
do mesmo xeito que nas entrevistas, as reflexións do grupo denotan unha falta
de atención cara as propias necesidades de autocoidado e a falta de recoñecemento das propias capacidades. De 7, só unha das participantes sinalou
características persoais que lle agradan de si mesma, mentres que as restantes, ou non contestaron, ou sinalaron “a familia” e “os fillos” como as partes
de si que lles gustan. Parece por tanto, que mostran dificultades para centrarse en si mesmas e tomar consciencia da identidade en base a cualidades
propias que poidan reforzar a súa autoestima.
En relación á pregunta:
– “Que cousas fago por min que me fan sentir ben?”
Só dúas das 7 participantes relataron actividades como “darme un baño”, “escoitar música” ou “pasear e sentir o sol”. O resto fixeron referencia a actividades que implican outras persoas ou “estar en familia”, “reunións coa familia” e
“coidar dos meus pais”. Sinalar que todas as participantes son nais, aínda que
non todas convivían no momento do taller coas súas fillas e/ou fillos.
Ao longo do taller tamén se evidenciou a procedencia extrínseca da motivación para o coidado da saúde. Se dunha banda refiren que deberían adicar máis tempo a coidar os seus hábitos de saúde, planificar os seguimentos
e acudir as citas médicas; doutra, sinalan que cando o fan é por e para outras
persoas, en concreto refírense a familia máis próxima, fillas/os e nais e pais.
“Cóidome para os demais”
“Teño que estar ben para a familia”
Tamén durante as entrevistas encontramos comentarios neste sentido, vemos
que algunhas das participantes mostran unha falta de compromiso consigo
mesmas e para o seu propio benestar, que non está afectando só aos coidados de saúde, senón que se estende na afectación da propia autoestima,
pois o compromiso que se adquire é por causa doutras persoas das que se
senten responsábeis ou en débeda.
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“Conforme me din o que teño que tomar ou o que teño que facer, vou. O
que máis valoro é a atención persoal que teñen comigo. Coñécenme
desde fai tempo e tamén por respecto, preocúpome de facer o que teño
que facer. Non me gustaría defraudalos despois de todo o que levan feito
por min.”
“O que fago non é por min, é pola miña filla, ela é o máis importante. Aínda
que sexa desta maneira, ela sabe que me ten, e non quero deixala soa,
como estou eu.”
Nesta cuestión vemos que opera a asunción do rol tradicional de xénero, no
sentido de “ser para outras” e falta de consciencia de “mismidade”, como
dereito a ser por e para si mesma. Opera tamén en consonancia co anterior,
a culpa pola transgresión do rol tradicional de nai, tanto por parte da consideración social no seu propio entorno, como polo desexo de cumprir cun
mandato social asumido como propio.
| ELES |
Das consideracións recollidas a través das entrevistas tanto con titulares de
dereitos como con titulares de responsabilidades, podemos diferenciar dous
perfiles. Quen limita o coidado da saúde á toma de medicación e acudir as
citas con especialistas, non atendendo a unha concepción global da saúde
que teña en conta o benestar psicolóxico e social. E quen toma en consideración unha concepción máis ampla.
No primeiro perfil, encontramos persoas que facendo referencia ao seu estado de saúde atenden exclusivamente a ausencia de sintomatoloxía física
e o cumprimento farmacolóxico. Os coidados de saúde neste caso, veñen
determinados por cuestións como o uso de drogas que se estea facendo, o
acceso a medicamentos ou a capacidade e a planificación das citas.
“Agora estou ben. Houbo momentos peores, logo volves a tomar o tratamento. Retomas, pero hai altos e baixos” H09
Outro perfil, serían as persoas que toman en consideración unha concepción
máis global da saúde e que tendo en conta a súa situación social e sanitaria,
fan referencia tanto a necesidades básicas, como aspectos de tipo emocio-
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nal ou social. Vemos que estas persoas conseguen establecer relacións entre
as diferentes dimensións e optar por unha actitude de atención cara si mesmas e as súas necesidades.
“Cando tiña o meu traballo, tiña o meu horario, a miña vivenda, alimentábame mellor, estaba mellor de saúde”
“Agora non me dá a cabeza, non consigo concentrarme. Decidín tomarme
un descanso, necesito estar tranquilo, distraerme e non pensar. Prefiro parar
todo, así non estou para temas laborais, nin nada.” H12
“Cóidome moito, agora sempre estou pendente do médico. Estou máis preocupado coa saúde que con calquera outra cousa, porque se non teño
saúde, que traballo vou facer? Como vou poder viaxar para estar coa familia,
se non estou ben?” H07
10.2 SAÚDE MENTAL
Problemas e dificultades expresadas por Titulares de Dereitos
Este apartado incorpora as barreiras descritas no epígrafe anterior sobre Dereito a saúde e engade as cuestións relativas a Saúde mental. En primeiro
lugar atenderase a aquelas barreiras de tipo estrutural ou circunstancial que
limitan ou dificultan o acceso as Unidades de Saúde Mental (USM). Posteriormente, trataranse as especificidades para o acceso e permanencia nos programas das Unidades Asistenciais de Drogodependencias (UAD), dadas as
diferenzas de funcionamento con respecto as primeiras.
I. Acceso e permanencia nas Unidades e Servizos de Saúde Mental
Sinalar que todas as persoas entrevistadas e participantes en talleres, a excepción dunha, estaban vinculadas a algunha UAD, onde percibían atención
de saúde mental, no momento en se levou a cabo este diagnóstico. A única
persoa non vinculada a UAD estaba a tratamento psiquiátrico baixo seguimento exclusivo da médico de familia. Consecuentemente, só puidemos recoller a entrevista con esta persoa da cal incorporamos un fragmento a
continuación, que pode servir de referente para varios dos temas que serán
tratados neste apartado.
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“Comecei un tratamento xa hai tempo, non durmía, tiña moita ansiedade,
choraba todo o día, e comía, comía e comía. Un día cheguei chorando a
miña doutora e deume un volante para o Hospital Álvaro Cunqueiro para
falar cun psiquiatra de Urxencias e foi rápido porque xa estivera antes a tratamento. Hai tempo diagnosticáronme de Trastorno Bipolar e de Trastorno de
Personalidade, pero naquela época drogábame moito e bebía. Agora tomo
Deprax, Escitalopram e Zonegram pero non, non fago seguimento en saúde
mental. Agora xa estou mellor, animicamente estou mellor, só vou a doutora
que é a que me dá as receitas. Se puidera deixar os medicamentos, mellor,
pero xa me dixo que me podo poñer mal se os deixo.
[…] Hai pouco fóiseme a cabeza e pincheime. Ou sexa, pinchoume un rapaz,
non sei se era heroína ou cocaína. Non o volverei facer, estaba mal. Foi só para
saber como era. Tamén MDMA e fumo porros, cando me dan. Antes fumaba
moito, cando traballaba, non sei se iso tamén me afecta á depresión. Cocaína
tamén consumía bastante, cando traballaba. Tamén bebo alcohol, agora
menos porque non teño diñeiro, pero tírame bastante o alcohol. E a verdade
que se me poñen unha ralla diante, tamén, seguro. Non creo que o consumo
que fago agora me prexudique, non me poño tola, nin nada. A vida xa a teño
bastante prexudicada, se sigo bebendo, xa veremos se vai a peor ou non.” M04
| Barreiras económicas e administrativas
2.1. POBREzA ECONÓMICA E SENFOGARISMO
Por parte de titulares de dereitos non encontramos ningunha referencia que
poña en relación a situación de pobreza económica con dificultades de acceso a servizos ou recursos de saúde mental, especificamente. Aínda que xa
vimos no epígrafe de Dereito a saúde, que as persoas relacionan directamente o deterioro da saúde en xeral, e as dificultades na adherencia terapéutica, coa situación de pobreza e senfogarismo. A continuación,
incorporamos as consideracións de titulares de responsabilidades, xa que esta
relación si foi amplamente sinalada pola súa parte.
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Todas as entidades entrevistadas que traballan en inclusión social con persoas
en situación ou en risco de exclusión social, así como colectivos de mobilización por dereitos sociais, conciben un incremento dos problemas relaciona-

74

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

dos con saúde mental nos últimos anos, e o relacionan directamente coa situación de crise social e económica. En concordancia, o Movemento Galego de Saúde Mental sinala que o incremento de suicidios tanto en Galicia
como a nivel estatal vén en grande medida provocado pola situación de
crise socioeconómica, ante o deterioro nas condicións de vida das persoas
e dos sistemas social e sanitario. E isto mesmo conclúen Berta Rivera e cols.
(2017), integrantes do Grupo de investigación Macrosalud (Universidade da
Coruña), nun artigo recentemente publicado onde advirten da importancia
de establecer programas de prevención en persoas vulnerábeis.
Por parte das entidades e servizos entrevistados, encontramos unha diferenciación de perfiles de persoas con problemas de saúde mental segundo a
idade. Dunha banda, persoas novas, de 18 a 25 anos, homes e mulleres, con
consumos moi abusivos e problemas de saúde mental, diagnosticados ou
non, mais, sen adherencia ao tratamento. E doutra, persoas de 35-45 anos en
adiante con consumo crónico, que comezan a presentar ou presentan deterioro a nivel físico e psicolóxico. Para ambos perfís, as entidades consideran
a situación de exclusión social e senfogarismo como posíbeis factores de risco
ou desencadeamento dos problemas de saúde mental.
“Nos últimos anos encontramos que varias persoas […], teñen sufrido recaídas
no consumo de drogas. Consideramos que a perpetuidade da situación de
exclusión para persoas ás que o sistema social non ofrece oportunidades e
mantén en situación de loita pola supervivencia, ten como consecuencia un
deterioro a nivel persoal (de autocoidado e autoconcepto) e de saúde mental. As consecuencias están sendo entre outras, o recurso a actividades económicas ilegais ou irregulares, un agravamento do consumo ou recaídas, en
persoas que podían levar en programas de mantemento dende hai aproximadamente 5 anos ou máis.” TR13
“A percepción é dun incremento de casos. Xa hai anos que se estimaba que
ía acontecer isto. A situación de rúa, a cronicidade dos consumos, o control
social sobre as prestacións, as esixencias para o acceso e a presión sobre os
recursos. É normal que as persoas sen apoios cheguen a un límite.” MdM3
Por outra parte, varias entidades indican que a dispoñibilidade de recursos
económicos incide no acceso a tratamentos psiquiátricos e psicolóxicos, e
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consecuentemente inflúe na adherencia terapéutica. Como se verá máis
adiante, a sobresaturación dos servizos e unidades de saúde mental, ten
como consecuencia unha atención deficitaria, onde o contacto coas e cos
profesionais de saúde mental, está moi espazado no tempo, vese limitado na
duración, e en ocasións redúcese a supervisión farmacolóxica. Os recursos
económicos facilitan o acceso a medicamentos, máis tamén a revisións psiquiátricas máis frecuentes, así como a tratamentos de psicoterapia.
“O sistema non acolle a persoas con problemas de saúde mental que carezan dunha rede de apoio familiar e recursos económicos. En xeral, tratase só
a cuestión máis biolóxica e incidindo sobre o trastorno, pero non se traballa
tanto na prevención, nin na adherencia.” MdM2
“Para a adherencia terapéutica é importante o apoio familiar e os recursos
económicos, que lles permite ir a tratamentos de psicoterapia.” TR11
| Barreiras do sistema sanitario
2.2. ATENCIÓN EN SAÚDE MENTAL (deficiencias no modelo de)
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Entidades do ámbito de saúde mental e inclusión social con persoas en situación ou en risco de exclusión social, sinalan o modelo de saúde mental
como un condicionante da efectividade da atención, facendo referencia
a dúas cuestións principais. Dunha banda, o centralismo da atención e derivación na figura do ou da Psiquiatra, e doutra, a preponderancia do tratamento farmacolóxico.
“Nas USM de Vigo, o modelo médico non só é preponderante, senón único,
e isto non acontece noutras áreas. Implica que a persoa de referencia para
todo é o Psiquiatra, sendo o profesional que realiza a valoración inicial, o filtrado,o diagnóstico, decide as derivacións e realiza a coordinación. Incluso
cando a demanda que se fai dende Atención Primaria é de atención psicolóxica, a persoa pasa antes por Psiquiatría, e aí valórase a necesidade e o
tipo de atención. Isto é contraproducente, sobrecarga a unha ou un profesional, limita a perspectiva da intervención e a concepción da problemática.
Outras cuestións derivadas deste modelo son, que trabállase sobre o inme-

76

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

diato, con consultas rápidas, centradas na farmacoloxía como única resposta
e que moitas veces non é unha intervención acordada coa persoa, pois en
xeral non se lle pregunta como quere xestionar a súa saúde. Incluso cuestións
básicas ou características relevantes non son consultadas (ingresos, procesos
do delirio, funcionamento das voces, etc.). Isto non favorece a adherencia
terapéutica porque as persoas refiren que non teñen posibilidade de falar cos
seus profesionais, así cando se desestabilizan apártanse do sistema, non senten unha receptividade a falar do que lles pasa e perciben os servizos como
inquisitivos ou impositivos.” TR5.
Profesionais do ámbito sanitario sinalan no mesmo senso, que “actualmente
hai un retorno ao modelo biolóxico, que considera as persoas con problemas
de saúde mental como persoas enfermas que deben estar medicadas, e perdeuse a idea de saúde comunitaria. Isto é nomeadamente gravoso en saúde
mental e con persoas socialmente vulnerábeis. A carga en atención especializada é inabordábel, trabállase co que chega pola porta, non hai programas de prevención, de adherencia terapéutica, de preparación ante o
prognóstico e apenas hai equipos de traballo na comunidade.” T10.
2.3. RECURSOS ESPECIALIzADOS (falta de) E LISTAS DE ESPERA
“A verdade é que sempre me relacionei con persoas con problemas de
saúde mental, dunha forma ou outra, as persoas con problemas coas drogas
podemos derivar facilmente en problemas de saúde mental e viceversa, as
persoas con problemas de saúde mental poden acabar con problemas coas
drogas. Noto diferenzas nas axudas e a necesidade de sitios máis especializados, precisan un pouco máis de atención especial, xa que poden ter un
desenlace complicado porque están máis vulnerables. Neste sentido teño
visto situacións moi duras, cando as persoas deixan os tratamentos ou toman
drogas. Por iso precisarían un pouco máis de atención por parte das institucións. E neste momento como a saúde baixou penso que non hai lugares específicos e isto lles afecta, están como máis abandonadas.” H08
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Tanto entidades de inclusión social como de saúde mental aluden á sobresaturación da área de Vigo a nivel de saúde mental. Así, pode que as persoas
teñan que pasar por varios ingresos urxentes antes de adquirir un diagnóstico,
e unha vez establecido, os tempos entre as citas dificultan tamén a adheren-
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cia, pois diminúe a motivación da persoa e vai esvaecendo o vínculo cos e
coas profesionais. A calidade da atención vese tamén comprometida, non
todas as persoas teñen posibilidade de acceder a todas ou todos os profesionais. Non hai posibilidade de atender as circunstancias específicas, e nomeadamente no que se refire a persoas sen fogar, onde os condicionantes
sociais adquiren unha dimensión relevante na eficacia dos tratamentos. Finalmente, tamén se sinala que son escasos os recursos ou programas especializados en traballar a autonomía, a afectividade, os hábitos saudábeis, as
habilidades sociais ou as capacidades cognitivas.
Dende Saúde Mental especializada sinálanse as limitacións dun servizo que
nos últimos anos perdeu tanto profesionais de Psiquiatría, como de Enfermaría
ou Traballo social.
“As Unidades de Saúde Mental, que pretendían facer traballo comunitario
quedaron en un/unha enfermeira, un/unha psiquiatra e un/unha psicóloga
para áreas de cerca de 100.000 habitantes. Imposible que se poida traballar
así a nivel comunitario. A atención dáse en base á lista de espera de atención
primaria, e se non se pode esperar os meses correspondentes, só queda a
opción de Urxencias.” T8
“Na pretendida reforma psiquiátrica, elimináronse prazas residenciais pero
non se crearon medios para unha integración efectiva das persoas na comunidade. Hai carencia de recursos intermedios (centros e hospitais de día, recursos para o ocio, etc.), e de equipos de profesionais que traballen na
propia comunidade, naqueles lugares onde están as persoas.” T11
| Afectacións de carácter individual (capacidades, crenzas e valores)
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
As limitacións de carácter persoal que están afectando ao acceso e permanencia das persoas nas Unidades e servizos de saúde mental son primordialmente, a consciencia sobre o trastorno e falta de capacidades e habilidades.
O trastorno mental severo, onde se poden incluír casos de patoloxía dual e
problemas de drogodependencias de longa duración, ocasiona perda de
habilidades en relación ao autocoidado e de capacidades cognitivas.
Tamén se sinala a tendencia das persoas por normalizar a situación e non
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atender os problemas que se poidan desencadear nas esferas biolóxica, psicolóxica e social, mantendo unha ilusión de control cando concorrentemente
se dá o consumo de sustancias adictivas.
“É importante saber como ser ven a si mesmos porque moitas veces non
teñen consciencia da situación. Chegan a normalizar moitas cousas e teñen
tendencia a verse ben, tamén facer consciente a adicción, porque moitas
veces tampouco a queren ver.” MdM6.
II. Acceso e permanencia en Unidades Asistenciais de Drogodependencias
En relación ás UAD encontramos unha valoración positiva por parte de todas
as persoas entrevistadas. Valórase principalmente a facilidade de acceso aos
programas, a un equipo multidisciplinar e a medicamentos, así como o trato
persoal. Tamén se lle dá unha especial relevancia ao apoio percibido nos momentos ou situacións difíciles.
“A atención é boa, sempre pode haber criterios ou opinións diferentes nalgunha cuestión, pero en xeral estou ben cos e coas profesionais que teño, no
trato e en como me atenden. O que máis valoro é que che dan apoio cando
tes necesidade, cando tes un baixón ou unha recaída, mostran preocupación, fan un bo seguimento.”
“Se tivera unha urxencia, ou un caso excepcional ou un problema, tes máis
sensación de tranquilidade, de seguridade non, porque seguridade non hai
en ningún sitio, pero saber que tes aí unha porta aberta, xa é moito.”
“Eu sei que se teño un baixón, chamo e nun par de días teño unha cita. Valoro
esa confianza e ter a posibilidade de recorrer a cousas que non me podería
pagar.”
| Especificidades por cuestión de xénero
| ELAS |
As mulleres entrevistadas e participantes no taller de saúde refiren principalmente, problemas de estado de ánimo de longa duración. Como xa vimos
teñen unha percepción máis negativa do seu estado de saúde, e fan referencia ao malestar psicolóxico como un aspecto relevante que asocian a
unha peor calidade de vida.
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“Sobre todo o problema que teño é depresivo, e lévoo arrastrando moitos
anos.”
“É unha e outra, que se che vai creando esa presión emocional, e cando
pensas que xa o tes superado, outra vez, aínda non pasaches unha e xa tes
que afrontar cousas novas. E non é o problema que teñas, é máis esa carga
psicolóxica e emocional negativa.”
Atendendo ás referencias persoais que realizan as mulleres sobre o seu estado
afectivo vemos que maioritariamente aluden a rasgos de personalidade permanentes, que non a estados, de carácter máis circunstancial, con expresións
como “son pesimista”,”son moi negativa”, “son vaga”, “son moi dependente“, “son despistada” . Deste xeito, asocian o estado de ánimo a características estábeis e inmutábeis da súa personalidade. Esta concepción xera
indefensión e diminúe a confianza nos procesos de cambio. Se temos en consideración, a dominancia dun modelo de saúde mental que se basea no tratamento farmacolóxico e doutra, a carencia dunha intervención centrada
na autonomía e nos procesos de cambio persoal, encontrámonos que esta
combinación está xerando a externalización do control e a responsabilidade
sobre os propios procesos emocionais.
“Déronme unha medicación pero tampouco me fixo nada. E non quero
andar con trapalladas, o que quero é que me dean unha solución, e prefiro
non meter máis medicación se non vou ter un resultado. De que me sirve chegar ao 9, se eu o que quero é chegar ao 0. Pido que eu o note, que me sinta
con máis ganas, con máis ánimos, con ilusión. Que me dean unha solución.”
No taller realizado sobre a saúde das mulleres e no que respecta ás necesidades expresadas para a mellora da súa saúde emocional, as participantes
fixeron as seguintes indicacións ante a pregunta:
– “Que podes facer por mellorar a túa saúde mental?”
Clasificamos as respostas en función do locus de control, situado en si mesmas
ou noutras persoas (profesionais ou non), e vemos que refiren 7 accións sobre
si mesmas, 2 localizadas externamente, e 3 que supoñen tanto unha localización interna como externa.
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INTERNO

EXTERNO

Quererme máis

Terapia de apoio

Autocontrol do estado anímico

Cursos como este

Saber ser menos nerviosa
Tentar relaxarme
Evitar conflitos
Liberarnos, expresando os nosos sentimentos
Preguntar as cousas, non presupoñer
Saber escoitar os demais e que nos escoiten
Tranquilidade, non mirar atrás e ir ao Psiquiatra
Falar con profesionais para buscar orientación emocional

INTERNO EXTERNO
No que se refire ao consumo de sustancias encontramos varias mulleres que
facendo referencia a momentos nos que decidiran deixalo ou reducilo, fixeron alusión á maternidade. Inferimos que a asunción do rol tradicional pode
estar operando inicialmente, mais como xa se ten salientado en varios estudos sobre drogas con perspectiva de xénero, a maternidade non resulta un
factor de protección a longo prazo nas mulleres usuarias de drogas (Arostegui
e Urbano, 2004). Entre as entrevistadas a este respecto, todas elas sufriron algunha(s) recaída(s) despois da maternidade. E polo contrario, cando aluden
a unha decisión máis firme ou definitiva de deixar ou reducir o consumo, fan
referencia a crenzas internas, sobre o desexo de mellorar a imaxe de si mesmas ou sobre a necesidade de mudar o percorrido das súas vidas.
“Xa levaba outras tentativas pero cando comecei en Cedro, as cousas cambiaron porque tamén eu pensaba diferente, xa estaba farta.”
“Miraba que a miña vida fixera “ploff”, dera un baixón, e que tiña que deixar
o alcohol e volver a empezar.”
| ELES |
Entendendo que pode estar influíndo un sesgo de xénero se consideramos
que nos homes operan resistencias á hora de referir os seus propios procesos
emocionais, encontramos que cando fan alusión a estados depresivos ou de
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ansiedade, refírense a momentos do pasado ou aluden a terceiras persoas.
Ningún dos participantes declarou verse afectado na actualidade por sintomatoloxía de carácter ansioso, depresivo ou estado apático, aínda que a
metade dos entrevistados confirmaron estar ou ter estado no último ano a
tratamento psiquiátrico con neurolépticos, antidepresivos e/ou ansiolíticos.
Os relatos dos homes entrevistados recollen unha visión máis positiva de si
mesmos en todos os casos. E as referencias que fan sobre vivencias do pasado, normalmente inclúen unha mensaxe de superación ou fortaleza persoal. Asemade, aínda que a maioría localiza internamente a motivación para
eliminar ou reducir o consumo, tamén atenden aos factores sociais que influíron ou inflúen nas súas dificultades e problemas.
“Xa estiven en situacións peores e saín adiante. Son moi loitador e teño visto
moita xente que quedou no camiño. Tamén polo carácter, ou a educación
que recibín, non me derroto facilmente. Aínda que estiven en situación de
tomar drogas, sempre tentei manter a dignidade, alimentarme e asearme.
Sempre a dignidade, non me deixo. Teño espírito de loita e estou contento
porque a verdade que os da miña xeración foron anos complicados. […] Era
adicto a heroína. Todo era poder deixala e levar unha vida máis decente,
máis digna e sen a necesidade de tomar drogas. E deixar podes deixala en
4 ou 5 días pero manterte é o máis difícil. As experiencias, as vivencias ao
longo da vida, fixéronme ser consciente de onde me metía, os problemas
coas xustiza, coa familia, ver onde cheguei, tes a necesidade de cambiar
todo iso. Pasar por todas esas penurias foi o que me fixo decidir darlle un xiro
a miña vida.” H08
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
En relación as especificidades por cuestión de xénero sobre o acceso e mantemento en programas de saúde e mental e/ou drogodependencias atopamos un discurso maioritario que defende a situación de desigualdade na que
se encontran as mulleres a este respecto.
Dende as entidades que traballan en inclusión social e drogodependencias
existe a percepción de que, aínda que cuantitativamente o número de mulleres afectadas por problemas de saúde mental e drogodependencias é
menor, a gravidade dos casos existentes é maior, aludindo a cronicidade e
unha traxectoria de anos de desvinculación dos recursos correspondentes,
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como posíbeis causas. Para a maioría das entidades, as dificultades para o
acceso das mulleres aos servizos ou unidades teñen que ver principalmente
co rol de xénero, as cargas familiares e a falta de oportunidades para unha
vida independente, nomeadamente a nivel económico; tamén se sinala a
masculinización dos recursos, onde lles resulta difícil participar libremente ou
sentirse seguras, e o prexuízo percibido pola transgresión do rol de xénero,
por ser muller “problemática” que non pode facerse cargo da familia e das
funcións asignadas ao seu rol.
“O sentimento de culpabilidade é moi forte, tanto en mulleres novas como
nas de maior idade. E teñen dificultades engadidas, pois normalmente as mulleres con parella veñen acompañadas no inicio do tratamento, pero despois,
quedan soas, mentres que a muller sempre acompaña á parella home durante todo o tratamento.” TR19
Dende as UAD, en consonancia co anterior, sinálase que perciben “maiores
dificultades nas mulleres” a causa do estigma social, a violencia machista
(con situacións de abuso físico e sexual, prostitución e relacións afectivas baseadas nun modelo xerárquico), asunción do rol de coidadora (como responsábel da familia e da parella), as cargas familiares, o medo a perder a
custodia dos fillos e fillas e imposibilidade de manter a convivencia coas crianzas nos pisos e nas comunidades terapéuticas.
10.3 VIOLENCIA MACHISTA
Problemas e dificultades expresadas por Titulares de Dereitos
| Barreiras estruturais
3.1. SOCIEDADE PATRIARCAL
A estrutura da sociedade patriarcal, afecta especialmente as mulleres en exclusión social. Tal e como se recolle no apartado de conceptualización sobre
violencia machista deste diagnóstico, as mulleres usuarias de drogas e/ou sen
fogar están nunha situación de maior vulnerabilidade en relación á violencia
machista. É máis probábel que estiveran sometidas a situacións de abuso físico ou sexual durante a infancia e adolescencia, ou que tiveran sufrido algún
episodio de violencia sexual ao longo da súa vida. Tamén son máis susceptíbeis a verse sometidas a relacións de poder e violencia no ámbito da parella,

83

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

en xeral a causa da dependencia económica, mais tamén a causa do risco
que supón a situación de rúa de cara o mantemento da integridade física.
Así é frecuente que procuren protección por parte das súas parellas homes
ou por parte doutros compañeiros do grupo no que se integren, mais isto non
as protexe da violencia que eles mesmos podan exercer sobre elas.
No que se refire a violencia machista no ámbito da parella, 5 das 6 mulleres
entrevistadas e 9 das 11 participantes no taller grupal sobre violencia machista, relataron ter sufrido ou estar sufrindo na actualidade, violencia por
parte da súa parella ou exparella.
“Pois malos tratos non eran, ou si, puideron ser. Non sei por que non o falei,
porque tampouco lle interesaba a ninguén. Nin eu dicía nada, nin el dicía
nada. Para min que non se enterou ninguén. Neste momento é algo que non
consentiría.” M02
“Pero son unha persoa moi negativa, eu antes non era así pero é que este
tío, traballoume a cabeza demasiado. Fíxome pensar que me non valgo
nada, que nunca vou ter un traballo, que ninguén me vai querer.” M06
“Denuncieino un par de veces pero quitei as denuncias. Non tiña a ninguén.
Tamén me separou das amigas, tiña un par de amigas e conseguiu que me
deixaran. Estaba moi controlada, estaba con el todo o día e só saía con el.
Sentíame asfixiada.” M03
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Tanto por parte das entidades sociais, como das Unidades de drogodependencias existe a consideración de que as mulleres en situación de exclusión social,
sofren unha maior vulnerabilidade ante a violencia. Algunhas sinalan que nos
últimos anos esta cuestión está sendo máis visíbel, pois perciben que elas comentan ou denuncian con maior frecuencia a situación. Con todo, a excepción
das entidades que traballan especificamente cuestións de xénero, apenas se
teñen incorporado medidas específicas para a detección, intervención ou
acompañamento de mulleres vítimas de violencia. Refírese ademais que estas
situacións poden estar quedando invisibilizadas, por falta de recoñecemento,
ou por que as propias mulleres a oculten, a consecuencia das dificultades de
asumir algo máis a traballar ou por medo a perda da custodia das fillas e fillos.
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“E tamén porque temos unha visión parcial e tendemos a segmentar a atención, e non indagamos sobre cuestións que son relevantes ou non exploramos
as relacións entre unhas cousas e outras” T12, facendo referencia a relación
entre o consumo de sustancias, as relacións de poder e a violencia machista.
3.2. PERCEPCIÓN DA VIOLENCIA
En base aos resultados do taller sobre violencia machista vemos que en xeral,
as mulleres que teñen vivido situacións de violencia, recoñecen e identifican
unha maior diversidade de situacións. Son comúns tamén os procesos de
identificación e reapertura, empatizan coa situación da outra e recoñecen
os sentimentos de impotencia, desamparo e illamento. En relación a diversidade de situacións traballadas no taller, encontramos:
• Sen violencia, identificaron como non violentas certas situacións de carácter sutil como, “utilizar as pertenzas da outra persoa en beneficio propio”,
“decidir compras comúns sen consultar” ou “infantilizar”.
• Detectan a violencia psicolóxica, con maior facilidade aquelas que pasaron por esa situación no pasado. Refiren terse sentido anuladas como persoas, descoidarse, sentirse “sucias”; recoñecen como a violencia psicolóxica
foi minando a súa autoestima, refiren sentir desconfianza cara os homes, e
detectan a violencia psicolóxica como paso previo a violencia física.
• Sobre a violencia sexual, perciben a violencia sexual cando hai uso da
forza física ou ameaza para manter relacións, mais non é frecuente que perciban como violencia a insistencia, a imposición ou a sensación de obriga
nas relacións sexuais, é dicir, non consideran que haxa violencia cando non
se emprega a forza física ou a ameaza de dano.
• En relación á violencia física, refiren terse atopado en situacións de violencia nomeadamente con compañeiros afectivos, mais tamén refiren situacións de violencia intrafamiliar (na infancia e xuventude), e na súa
contorna social, polo que nas súas vidas certos grados de violencia acaban
por normalizarse. Sitúan como punto de inflexión para comezar a pensar na
separación da parella cando ten acontecido a agresión física. E sinalan ter
pasado por dificultades para manter a separación por falta de recursos
económicos para soster o coidado das crianzas e a vivenda. Normalmente
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non buscan axuda na súa rede de apoio social ou familiar porque senten
que están soas e consideran que non teñen credibilidade ou que ninguén
se vai interesar polo que lles sucede.
3.3. CONDICIONANTES CULTURAIS EN MULLERES XITANAS
• Consideración de Titulares de Responsabilidades
Por parte das entidades que traballan con persoas xitanas hai a percepción
de que as mulleres teñen avanzado moito na consciencia e na visibilización
das situacións de violencia exercidas no ámbito da parella, mais non é frecuente que accedan aos sistemas de protección.
Dunha banda considérase que este tipo de problemas son tratados no marco
da comunidade, entre familias, polo que non é habitual a denuncia ou o acceso na rede de acollemento. En xeral, as familias acaban “arranxándose” e
as mulleres retornan á convivencia co agresor, por presión da propia comunidade. Elas comparten as normas e valores, polo que ir en contra do establecido,
significaría unha dobre ruptura, pois ten asociado un sentimento de traizón á familia e a comunidade, e pode derivar en consecuencias como a obriga de saír
do lugar de residencia, rexeitamento por parte da familia ou perda dos fillos e
fillas (que quedan coa nai dela). A percepción por tanto é que as mulleres xitanas en xeral, descoñecen os recursos de protección, prioritariamente acceden
a través dalgunha entidade coa que xa teñan un vínculo previo e só denuncian
cando a situación é moi grave e teñen apoio no contexto familiar.
“Nos casos de violencia, a experiencia nos sinala que a protección depende
máis da cultura que do propio sistema, os recursos non son accesíbeis porque
a cultura á que pertencen as mulleres non lles permite acceder. É preciso
facer un exercicio de aceptación da realidade e empoderamento da muller
antes de poder acudir ao sistema de protección.” TR24
| Barreiras legais e políticas
3.4. LIMITACIÓNS DA LEI ESTATAL FRONTE A LEI GALEGA
A Lei 1/2004, de medidas de protección integral contra violencia de xénero,
que a nivel xudicial é de aplicación preferente na comunidade autónoma de
Galicia, impón medidas máis restritivas sobre o sistema de protección contra
violencia que a Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral
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da violencia de xénero . Dúas son as limitacións esenciais, dunha banda, que
a normativa estatal só recoñece a situación de violencia machista no ámbito
da parella ou exparella, mentres que a Lei Galega recoñece o estatus de vítima ante violencia física, psicolóxica e sexual perpetrada pola parella, mais
tamén por homes da contorna familiar, social e laboral. E recoñece o estatus
de vítima a mulleres en situación de explotación sexual. Doutra banda, a Lei
Galega permite acreditar o estatus de vítima a través do correspondente informe emitido por servizos sociais e sanitarios, así como por entidades públicas
en convenio coa Consellería de Igualdade, sen que en calquera caso sexa
precisa a interposición da demanda para o acceso a recursos específicos.
Con todo, vemos que a nivel xudicial, a Lei estatal aplícase de forma preferente, polo que podemos constatar que no momento en que se levou a cabo
este diagnóstico, só unha persoa en Galicia, sendo vítima de trata con fins
de explotación sexual, obtivo dito recoñecemento e a posibilidade de acceso aos recursos e servizos correspondentes. Mais tamén, encontramos que
tanto no ámbito social como no sanitario, hai un considerable descoñecemento das posibilidades da Lei Galega e das implicacións que supón tanto
para profesionais como para a muller, a emisión dun informe acreditativo de
violencia. Deste xeito, estase desaproveitando unha vía de acceso ao sistema
de protección que non implica a denuncia sobre o agresor.
| Barreiras económicas e administrativas
3.5. POBREzA ECONÓMICA E SENFOGARISMO
Como se sinalou no apartado anterior, a situación de exclusión social e senfogarismo incide na especial vulnerabilidade das mulleres ante a violencia
machista. Non nos imos estender de novo nesta cuestión, tan só facer referencia a Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020, que sinala a situación de violencia machista como o principal factor de vulnerabilidade
fronte a exclusión social na poboación galega no último período, 2007-2013.
| Barreiras do sistema de protección contra violencia machista
A nivel xeral, as apreciacións recollidas no taller grupal en relación as situacións de violencia sufridas e a resposta do sistema de protección foron as
seguintes:
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a) Refiren falta de información e descoñecemento dos dereitos, así como
dos servizos e recursos de protección. Nomeadamente, existe moita confusión ao respecto da finalidade ou uso de cada recurso, con tendencia a
identificar un único servizo ao que dirixir todas as demandas. Mostran dificultades á hora de definir ou expresar a demanda ou non acaban de identificar
a que profesional se pretenden dirixir.
b) Refiren prexuízos por parte do persoal de atención directa, nomeadamente no momento en que se evidencia unha situación de consumo de drogas e alcohol ou un diagnóstico de infección por VIH ou Hepatite. Isto ten
acontecido con persoas que se achegaron demandando información ou
asesoramento, e comentan que a derivación cara unha profesional xa se viu
imposibilitada na entrada ao recurso. Unha persoa considera que tamén sufriu
prexuízo por ser de etnia xitana, relatando que non atenderon a súa demanda porque a profesional entendeu que só buscaba unha axuda económica. Outra comenta que se sentiu xulgada polo persoal cando tiveron
coñecemento de que noutra ocasión que denunciara acabou por retirala.
c) Identifican como unha traba a necesidade de presentar a denuncia para
o acceso ao servizo. Dúas persoas refiren que isto ten acontecido até en casos
nos que a demanda era só de información. Comentan que para chegar a considerar a opción da denuncia xa tiveran que ter pasado por un longo percorrido
de malos tratos, e só a fixeron cando xa houbo violencia física.
d) Todas as mulleres do grupo que accederon a estes servizos estando en
situación de violencia refiren telo feito non acompañadas. Por carecer dunha
rede de apoio social ou familiar que recoñecera o problema. Tampouco tiñan
solicitado información a ningunha entidade social que puidera prestarlles
acompañamento ou asesoramento por descoñecemento das entidades que
realizan este tipo de traballo. Consecuentemente, fixeron fincapé nunha sensación de desamparo e desinformación durante todo o proceso, non só no
momento da denuncia ante a policía, senón tamén nos xulgados.
e) Refiren medo en relación á perda da custodia dos fillos e fillas ao iniciarse o proceso de denuncia e separación chegando a ser un dos principais
impedimentos para non romper coa situación de violencia. Tamén refiren indefensión por non poder optar a un servizo de coidado das crianzas acudían
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a servizos sociais, sanitarios, etc., a prestar declaración ou durante as citacións
aos xulgados.
f) Refiren desconfianza do amparo que o sistema xudicial e policial lles
poda estar proporcionando para a súa seguridade. Tres das mulleres participantes foron agredidas fisicamente estando vixente a orde de afastamento
e co dispositivo de localización policial activado. Durante os trámites de denuncia e ante o quebrantamento da orde, que deben denunciar cada vez
que sucede, a percepción é a de estar sendo constantemente cuestionadas
e a de ter a obriga de estar demostrando continuamente a situación de violencia, polo que cada paso supón unha nova revitimización.
g) Critican o tratamento que os medios de comunicación realizan da violencia machista, poñendo o foco sobre as mulleres, e non tanto sobre os agresores, e pola falta de respecto da intimidade das persoas.
3.6. RECURSOS DE PROTECCIÓN (falta de ou deficiencias en)
“Vivo nunha casa abandonada que me deixaron. Funme para aí, porque estaba cansada do pai dos meus fillos. Xa me separara, pero coa escusa de
que o piso o estaba pagando el, íaseme metendo en casa. Funme porque
estaba farta. Agora segura, non sei, non me gusta falalo moito, el agora ten
a escusa de que a casa buscouna el, porque foi el quen me avisou que estaba baleira e que me podían deixar estar alí. Eu xa non sei se chorar ou rir.
Ronda pola casa, ata entrou algunha vez para ver as crianzas, con esa escusa, porque sempre ten un “agarradero”. E que fago, se xa o denunciei 3
veces. Traballo non me sae e non podo marchar, non teño onde, non teño a
ninguén. E pouco a pouco, váiseme metendo.
O que preciso é un traballo, o primeiro, para encontrarme ben comigo mesma.
O que me afunde, que non me deixa saír adiante, é este tío con isto de “esta
casa é miña, isto busqueino eu”. A min o que me mata é pensar que dependo
de el, que el me resolve todo, que é el quen compra, quen consigue. Necesito
ser independente para poder dicirlle que non pinta nada, que a miña casa a
pago eu, que eu manteño os meus fillos e que el non entre nin por unha porta,
nin por outra. E non quero unha axuda, o que quero é un traballo. Pero son unha
persoa moi negativa, eu antes non era así pero é que este tío, traballoume a
cabeza demasiado. Fíxome pensar que non valgo nada, que nunca vou ter

89

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

un traballo, que ninguén me vai querer, e o rollo é que parece que lle dan a
razón porque son problemas para todo, e nin vítima de xénero, nin nada, que
levo así 8 meses aguantando porque se supón que non hai fondos.” M06
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
I. Recursos económicos
No ámbito autonómico de Galicia, o crédito para as axudas económicas por
violencia está suxeito a límite orzamentario, polo tanto, esgótase en función
da demanda. Quere dicir que mulleres en situación de violencia que posúen
o estatus de vítima, quedan sen posibilidade de acceder a axuda económica
por falta de fondos. Neste sentido, a pesar de que o número de denuncias
vénse incrementando progresivamente, dende o ano 2008 o orzamento vén
sufrindo recortes anuais. Como xa vimos a nivel estatal, os recortes en materia
de Igualdade alcanzaron o 49%, e o 23% en Violencia de xénero, no período
2009-2014. Galicia foi a segunda comunidade con máis recortes neste período, alcanzando até un 67%.
No que se refire ás políticas de igualdade destes últimos 5 anos, Isabel Diz e
Marta Lois (2014) conclúen: “Entre as transformacións importantes que afectan
ao contido e alcance das políticas de xénero atópanse a supresión do Secretaría Xeral de Igualdade, estrutura consolidada que integraba o núcleo das políticas de igualdade e que constituía un organismo autónomo referente do
feminismo institucional en Galicia. Así mesmo, a aprobación da Lei 5/2010, do
23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada mostra claro un cambio de axenda política. Por tanto, o desmantelamento progresivo de estruturas de igualdade amparada no argumento e no
contexto de austeridade e eficiencia en tempos de crise económica, avanzou
paralelo a un xiro estratéxico nos contidos e na elaboración da axenda política
de xénero cara a un proxecto con vocación non feminista.”
Doutra banda, ata o ano 2016 a convocatoria de axudas foi de carácter
anual e suxeita a prazos, polo que fóra do prazo establecido na orde regulatoria, non había posibilidade de obter a prestación e as mulleres debían esperar ata a resolución da seguinte convocatoria. En Vigo, en base aos datos
ofrecidos pola Rede Veciñal de Mulleres contra os Malos Tratos, 21 mulleres
(de 87 atendidas) quedaron sen percibir axudas económicas de carácter autonómico no 2016.
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II. Recursos residenciais
“Este tema xa o deixei aparcado. Houbera varios episodios e ao final foi unha
orde de afastamento dun xuíz e leváronme a unha Casa de mulleres. Pero eu
non tiña medo a esa persoa, e non fixen nada para estar encerrada, nin facendo esas cousas. Facíanme sentir inferior, porque tiña que estar en cousas
que non me servían. Acordouse que eu non ía pero para iso prefería estar
fóra, así que marchei para o albergue, estiven uns días e logo fun para unha
casa ocupada. Estiven 3 anos vivindo alí.” M01
As posibilidades de acceso a vivendas que permitan unha vida autónoma
son moi restrinxidas. Os pisos de acollida que existen en A Coruña, Lugo ou
Culleredo son de carácter tutelado e para acceder aos pisos da Rede municipal contra a violencia en Vigo, as mulleres deben residir previamente de 1
a 3 meses no Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia
(CEMVI). A nivel autonómico só existe o Programa Aluga, axudas para o aluguer suxeitas a convocatoria anual, mais ten como requisito previo, un mínimo
de 2 meses de estancia no CEMVI ou en Casa de acollida. Polo tanto este
tipo de recurso residencial queda limitado a mulleres que accederon á Rede
de acollemento. Para as mulleres que non accederon por denegación de
acceso, ou que non desexan a institucionalización, pero que igualmente, precisan dunha vivenda e non dispoñen de recursos, non teñen alternativas de
acollemento en ningún programa de carácter residencial.
“En xeral, para mulleres sen recursos é moi difícil o acceso a unha vivenda,
non teñen nómina ou traballan en negro, e teñen crianzas. Normalmente,
acaban en cuartos ou en vivendas ocupadas. Actualmente non hai ningún
programa de vivenda específico para vítimas de violencia, antes había un
programa a través do que accedían a vivenda social en 2 ou 3 meses. Mais
dende a entrada do PP ao goberno autonómico no 2011, ese programa xa
non existe. Só existe a posibilidade de acceder a axudas para a vivenda pasando previamente pola Casa de acollida ou polo CEMVI. O propio sistema
de protección as institucionaliza, se lles retira a autonomía persoal para a recuperación psicosocial.” TR21
III. Recursos de acollida (de acceso ordinario ou de emerxencia)
“A unha Casa de acollida, non vou. Porque non me vexo alí, négome, non
vou ter liberdade, non vou ter vida, e xa a miña vida é o que é, pero alí
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sei que non aguanto. Xa non estaba moi convencida pero cando me dixeron que o meu fillo maior non podería ir, pois xa nada. Cos avós xa non
pode estar, que teñen moita xente na casa. Entón, que fago con el? Fréame tamén o de menores, que se metan niso e mos tenten quitar, pensando que van estar mellor, e non, porque mellor que coa súa nai non
van estar.” M06
Tanto no taller grupal como nas entrevistas realizadas encontramos que a percepción das mulleres en relación aos recursos de protección é en xeral, bastante negativa, nomeadamente no que se refire á normativa residencial, pois
hai unha percepción de falta de liberdade e de perda de autonomía. Consideran que deben aceptar a institucionalización tal e como está estruturada
e que non hai flexibilidade ante as propias opinións e decisións sobre o proceso, nin sensibilidade fronte os problemas específicos.
IV. Recursos de seguridade e acompañamento
As mulleres participantes que sufriron violencia no ámbito da parella e se
acolleron ou actualmente dispoñen dalgunha medida de protección ditaminada por vía xudicial, refiren ter sentido inseguridade e desamparo durante o proceso de denuncia e durante o xuízo. Das 4 mulleres que
presentaron denuncia e obtiveron sentencia positiva, 2 foron agredidas
polo denunciado no transcurso do proceso. Ámbalas dúas tiñan orde de
afastamento e dispositivo de alarma activo. Unha delas residía en Casa de
acollida e viuse na obriga de ter que desprazarse a outra provincia. As mulleres salientan a importancia de poder dispor dalgún tipo de acompañamento durante o proceso xudicial e a interposición da demanda, para
minimizar a vitimización secundaria (Bodelón, 2014), para poder dispor de
toda a información de forma comprensíbel, para o acceso a avogacía de
oficio (que é determinante para a resolución do proceso) e para a súa seguridade nos momentos en que deben acudir a citas de carácter administrativo, sanitario, xudicial etc. Actualmente unha entidade social
desenvolve este labor en convenio co Concello de Vigo, a Rede veciñal
de mulleres contra os malos tratos.
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• Consideracións de Titulares Responsabilidades
Dende algunhas entidades sociais e por parte das que traballan con violencia
machista, compártese a percepción de que as mulleres usuarias de drogas
e/ou con problemas de saúde mental, son excluídas dos recursos contra violencia en base a unha normativa excesivamente ríxida.
Neste sentido, tanto por parte das Unidades de Atención a Drogodependencias como por parte dos recursos contra a violencia, tense en consideración a
especial vulnerabilidade das mulleres usuarias de drogas e/ou con problemas
de saúde mental, recoñecendo que existen maiores dificultades para acceder
aos recursos contra violencia. Con todo, non se ten establecido ningún tipo
de protocolo, programa ou recurso alternativo para mulleres nesta situación.
A única medida establecida ao respecto, coa pretensión de flexibilizar os criterios de acceso na Rede de acollemento de Galicia, foi asinada a mediados
de 2016. No que ten a ver cos condicionantes de saúde, solicítase un informe
médico coa valoración da aptitude para a convivencia por parte da muller
(e das persoas ao seu cargo), ou a declaración responsábel da muller cando
o acceso é de carácter urxente (debendo aportar o informe médico a pos-
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teriori). A partir do ingreso establécese un período de 5-10 días para valoración da aptitude de convivencia no centro de acollemento por parte do
equipo profesional, quen decide a denegación ou o ingreso. Sendo unha normativa relativamente recente, está por ver se efectivamente facilita o acceso
das mulleres aos recursos de protección.
V. Recursos de saúde mental
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Normalmente as mulleres en situación de violencia, antes de chegar aos recursos de protección contra a violencia acoden aos servizos sanitarios, tanto
de atención primaria como especializada, a causa de sintomatoloxía depresiva ou por factores de somatización. A pesar de que o motivo da demanda teña a ver co sufrimento psicolóxico, non é estraño que non relaten
a situación de violencia, por falta de consciencia, por cuestión de crenzas
e valores, pola situación de dependencia económica, ou por causa dos
procesos emocionais subxacentes, de vergoña e culpa. De feito, é habitual
que cando chegan aos recursos de protección xa estean a tratamento psiquiátrico, sen que necesariamente, se tivera evidenciado a situación de violencia nos servizos sanitarios.
Dado que a Lei Galega admite o informe dos servizos sociais e sanitarios para
acreditar o estatus de vítima, as entidades que traballan en violencia machista consideran de interese que estes profesionais estean sensibilizados ao
respecto e dispoñan dos coñecementos e ferramentas necesarias para o traballo de detección e derivación a recursos específicos.
A nivel de saúde mental e dos servizos dispoñíbeis para mulleres vítimas, encontramos que para atención psicolóxica, a maiores do servizo dispoñíbel no
CIM, existe unha rede autonómica de profesionais accesible a través do Programa de atención psicolóxica para vítimas de violencia do Colexio de Psicoloxía de Galicia. Neste servizo as mulleres teñen a disposición un profesional
e unha cota de 10 sesións gratuítas, con posibilidade de ampliar a 20. Por
parte das entidades faise unha valoración positiva deste programa.
As limitacións a nivel de saúde mental, son referidas nomeadamente no que
respecta a atención psiquiátrica, pois non hai establecido un protocolo de
derivación, nin hai asignación de ningunha profesional especializada nas Uni-
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dades de saúde mental. Consecuentemente, tanto por parte do CIM como
do CEMVI, acaban por recorrer a profesionais “coñecidas” con certa sensibilidade para poder dispor dunha cita máis inmediata. Dende o CIM valoran
especialmente grave esta situación cando se trata de crianzas que incluso
nos casos de abuso, deben acollerse á rede pública, coa falta de especialización e demoras correspondentes.
VI. Recursos de atención e protección a menores
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Considérase nomeadamente gravosa a desprotección dos e das menores vítimas de violencia. A pesar de que a Lei Orgánica 1/2004 recoñece na súa
Introdución a condición de vítimas, as e os menores suxeitos a violencia directa ou indirecta no ámbito familiar, e a pesar que a UE así recoñece o seu
estatus baixo a Directiva 12/29/EU, é totalmente insuficiente o desenvolvemento da normativa reguladora. Así, non existe na actualidade ningún procedemento establecido de valoración inmediata independentemente de
que a denuncia sexa ou non realizada; nin un programa específico de atención e protección de carácter público; nin un procedemento de avaliación
do risco no caso de establecemento dun réxime de visitas co agresor. Dende
a entrada en vigor da Lei no ano 2004, son a nivel estatal, 885 mulleres asasinadas e dende 2013 (cando se iniciaron as estatísticas) hai un total de 21 menores asasinados polos seus pais.
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3.7. COORDINACIÓN COAS UNIDADES ASISTENCIAIS DE DROGODEPENDENCIAS
E AS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (falta de)
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Como se indica en diversos estudos realizados, existe unha estreita relación
entre o consumo de drogas e a violencia machista, tanto en homes na condición de agresores, como en mulleres na condición de vítimas (Duke, 2017;
Cafferky, 2016). Ante as mulleres, dáse unha situación de maior vulnerabilidade, polo que non se pode obviar o condicionante do consumo ante a prevención e a detección, mais tamén porque pode complexizar o proceso de
saída da situación de violencia.
Debemos ter en consideración que o contexto de violencia pode non só
agravar a situación de consumo, senón tamén dificultar o acceso e mantemento nos tratamentos para drogodependencias, tal e como xa se vén comentando. Neste sentido, o contexto de violencia afecta a autoestima e
autoeficacia percibida, limita a motivación, e pode ocasionar medo á perda
da custodia de fillas e fillos, etc. Todos estes aspectos deberían ser abordados
nas mulleres nesta situación.
Pero ademais, tal e como recolle na Lei Galega, facendo referencia a atención psicolóxica, “considéranse prioritarias as intervencións con mulleres que
se atopan nunha situación de violencia e presenten problemas de saúde
mental, dependencia de substancias aditivas e/ou outras patoloxías que requiran un tratamento psicolóxico específico”. Vemos necesario por tanto, que
exista unha coordinación entre a rede de atención de drogodependencias,
saúde mental e o sistema de protección contra violencia, para que a detección, derivación e seguimento das mulleres nas que conflúan ambas circunstancias se vexa facilitado.
Para isto sería preciso que as e os profesionais dispuxeran da formación e das
ferramentas necesarias para a detección de casos, así como, a disposición
dos protocolos de derivación correspondentes, mais tamén vemos a necesidade de que nos mesmos servizos e unidades de drogodependencias e
saúde mental, se desenvolvan actuacións específicas para a prevención da
violencia e a promoción de relacións igualitarias, tanto para homes como
para mulleres.
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Para todo isto consideramos necesario un traballo próximo e coordinado
entre os servizos e unidades implicadas, mais dende logo, consideramos que
como mínimo, se debe garantir unha alternativa de protección para mulleres
usuarias de drogas e/ou con problemas de saúde mental, que teñen denegado o acceso á Rede de acollemento, e un seguimento especializado nestes casos, que non só atenda as circunstancias por separado, senón que teña
en conta a estreita relación que pode ter lugar entrambas.
3.8. PREXUÍzOS DO PERSOAL
“Lémbrome que despois dunha vez que falamos aquí, pasei e senteime alí
para ver se tiñan algo para facer ou non sei. Non sabía moi ben como comezar a conversación, voulle preguntar se teñen algo para facer, pero como xa
a muller me tratou así, pois que lle ía dicir. E marchei. Se realmente tes un problema e non sabes como dicilo, como actuar ou pensas que é culpa túa, se
chegas e te atopas cunha persoa así, pois xa non dis nada.” M02
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Profesionais de entidades e servizos contra a violencia consideran que efectivamente existe unha violencia institucional (Bodelón, 2014) exercida contra
as mulleres vítimas, sendo afectadas polos prexuízos do estamento policial,
xudicial e tamén no ámbito social, o que adquire especial relevancia cando
se trata de mulleres en situación de exclusión, usuarias de drogas, migrantes,
ou en situación de prostitución e/ou trata.
“Hai unha falta de perspectiva de xénero en toda a intervención, moitas
veces se atopan ante profesionais, escasa ou nulamente formados en violencia de xénero, que mostran actitudes de superioridade, que as cuestionan e
as criminalizan. Hai unha constante vitimización das mulleres, que deben
pasar horas declarando e repetindo fronte a diferentes profesionais, e unha
constante esixencia de demostrar a súa condición de vítimas.” TR21
“Directamente son maltratadas, pois en xeral, son xulgadas e controladas,
como se trataran de enganar, e non se pode traballar así. Hai que traballar
pensando a quen estás atendendo e non se pode atender a todas as persoas
do mesmo xeito. Ten que ver co sistema e tamén coa falta de formación dos
e das profesionais. Parece que se traballa para controlar mais que escoitar,
entender e actuar en función das necesidades das mulleres e non en función
do que nós pensamos que necesitan.” T6
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| Afectacións de carácter individual (capacidades, crenzas e valores)
As mulleres usuarias de drogas e vítimas de violencia machista poden verse
afectadas psicoloxicamente polo mesmo tipo de secuelas derivadas da situación de violencia, no que se refire a autoestima, autoeficacia e sintomatoloxía ansiosa, depresiva ou relacionada con estrés postraumático
(Echeburúa y Corral, 1998; Valls, C. 2006). Mais entendemos que de cara a
atención das mulleres en situación de drogodependencia, é especialmente
relevante ter en consideración o percorrido vital, onde é probábel que xa
poidamos detectar afectación da autoestima, falta de confianza en si mesmas e nos demais, e sentimentos de ira e culpa autoinfrinxidos.
Doutra banda, encontramos entre as mulleres participantes nos talleres e entrevistas, características diferenciadoras nos casos das mulleres que puideron
saír da situación de violencia. Encontramos capacidade de resilencia e de
construción dunha vida autónoma, e vemos a relevancia de ter a oportunidade de participar en grupos de empoderamento para tomar consciencia
da propia situación, previr novas revitimizacións, encontrar apoio no grupo
de iguais e coñecer o proceso de saída da violencia a través das vivencias
das compañeiras.
| Especificidades de xénero
Non podemos rematar este apartado sen sinalar que calquera intervención
sobre o problema da violencia machista debería como mínimo, abordar a
cuestión da identidade de xénero, os roles e estereotipos, as relacións de
poder, os vínculos afectivos e os mito do amor romántico. Este tipo de procesos deben ser incorporados na intervención psicosocial de forma transversal,
e facendo partícipes tanto a homes como a mulleres.
10.4 DEREITO A VIVENDA
Problemas e dificultades expresadas por Titulares de Dereitos
| Barreiras legais e políticas
4.1. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
“Cobro unha RISGA de 399€, 350€ van no piso, e para o demais xa me busco
a vida. Se non fora unha vivenda adecuada non loitaría tanto por quedarme.
Dáte conta, dixéronme de ir para un cuarto como fai todo o mundo, pero se
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vou para un cuarto, a ver que fago cos cans. Que non son meus, son da Protectora, pero fago unha labor con eles e fanme compañía. Métesme nunha
habitación con todos os problemas que tiven, e sen os meus cans, iso implica
que xa non vou á Protectora, que abarca moito máis, axúdame moitísimo.
Ademais estou totalmente integrada no meu barrio, gústame o meu barrio.
Vivo ben aí. Cústame, pero compénsame, é un sitio onde podo estar tranquila, onde teño as miñas cousas, e co tempo un traballo e así, vou facendo
un proxecto de futuro.”
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
A través das entrevistas realizadas encontramos unha visión diferencial no que
respecta ao enfoque de dereitos entre as entidades sociais e os colectivos
de mobilización social. No que respecta á vivenda vemos que en xeral, mentres o foco por parte das entidades está na falta de recursos, nos colectivos
de mobilización social encóntrase na vulneración do dereito.
Así, dende os colectivos de mobilización social considérase que a nivel político, tanto por parte do goberno local como autonómico hai pouca vontade
de recoñecemento do problema, de disposición para o diálogo ou de promover medidas e mobilizar recursos, “posto que a mercantilización do dereito
á vivenda é un interese empresarial que outorga beneficios no eido empresarial coa conivencia e apoio gobernamental.”
Doutra banda, consideramos que en xeral as entidades e servizos estamos
traballando cun enfoque de carácter asistencialista, asumindo unha perspectiva auspiciada polas propias Administracións. E vemos que realizando a intervención baixo esta mirada fomentamos a sumisión e a necesidade de
competir polos recursos, máis que loitar por garantir os dereitos de todas.
“As políticas continúan a ser de carácter asistencialista, baseadas en calor e
café, doazón de alimentos, roupa e medicamentos, ou albergues, que deberían ser só recursos de emerxencia, e sen embargo se estabilizan. E apenas
avanzamos en rendas mínimas, que cando menos permiten iniciar un proceso
de inclusión. Esta é unha eiva xeralizada de todas as Administracións, das locais e da autonómica. Así vemos que os problemas se manteñen no tempo.
Non hai coordinación, non hai orzamento e céntranse os esforzos en medidas
paliativas ou de emerxencia. É obvio que así non se pode avanzar.” TR8
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| Barreiras económicas e administrativas
4.2. POBREzA ECONÓMICA
Todas as persoas entrevistadas, a excepción das que residen en vivendas familiares ou quen se atopa nalgún recurso público de carácter residencial
consideran que a maior dificultade para acceder a unha vivenda en condicións adecuadas é un problema de carácter económico. Agás dúas que
non dispoñían de ningún tipo de recurso económico, e outra empregada
por horas, o resto das persoas entrevistadas, eran perceptoras dalgún tipo
de prestación social (RISGA ou PNC) no momento en que se levou a cabo
este diagnóstico.
“A maior dificultade para manter a vivenda en condicións é económica.
Agora estou sen auga, pero con 360€ de pensión que cobro, non dá para
vivir nin xusto.”
“Estou nun piso de aluguer, compartido con dúas persoas máis. Non temos
calefacción pero a convivencia é boa. Coa RISGA pago a habitación pero
para comer teño que ir aos comedores.”
“Estou de aluguer e todo o que cobro vai para o piso. Xa tiven dous desafiuzamentos.”
“Cobro unha RISGA de 399€, e 350€ xa van para o piso no que vivimos o meu
fillo e eu, para o demais xa me busco a vida.”
”Agora estamos a miña filla e eu no mesmo cuarto. Somos 5 persoas nun piso
compartido e temos un só baño. É o primeiro que pago cando cobro a RISGA,
pero somos moitas persoas e se nos queda pequeno.”
“Vivo nun “chupano” desde 2013, non teño auga, nin electricidade, pero
teño unha caldera para quentarme e só vou alí para durmir.”
“Vivo nunha casa abandonada, con 14 persoas máis. A casa está ben pero
fai frío porque non ten xanelas, temos que baixar as persianas para resgardarnos. Hai boa convivencia pero non teño electricidade, non podo cociñar,
así que vou a comedores e pola noite fago un bocadillo.”
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• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Para a maioría das persoas, ter que subsistir con calquera das prestacións
mínimas, supón a obriga de residir en pensión, compartir piso ou até o cuarto,
caso frecuente nas mulleres con crianzas. Tamén é habitual que as persoas
residan en casas ocupadas ou abandonadas onde as condicións son precarias, non pudendo dispor de servizos básicos como auga, luz ou calefacción. Tamén é frecuente que as persoas teñan dificultades para encontrar
un piso ou cuarto de aluguer por causa da imaxe persoal, así hai quen se
aproveita da situación, alugando sen contrato, subarrendando, non permitindo o empadroamento ou cobrando un aluguer abusivo para unhas condicións deficitarias.
4.3. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Tanto por parte de titulares de dereitos como de responsabilidades, as dificultades sinaladas en relación aos trámites administrativos teñen que ver nomeadamente cos tempos, a burocracia e as dificultades das persoas para
comprender a linguaxe administrativa. Tamén sinalar que para a percepción
de axudas económicas é requisito dispor dunha conta bancaria, e estamos
encontrando entidades bancarias que non permiten a apertura da conta a
persoas migrantes en situación irregular ou a causa dos prexuízos que manteñen contra as persoas en situación de exclusión social.
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Por parte de entidades e colectivos sinálase o custe que poden supor algúns
trámites, as demoras na aprobación das axudas e as dificultades específicas
para o empadroamento, basicamente derivadas da normativa que establece que non pode haber máis dunha persoa na mesma unidade de convivencia perceptora de RISGA, pois a adxudicación das axudas establécese
en base ao fogar e non a nivel individual.
“Os recursos, en ocasións son moi normativos, cuns cánones de responsabilidade que se vinculan máis a criterios persoais ou morais de quen xestiona as
prestacións que as posibilidades reais de cumprimento por parte da persoa.
O funcionamento administrativo, cos seus tempos e burocracias, non dá resposta ás necesidades urxentes. Vemos con frecuencia como as persoas se
ven abocadas á pobreza extrema sen que o sistema actúe para previr esa
situación.“ TR5
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| Barreiras do sistema de protección social
4.4. RECURSOS RESIDENCIAIS (falta de cantidade e calidade)
Por parte das titulares de dereitos hai unha percepción de carencia de recursos de carácter residencial e de recursos de día. Tamén son criticadas as
normativas dos recursos existentes no que se refire aos horarios, nomeadamente de saída, e a breve temporalidade das estancias. Pero ademais, nas
persoas entrevistadas que foron usuarias de albergues encontramos que fan
especial fincapé na necesidade de sentirse cómodas e seguras neste tipo de
recursos.
“Valoro poder ter acceso pero non hai privacidade, nin comodidade, cando
estás nesta situación valoras poder estar dunha forma digna.”
“O máis importante para min é a tranquilidade, hai que respectarse os uns
cos outros. Aquí (en Vigo) moitas veces prefería durmir no caixeiro que soportar os ruídos e as tensións dos albergues.”
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
A maior parte das entidades de inclusión social e colectivos de mobilización
social coinciden en que hai unha carencia de recursos a diferentes niveis,
principalmente no que se refire a recursos de temporalidade media e de
longa estancia, que permitan procesos reais de inclusión en condicións de
vida autónoma. Os recursos dispoñíbeis que permiten unha vida autónoma,
manteñen as persoas nunha espera prolongada de cara as valoracións requiridas ou a dispoñibilidade de praza. E os recursos de emerxencia manteñen ás persoas nunha situación de inestabilidade residencial, pois non
funcionan só como recursos de emerxencia senón que están sendo empregados como recursos de media ou longa estancia, aínda que sexa de
forma intermitente. Asemade dáse unha deficiencia considerable no que
respecta a recursos de carácter intermedio e diúrno, como salas ou centros
de día.
Por parte dos servizos de ámbito municipal encontramos valoracións diferenciadas no que se refire aos recursos dispoñíbeis, dende quen recoñece a carencia de recursos intermedios ou de estancia diúrna, e as dificultades
asociadas á condicionalidade temporal dos recursos de emerxencia; ata
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quen realiza unha valoración positiva en xeral, tanto dos recursos residenciais
coma dos servizos e programas de protección social. Encontramos por tanto,
unha falta de recoñecemento dun problema social por parte de certas profesionais, que entenden que determinadas persoas non se esforzan por adaptarse aos servizos e programas que se lles proporcionan.
| Afectacións de carácter individual (capacidades, crenzas e valores)
“A vivenda é básica. É o único ben material co que non se debería facer negocio.” MdM6
Existe entre a maioría das persoas entrevistadas, tanto homes coma mulleres,
a conceptualización da vivenda como dereito básico. En varias das entrevistas critícase a dificultade de acceso por falta de recursos económicos, o feito
de que se faga negocio cun dereito básico ou cando menos, que as Administracións non desenvolvan medidas suficientes para protexer a poboación
a este respecto. Evidenciamos, por tanto, un discurso de dereitos máis afianzado que no que se refire a dereito a saúde.
Doutra banda encontramos tamén referencias aos criterios de acceso a recursos residenciais de emerxencia, no que respecta as prioridades establecidas para o acceso, concretamente cando se establecen en función de se a
persoas está percibindo ou non algunha prestación económica. Vemos que
este tipo de criterios favorece entre as persoas afectadas unha actitude de
competencia entre iguais por recursos escasos cando, polo menos dende as
entidades sociais a actitude a promover debería ser a de esixencia de respecto dun dereito básico.
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
En relación as limitacións nas habilidades e capacidades das persoas que
son sinaladas polas entidades e colectivos sociais para o acceso e mantemento dunha vivenda en condicións dignas, foron referidas:
– Falta de información
– Falta de habilidades para buscar unha vivenda
– Dificultades para planificar gastos e establecer prioridades
– Dificultades no establecemento de pautas e normas de convivencia
– Dificultades para xestionar conflitos nas relacións
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| Especificidades por cuestión de xénero
No que respecta aos condicionantes de xénero e a situación de sen fogar,
encontramos que tanto as mulleres coma os homes precisan sentir seguridade
e non depender da condicionalidade temporal ou por número de prazas á
hora de poder acceder ou permanecer nun recurso de emerxencia.
“Tamén fun un día, pero non me parece seguro, hai moita xente nun lugar
moi pequeno, o outro día fun cear e un sacoulle un coitelo a outro, así que
xa non me quedaron ganas de volver alí.”
“Agora estou nunha casa ocupa, necesitaba un lugar fixo, no albergue podes
quedar sen cama, precisaba ter un sitio máis seguro.”
E aínda que elas non fixeron referencias directas, eles si consideran que as
mulleres son máis vulnerábeis na situación de rúa.
“Si pode haber diferenzas propias do xénero, o home pode ter máis capacidade para sobrevivir, é máis forte e desenvólvese doutra maneira. A muller
pode precisar máis protección porque está máis vulnerable a situacións de
abuso.”
“Non o vexo moi ben, hai poucas camas para mulleres, e as mulleres sofren
moito máis na rúa, os homes tamén sofren pero aguantan, duran máis na rúa.
Faltan camas para mulleres, e falamos de igualdade, ou de que falamos?”
• Consideracións de Titulares de Responsabilidades
Por parte da maior parte das entidades de inclusión social entrevistadas, compártese a consideración de que as mulleres sen fogar están nunha situación
de especial vulnerabilidade, sen embargo nos recursos existentes, apenas se
ten desenvolto un traballo de especialización con perspectiva de xénero, que
atenda as necesidades e outros aspectos diferenciais na acollida, no seguimento ou acompañamento das mulleres.
Sinálase que a sensación de inseguridade das mulleres en recursos que habitualmente están masculinizados, responde tamén as concepcións sobre os
roles de xénero e as relacións de poder.
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“Na rúa tamén hai moito machismo, hai esixencia sobre a imaxe, xuízos polo
quebranto do rol social, ou comentarios como “estás na rúa porque queres,
fisicamente estás moi ben, xa podías estar con calquera.”
“As vivendas e pisos compartidos son lugares de convivencia onde as mulleres
teñen que marcar a liña de respecto, non son sitios amábeis, e as mulleres o
teñen máis complicado, cambian moito máis de vivenda porque por ser mulleres se traspasan límites, en relación ao trato e as normas de convivencia.”
Como se vén indicando tanto na Estratexia de Inclusión Social de Galicia
2014-2020, como por parte de Damonti (2014) no VII Informe Foessa, os colectivos de mobilización social, en base á súa propia experiencia a especial
vulnerabilidade das familias monomarentais de cara á exclusión residencial.
Ante un desafiuzamento ou a falta de ingresos económicos que posibiliten
un lugar de residencia estábel, as familias vense abocadas a vivir en condicións precarias con varios membros compartindo o mesmo cuarto ou disgregándose, quedando as crianzas en acollida con outros familiares ou incluso
noutras familias.
Dende os servizos de ámbito municipal e no que respecta ao acceso das mulleres a recursos residenciais, sexan de emerxencia ou de transición a vida autónoma, sinálase que non se soen cubrir as prazas dispoñibles, pois as mulleres
acceden con menor frecuencia e permanecen menos tempo. A valoración
que se realiza conclúe que as mulleres teñen outras posibilidades ou redes
que lles facilitan non ter que acollerse a recursos residenciais. Con todo, dubidamos que se teña feito un estudo específico das barreiras de acceso das
mulleres a este tipo de recursos, ou que alomenos se teña indagado nas consideracións que elas mesmas poderían facer ao respecto.
Por último sinalar que na exclusión residencial das mulleres está incidindo a
estrutura patriarcal da sociedade e o feito de que elas continúan a encargarse maioritariamente do coidado das crianzas e persoas maiores, dificultando a conciliación laboral, tanto para procura de emprego como para
acadar a formación precisa, e así se sinala desde algunhas entidades.
“As cargas familiares, o coidado das crianzas, fai que teñan problemas para
realizar a formación laboral, que require prácticas presenciais en empresas e
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que resulta moi difícil cubrir esta necesidade cos recursos existentes. En xeral,
as mulleres veñen as clases coas crianzas, e podemos admitir un certo número
pero son formacións longas e os nenos e nenas cánsanse de estar. Hai poucas
posibilidades de combinar os coidados da casa e da familia, estando soas, e
a situación laboral, tanto por manter un emprego como polas necesidades
formativas. Ás veces pagan alguén para que quede coas crianzas, pero
tendo uns salarios tan baixos é difícil manter esa situación, economicamente
non lles compensa.”
11. CONCLUSIÓNS
A continuación móstranse as táboas de resultados e as conclusións do diagnóstico diferenciadas por bloques temáticos:
1. Dereito á saúde
2. Saúde mental
3. Violencia machista
4. Dereito á vivenda
En cada unha das táboas, correspondentes ás catro áreas de estudo incluímos as principais problemáticas e dificultades relatadas por titulares de dereitos e de responsabilidades. Estas clasifícanse, como xa vimos, en:
1. Barreiras estruturais
2. Barreiras legais e políticas
3. Barreiras económicas e administrativas
4. Barreiras dos sistemas (sanitario, social ou de protección contra a violencia)
5. Afectacións de carácter individual
6. Especificidades por cuestión de xénero
Dado que neste apartado só pretendemos sinalar as apreciacións máis destacadas polas persoas entrevistadas, recomendamos a lectura completa do
apartado de resultados para unha comprensión máis ampla e exhaustiva do
que vén a continuación.
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Táboas de resultados e conclusións por bloques temáticos
11.1 Dereito a saúde
DEREITO A SAÚDE
Barreiras legais e políticas

1. RD 16/2012
2. Copago farmacéutico

Barreiras económicas
e administrativas

3. Pobreza económica
4. Senfogarismo

barreiras sistémicas

5. Coordinación sociosanitaria (falta de)
6. Atención sanitaria especializada (deficiencias en)
7. Prexuízos do persoal
8. Sensibilidade do persoal (falta de)
9. Localización dos servicios hospitalarios

Afectacións individuais

Deterioro cognitivo
Autocontrol e autoeficacia

Especificidades de xénero

Autoestima e autoconcepto
Motivación para autocoidado
Rol tradicional de xénero e cargas familiares

No que ten a ver co acceso ao sistema sanitario a principal dificultade vén
dada por causa das últimas reformas lexislativas, coa aprobación do RD
16/2012 que restrinxe o dereito á saúde ás persoas en condición de aseguramento (ou beneficiarias), excluíndo ás persoas en situación administrativa
irregular. Asemade, o acceso á saúde vén condicionado polas irregularidades na aplicación do Programa Galego, nomeadamente polo descoñecemento por parte do persoal administrativo, social e sanitario da súa posta en
marcha e das vías de acceso que regula.
Especialmente relevante para o acceso ao sistema é a propia situación de
exclusión das persoas, no que se refire á pobreza económica e a situación
de sen fogar. Ambas supoñen condicionantes que limitan, ante todo, o acceso a medicamentos, máis tamén, a situación afecta ao uso do tempo e o
establecemento de prioridades, é dicir, que as persoas se vexan na obriga
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de investir tempo e esforzo en tentar cubrir as necesidades máis básicas, (alimentación, seguridade e descanso), deriva en que cuestións de saúde que
non supoñan unha limitación grave ou non sexan de carácter urxente, pasan
a ser consideradas secundarias, a pesar de que a longo prazo poidan supor
consecuencias negativas. Neste punto encontramos que as mulleres vense
condicionadas de forma adicional, por causa da feminización da pobreza,
que é unha tendencia constante nos últimos anos, tal e como se recolle na
Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 e no VII Informe Foessa
(2014).
Doutra banda, e atendendo nomeadamente a persoas en situación de exclusión social usuarias de drogas e/ou con problemas de saúde mental debemos resaltar que a imposición de requisitos para a atención, sexa de
carácter social ou sanitario, pode supor unha vulneración dos dereitos das
persoas. É dicir, o acceso a un dereito non debería verse condicionado en
función da non vontade ou capacidade de acceso a outro. Nestes casos,
consideramos que a atención debería ser de individualizada, flexible e comprensiva, que teña en conta a situación específica da persoa e os seus condicionantes sociais e de saúde. Este tipo de intervención debería poderse
levar a cabo dende un espazo de coordinación que permita o traballo conxunto de servizos, recursos e programas sociais e sanitarios.
Continuando cos condicionantes de xénero, encontramos como nas mulleres usuarias de drogas e/ou sen fogar hai unha afectación na autoestima
e autoconcepto, a causa do deterioro da imaxe persoal, que afecta ao
seu benestar psicolóxico e a motivación para o autocoidado. E doutra
banda, o mandato de xénero sobre a responsabilidade do coidado das
persoas da contorna familiar, incide na relegación da súa propia saúde
ante outras persoas.
Finalmente, sería preciso tomar en consideración as relacións de poder que
se establecen cos profesionais da saúde e valorar como poden estar afectando á eficacia dos tratamentos. Nas mulleres pode estar operando unha
dobre relación de poder – submisión, a establecida ante o rol médico – paciente, e a establecida polos roles de xénero, de forma que as mulleres poden
ver comprometida a súa adherencia terapéutica, cando a relación de poder
dificulta preguntar dúbidas ou cuestionar o criterio médico.
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11.2 Saúde mental
SAÚDE MENTAL
Unidades de Saúde Mental
Barreiras económicas
e administrativas

1. Pobreza económica
e senfogarismo

Barreiras sistémicas

2. Atención en Saúde mental
(deficiencias no modelo)

Unidades
de Drogodependencias

3. Recursos especializados
e listas de espera

Afectacións
individuais

Consciencia do problema

Especificidades
de xénero

Autoestima e autoconcepto
Motivación e locus de control
Rol tradicional e cargas familiares
Violencia machista

No que ten a ver co apartado referente a saúde mental, primeiramente sinalar que este bloque recolle as consideracións realizadas baixo o epígrafe de
Dereito a saúde, e incorpora as especificidades relativas ao acceso e permanencia nas Unidades e servizos de saúde mental e nas Unidades asistenciais de drogodependencias.
1

Con accesibilidade referímonos á capacidade e posibilidade de facer uso dun

determinado recurso sanitario previamente dispoñíbel, entendendo dita capacidade ou posibilidade en función do grao de axuste entre as características dos recursos e as capacidades da persoa usuaria. O acceso sería, por tanto, a
consecución da atención proporcionada polos servizos sanitarios en forma de contacto asistencial, é dicir, o feito de que toda persoa cunha necesidade sanitaria se
atope dentro do sistema.
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Con todo, no que respecta a atención de persoas tamén atopamos recursos
sociosanitarios que traballan dende outros enfoques. Así, vimos que as Unidades de Atención a Drogodependencias defenden un modelo biopsicosocial
e no ámbito da recuperación ou rehabilitación psicosocial, encontramos recursos que seguen un enfoque asertivo-comunitario. Neste último, se pretende establecer unha relación de axuda a través do vínculo, coa finalidade
de promover a integración na comunidade e o desenvolvemento dunha
vida autónoma. Outros enfoques humanistas e centrados na persoa permitirían traballar no ámbito da atención especializada en base ao acompañamento dos procesos e con respecto cara a subxectividade da persoa, mais
é o propio sistema que debe promover ou facilitar e a sociedade esixir, as
condicións para unha atención baseada en modelos alternativos ao hexemónico actual.
No que ten a ver cos determinantes de xénero, encontramos que nas Unidades de Saúde Mental e nas Unidades de Atención a Drogodependencias,
refírese ter en consideración as especificidades relacionadas co rol de xénero
e as cargas familiares, e como estas afectan á saúde das mulleres. Máis
tamén, ante os resultados encontrados (e apoiándonos na bibliografía)
vemos a relevancia de prestar atención ás relacións de poder, a violencia
machista, o consumo de drogas e a maior exposición a condutas de risco.
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11.3 Violencia machista
VIOLENCIA MACHISTA
Barreiras estruturais

1. Sociedade patriarcal
2. Percepción da violencia
3. Condicionantes culturais (mujeres xitanas)

Barreiras legais
e políticas

4. Limitacións da Lei estatal fronte a Lei galega

Barreiras económicas
e administrativas

5. Pobreza económica e senfogarismo

Barreiras sistémicas

6. Recursos económicos, residenciais,
de acollida, de seguridade e acompañamento,
de saúde mental e de atención e protección
a menores (falta de ou deficiencias nos)
7. Coordinación con Unidades Asistenciais de
Drogodependencias e de Saúde Mental (falta de)
8. Prexuízos do persoal

Afectacións individuais

Empoderamento de dereitos (falta de)
Autoestima e autoconcepto
Procesos emocionais e subxacentes,
de vergoña e culpa
TEPT e outros trastornos
ou sintomatoloxía relacionada

Especificidades de xénero

Rol tradicional de xénero e cargas familiares
Vínculos afectivos e relacións de poder

Neste apartado queremos resaltar dúas cuestións principalmente, a primeira
ten a ver coa sociedade patriarcal que nos constrúe identitariamente e determina a nosa posición nas relacións que establecemos. Evidentemente
todas as áreas que se pretenderon estudar neste diagnóstico, están influídas
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por esta barreira de carácter estrutural, e por iso en cada un dos bloques
atendemos as especificidades por cuestión de xénero derivadas da mesma.
Baixo este epígrafe pretendemos pór en relevancia a especial vulnerabilidade que das mulleres en situación de exclusión social ante a violencia machista e nomeadamente, pór en evidencia as dificultades que as mulleres
usuarias de drogas e/ou con problemas de saúde mental poden ter de cara
o acceso a recursos de protección. Aínda que xa sinalamos no apartado de
resultados correspondente que a normativa ao respecto ten mudado hai relativamente pouco tempo, está por ver se esta modificación realmente constitúen unha mellora no acceso das mulleres aos recursos.
Seguidamente sinalamos os problemas e dificultades que percibían as mulleres participantes:
– Descoñecemento ou confusión con respecto aos recursos
– Desinformación e sensación de desamparo
– Prexuízos por parte do persoal cando se comunica o consumo de drogas
– Demoras na adxudicación das axudas económicas
e limitación orzamentaria
– Dificultades de acceso a unha vivenda autónoma
– Rexeitamento da institucionalización
Tamén queremos pór en relevancia a necesidade dunha máis estreita coordinación entre o sistema de protección contra a violencia e a rede de atención de drogodependencias, que non teñen protocolarizadas as vías de
acceso das mulleres en consumo activo e as alternativas no caso de verse
imposibilitada a convivencia no recurso de acollida. Deste xeito, as actuacións acaban no desamparo da muller ou na improvisación das e dos profesionais, facendo derivacións a entidades ou servizos non especializados en
violencia, que non poden acompañar debidamente a recuperación integral
da muller.
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11.4 Dereito a vivenda
DEREITO A VIVENDA
Barreiras legais e políticas

1. Políticas de inclusión social

Barreiras económicas
e administrativas

2. Pobreza económica

3. Trámites administrativos

Barreiras sistémicas

Afectacións individuais

4. Recursos residenciais
(falta de cantidade e calidade)
Empoderamento de dereitos
(falta de)

Especificidades de género

Perspectiva de xénero
(falta de)
Relacións de poder

Rol tradicional de xénero
e cargas familiares

No que ao dereito á vivenda se refire debemos pór en consideración a conciencia de dereito por parte das persoas participantes. Podemos afirmar que
o tema da vivenda mobiliza as persoas, non só ante a carencia dunha necesidade básica, senón tamén polo feito de estar sendo vulnerado parte de
todas as Administracións, tanto local como autonómica e estatal. Polo contrario, encontramos unha falta de enfoque de dereitos no sistema social e en
moitas das entidades entrevistadas, que limitan a súa función como presta-
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doras de servizos. Vemos que a nivel de titulares de responsabilidades apenas
algunhas entidades sociais e os colectivos de mobilización social, manteñen
un discurso de dereitos.
Outra das cuestións de relevancia ten a ver co carácter das políticas de inclusión, que non acompañan procesos reais de inserción sociolaboral, senón
que manteñen unha perspectiva asistencialista baséanse no control e na
contención das persoas, infantilizando e limitando a súa autonomía. Por parte
dos servizos municipais considérase que o traballo que se está facendo é positivo e dá bos resultados na medida que as persoas se adaptan aos requirimentos que se lles esixen, pero:
– “Que acontece coas persoas que non cumpren eses perfís?”
E no que respecta as mulleres, intúese que dispoñen doutros recursos ou redes
para a o acceso a vivenda, mais en todo caso:
– “Cales son as condicións nas que se atopan a nivel de estabilidade,
seguridade e confort?”
En xeral, ante o problema das persoas sen fogar en Vigo, e no que respecta
concretamente a situación das mulleres vemos que, as condicións de saúde
e de seguridade non están sendo avaliadas e non se está desenvolvendo
ningún traballo específico que permita a proximidade coas persoas e saber
cantas son, onde están, coñecer os seus condicionantes e deseñar programas en base á realidade da situación, senón que o que encontramos é a
actuación baixo consideracións externas e particulares sobre unha realidade invisibilizada.
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12. CONSIDERACIÓNS FINAIS
Queremos iniciar este apartado cunha breve compilación das necesidades
expresadas por titulares de dereitos e responsabilidades con respecto dos
principios que se considera deben guiar o traballo a desenvolver nos ámbitos
social e sanitario con persoas en situación de exclusión.
Necesidades expresadas por Titulares de Dereitos
1. Acceso a dereitos.
Dispoñibilidade e efectividade dos dereitos.
2. Acompañamento.
Facilitar ao acceso a servizos e recursos.
3. Bo trato.
Non ser discriminadas por razón de sexo, condición social ou de saúde.
4. Respecto a autonomía persoal.
Promover o desenvolvemento persoal.
5. Empoderamento.
Oportunidade de aprender e participar.
Necesidades expresadas por Titulares de Responsabilidades
6. Protección de dereitos
7. Coordinación sociosanitaria
8. Protocolos de prevención e intervención
9. Formación a profesionais
Xa para finalizar o presente diagnóstico vemos preciso sinalar unha serie de
aspectos que resultaron nomeadamente redundantes, que xurdiron de forma
transversal nas diferentes áreas, e que consideramos de especial relevancia
de cara a intervención que dende os servizos, as entidades e colectivos sociais se desenvolve con persoas en situación de exclusión social.
Inicialmente, salientar que o establecemento dun enfoque de dereitos é unha
necesidade primordial. As persoas en exclusión sofren vulneracións dos seus dereitos de forma continua, e non só exclusivamente no que a necesidades básicas se refire, pois non teñen garantido o acceso a saúde e vivenda como xa
vimos, senón tamén no que ao respecto á intimidade e autonomía persoal se
refire. Consideramos por tanto que a dignidade da persoa e o respecto os seus
dereitos debe ser o eixo vertebrador de toda intervención e acompañamento.
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Doutra banda, vemos preciso incorporar a perspectiva de xénero no traballo que desenvolvemos entidades e servizos. Un enfoque que debe atinxir
non exclusivamente a atender as necesidades específicas das mulleres e os
condicionantes por causa dos roles de xénero, senón que a intervención
debe ser cuestionadora das relacións de poder e ter como finalidade o empoderamento das persoas. Cómpre por tanto, que toda intervención que
se desenvolva con perspectiva de xénero atinxa a todas as persoas implicadas na intervención, non só as persoas destinatarias, sexa cal sexa a súa
identidade sexual, senón que os e as propias profesionais, voluntarias e activistas deben realizar un proceso persoal de reflexión e cuestionamento
para que este enfoque poda ser incorporado de forma real na intervención
con persoas.
Neste mesmo senso, encontramos que continúa sendo preciso traballar contra a estigmatización das persoas, sen dúbida na sociedade en xeral, mais
tamén dentro dos propios ámbitos social e sanitario. Así, introducir accións de
sensibilización e desmitificación que permitan a discusión de valores e principios é unha tarefa pendente de levar a cabo dentro da formación académica e continuada das e dos profesionais.
Por último, salientar a especial incidencia da problemática relacionada
coas deficiencias na coordinación sociosanitaria. Neste apartado pretendemos chamar a atención sobre algúns dos motivos sinalados polos que
ata o momento non se veu solventada esta deficiencia e así, convidar a
lectoras e lectores á reflexión. Sinaláronse, que non hai unha vontade real
de coordinación pola carga adicional de traballo que pode supor; que por
parte dalgunhas entidades hai pouca vontade de proporcionar información sobre o traballo que realizan; e que as relacións de poder que se establecen entre servizos e entidades, así como entre o ámbito sanitario sobre
o social, impide que se poda desenvolver unha coordinación real e efectiva. Esencialmente encontramos que os espazos de coordinación son espazos mediados polas desigualdades de xénero e poder, e sen abrir
procesos que permitan detectar e atender estas desigualdades, non se
pode levar a cabo un traballo que require na maior medida do posíbel,
dunha participación en condicións de igualdade.
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14. INVENTARIO DE ENTIDADES E COLECTIVOS SOCIAIS PARTICIPANTES
Drogodependencias
· Alborada
· Asvidal
· Érguete Asociación
· Érguete Integración. Programa Sísifo
· Amaina. Programa Penélope
Saúde – VIH
· Agavih
· Cáritas Tui-Vigo
Inclusión social
· EAPN
· Emaús
· Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres
· Secretariado Xitano
· Plan comunitario de Teis
Saúde mental
· Feafes
· Asociación Doa
· Xaruma
· Asociación Inclúe
Violencia machista
· Rede veciñal contra os malos tratos
· Faraxa
Migracións
· Fundación Juan Soñador – Programa Teranga
· Diversidades
Colectivos sociais
· Dignidade. Albergue “O Calvario”
· Oficina de Dereitos Sociais de Coia
· Foro socioeducativo “Os ninguens”
· Rede de solidariedade popular
· PAH Vigo-Tui-Baixo Miño
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15. INVENTARIO DE SERVIzOS E RECURSOS PÚBLICOS PARTICIPANTES
Índice de servizos e recursos públicos locais e autonómicos
A continuación enuméranse os servizos e recursos públicos, cuxo ou cuxa
coordinadora, traballadora ou representante foi entrevistada para este
diagnóstico. Seguidamente inclúese información relevante aportada durante dita entrevista.
Xunta de Galicia. SERGAS
Saúde Pública
· Unidade de prevención de drogodependencias
Saúde Mental
· Coordinación de Saúde mental (Unidades e Servizos)
· Equipo de continuidade de coidados
Medicina Interna
· Unidade de VIH
Traballo social
· Coordinación de Traballo social
Concello de Vigo
Política Social
· Xefatura de Política social
· Coordinación de Unidades de traballo social
· Unidade asistencial de drogodependencias, Cedro
· Plan local de drogas e outras adicións
Igualdade
· Centro de información de dereitos das mulleres
Xunta de Galicia. Consorcio de Igualdade e Benestar
· Centro de emerxencia para mulleres vítimas de violencia
Universidade de Santiago de Compostela
· Unidade de drogodependencias da Facultade de Psicoloxía
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16.ANEXO
Datos sociodemográficos das persoas participantes

TITULARES DE DEREITOS (ENTREVISTAS)
1. SEXO

Mulleres
6

Homes
6

2. IDADE
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65

Mulleres
–
1
3
2
–

Homes
–
–
1
5
–

3. LUGAR DE NACEMENTO
España
UE
Non UE

Mulleres
5
–
1

Homes
5
1
–

4. NIVEL EDUCATIVO
Analfabeto
Le e escribe
Primarios
Secundarios
Superiores

Mulleres
–
1
3
2
–

Homes
–
1
3
1
–

5. ESTADO CIVIL
Solteira
En parella / Casada
Separada / Divorciada
Viúva

Mulleres
4
1
–
1

Homes
4
–
2
–

6. FILLAS E FILLOS
0
1
2
3
>3

Mulleres
–
–
2
2
–

Homes
4
2
–
–

7. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Nacionalidade española
Con permiso de residencia
En situación irregular

Mulleres
5
–
1

Homes
5
1
–

8. TARXETA SANITARIA
Si
Non

Mulleres
5
1

Homes
6
–
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9. CAUSAS PENDENTES
Si
Non

Mulleres
5
1

Homes
6

10. CUANTÍA DE INGRESOS
Sen ingresos
0 – 300
301 – 676 (umbral pobreza)
676 – 900
901 – 1.200

Mulleres
1
–
4
1
–

Homes
1
–
5
–
–

11. PROCEDENCIA DE INGRESOS
Risga
Prest. Violencia Machista
PNC Invalidez
PC Xubilación
PC Desemprego
PC Viudedade
Traballo remunerado

Mulleres
3
1
–
–
–
1
–

Homes
–
–
2
1
1
–
1

12. RÉXIME HABITACIONAL
Sen teito
Sen vivenda
Vivenda insegura
Vivenda inadecuada
En vivenda adecuada

Mulleres
1
1
–
–
4

Homes
–
1
–
3
2

13. CONVIVENCIA
Sola
Familiares
Compañeiras
Institución

Mulleres
1
4
–
–

Homes
2
–
3
1

14. TEMPO SEN FOGAR
< 6 meses
6 meses a 1 ano
2 – 5 anos
6 – 10 anos
11 – 15 anos
> 15 anos

Mulleres
2
–
–
–
–
–

Homes
1
–
–
–
–
2

15. DATOS CLÍNICOS
VIH
VHB
VHC
SIDA

Mulleres
2
2
2
–

Homes
3
1
4
–

16. ADHERENCIA TERAPÉUTICA
Boa
Mala

Mulleres
2
1

Homes
2
1

127

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

17. OUTROS PROBLEMAS
Saúde mental
Violencia machista

Mulleres
5
2

Homes
2
–

18. DROGA 1º ACTUAL
Sen consumo
Alcohol
Cannabis
Cocaína
Heroína
Benzodiazepinas

Mulleres
1
5
3
–
–
–

Homes
2
2
2
1
–
–

19. DROGA 2º ACTUAL
Alcohol
Cannabis
Cocaína (inx. / inh.)
Heroína
Benzodiazepinas

Mulleres
–
–
2
–
1

Homes
–
–
–
–
–

20. TRATAMENTO ACTUAL DROGAS
Ambulatorio (PMM)
Outros

Mulleres
2
2

Homes
4
–

21. ANTECEDENTES DROGAS
Alcohol
Cannabis
Cocaína (inx. / inh.)
Heroína (inx.)
Benzodiazepinas

Mulleres
1
–
3
3
1

Homes
1
–
1
3
–

22. ANOS DE CONSUMO
< 1 ano
1 – 3 anos
4 – 7 anos
8 – 12 anos
> 13 anos

Mulleres
–
–
1
1
3

Homes
1
–
–
–
3

23. IDADE DE INICIO
< 18 anos
18 – 25 anos
26 – 35 anos
> 35 anos

Mulleres
3
2
–
–

Homes
3
1
–
–

24. LUGAR DE INICIO
Barrio
Escola / Instituto
Lúdico
Laboral
Prostitución
Prisión
Outros

Mulleres
2
–
1
–
–
–
3

Homes
2
–
2
–
–
–
–
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TITULARES DE DEREITOS (TALLERES)
1. SEXO

Mulleres
16

2. IDADE
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65

Mulleres
–
1
10
4
1

3. LUGAR DE NACEMENTO
España
UE
Non UE

Mulleres
15
–
1

4. NIVEL EDUCATIVO
Analfabeta
Le e escribe
Primarios
Secundarios
Superiores

Mulleres
–
2
5
4
1

5. ESTADO CIVIL
Solteira
En parella / Casada
Separada / Divorciada
Viúva

Mulleres
3
7
4
1

6. FILLAS E FILLOS
0
1
2
3
>3

Mulleres
1
3
6
2
2

7. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Nacionalidade española
Con permiso de residencia
En situación irregular

Mulleres
15
1
_

8. TARXETA SANITARIA
Si
Non

Mulleres
16
–
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9. CAUSAS PENDENTES
Si
Non

Mulleres
16
–

10. CUANTÍA DE INGRESOS
Sen ingresos
0 – 300
301 – 676 (umbral pobreza)
676 – 900
901 – 1.200

Mulleres
7
–
6
1
–

11. PROCEDENCIA DE INGRESOS
Risga
Prest. Violencia Machista
PNC Invalidez
PC Xubilación
PC Desemprego
PC Viudedade
Traballo remunerado

Mulleres
3
1
2
–
–
1
–

12. RÉXIME HABITACIONAL
Sen teito
Sen vivenda
Vivenda insegura
Vivenda inadecuada
En vivenda adecuada

Mulleres
–
2
5
–
8

13. CONVIVENCIA
Soa
Familiares
Compañeiras
Institución

Mulleres
1
7
7
–

14. TEMPO SEN FOGAR
< 6 meses
6 meses a 1 ano
2 – 5 anos
6 – 10 anos
11 – 15 anos
> 15 anos

Mulleres
1
5
–
–
–
–

15. DATOS CLÍNICOS
VIH
VHB
VHC
SIDA
OUTRAS ITS

Mulleres
4
2
6
–
1

16. ADHERENCIA TERAPÉUTICA
Boa
Mala

Mulleres
3
1

130

diagnóstico participativo sobre o dereito á saúde e vivenda
con enfoque de xénero e saúde mental

17. OUTROS PROBLEMAS
Saúde mental
Violencia machista (act.)
Violencia machista (ant.)

Mulleres
8
4
3

18. DROGA 1º ACTUAL
Sen consumo
Alcohol
Cannabis
Cocaína
Heroína
Benzodiazepinas

Mulleres
5
6
3
2

19. DROGA 2º ACTUAL
Alcohol
Cannabis
Cocaína (inx. / inh.)
Heroína
Benzodiazepinas

Mulleres
1
–
2
1
1

20. TRATAMENTO ACTUAL DROGAS
Ambulatorio (PMM)
Outros

Mulleres
4
2

21. ANTECEDENTES DROGAS
Alcohol
Cannabis
Cocaína (inx. / inh.)
Heroína (inx.)
Benzodiazepinas

Mulleres
1
–
3
5
1

22. ANOS DE CONSUMO
< 1 ano
1 – 3 anos
4 – 7 anos
8 – 12 anos
> 13 anos

Mulleres
–
–
1
2
5

23. IDADE DE INICIO
< 18 anos
18 – 25 anos
26 – 35 anos
> 35 anos

Mulleres
5
3
–
–

24. LUGAR DE INICIO
Barrio
Escola / Instituto
Lúdico
Laboral
Prostitución
Prisión
Outros

Mulleres
4
–
2
–
–
–
3
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TITULARES DE RESPONSABILIDADES (ENTIDADES E COLECTIVOS)
1. PROFESIÓN
Traballo social
Psicoloxía
Psiquiatría
Aux. Enfermaría
Medicina
Outras

Mulleres
9
3
–
1
–
4

Homes
1
3
–
–
–
4

2. CARGO
Dirección
Coordinación
Técnica / Profesional
Sen cargo (horizontal)

Mulleres
–
8
7
2

Homes
2
4
–
2

TITULARES DE RESPONSABILIDADES (SERVIzOS)
1. PROFESIÓN
Traballo social
Psicoloxía
Psiquiatría
Enfermaría
Medicina
Veterinaria

Mulleres
4
2
–
–
–
–

2. CARGO
Xefatura
Coordinación
Técnica / Profesional

Mulleres
1
3
2

Homes
–
1
2
1
1
1

Homes
1
3
2

COMISIÓN DE ANÁLISE (COLABORADORAS)
1. PROFESIÓN
Traballo social
Psicoloxía
Psiquiatría
Socioloxía
Políticas
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Mulleres
1
1
1
1
1

Homes
–
–
–
–
–
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TITULARES DE RESPONSABILIDADES (MÉDICOS DO MUNDO)
1. PROFESIÓN
Educación social
Medicina
Traballo social
Enfermaría
Abogacía
Docencia
Outros

Mulleres
9
3
–
1
–
4

Homes
1
3
–
–
–
4

2. CARGO
Xunta directiva
Coordenadora Transv. DDHH e Xénero
Coordenadora unidade
Técnica
Voluntaria

Mulleres
1
1
1
2
7

Homes
–
–
–
–
1
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