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No hay traducción disponible

Atorguem la targeta vermella a eldiario.es pel titular "Los hijos del 15M ya andan solos" i
pel contingut d'aquest article que no té en compte la forta i constant participació
feminista en aquest moviment. Reprenem la crítica que la periodista i feminista Joana
García ha publicat a les xarxes socials:

"Després de la intensa jornada d'ahir (12 de maig) els gastats anàlisis simplistes dels mitjans
convencionals sobre anades, tornades i desaparicions del # 15M, en un article a eldiario.es
mapeja les lluites gestades i fructificades a les places. Seria correcte si no fos per un oblit
injustificable: ni una trista menció als feminismes 15M, a les més de 15 comissions i
assemblees feministes com Feministes Indignades que porten treballant 760 dies, que recullen
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les propostes del feminisme anticapitalista, que uneixen visió de gènere amb la de classe i
ètnia, que reclamen trencar amb la cultura de la transició també des de les lluites feministes.

"Que estan, estem, deixant-nos la pell per fer visible que l'espoli d'allò comú pels mercats
també passa pels nostres cossos. Que pel # 16M hem convocat un # Escrachefeminista a
escala estatal on convidem a participar a dones, homes, trans ... perquè la contrareforma de
l'avortament ens afecta a tots i totes, no només a les dones.

"Mal favor a la lluita pels drets sexuals i reproductius de tots i totes, el periodisme androcèntric
(no només pel titular, té zero visió de les implicacions de gènere de les crisis que vivim) i poc
rigor, la veritat.

"¡Marees violetes, piquets, vagues, escraches feministes, també existeixen!! ¡Poseu-vos les
piles i afineu l'agenda de contactes, que d'activistes n'hi ha moltes!"
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