Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït @dretpropicos
dretalpropicos@gmail.com facebook: dret-al-propi-cos
Algunes indicacions sobre els escratxs

Recollim en aquest text informacíó relativa a l'objectiu d'aquest escratx,
promogut per la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït, que han
estat convocats a diferents ciutats, per diferents col·lectius, en suport del dret
de les dones a decidir sobre el propi cos. Gràcies per sumar-t'hi i difondre'l!
________________________________
L'objectiu* d'avui és mostrar, davant de les persones que formen la militància
del Partit Popular a les diferents poblacions, que la llibertat sobre el propi cos,
el plaer i les relacions igualitàries són la única fórmula per a prevenir
avortaments.
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Primer de tot, una constatació bàsica: els escratxs plantejats per la Campanya
busquen la interlocució política. Es tracta de posicionar-nos com a subjectes
d'alternatives, com a ciutadania activa i autònoma.
Posem damunt la taula el debat sobre què és allò que configura una
democràcia, quins són els espais en què la diversitat de maneres de viure i
relacionar-nos, la diversitat de persones que formem la comunitat política (o
sigui, totes nosaltres), ens podem trobar per a intercanviar postures, acostar
propostes, marcar límits, negociar des de l'autonomia i el reconeixement. Els
espais del govern de la política representativa tot sovint ens expropien
d'aquesta capacitat, de la capacitat de generar política en allò comú, per
exemple quan Gallardon ni tan sols ens reconeix com a interlocutores. Quan,
al cap i a la fi, no se'ns tracta com a subjectes polítics.
Plantejar escratxs davant les seus del PP ens permet forçar la mirada, des del
tu a tu, d'aquelles persones que, membres del partit que governa, estan
legitimant les accions de govern. Perquè de fet, si les membres del PP no les
volen legitimar, només els cal posicionar i reconèixer-nos. Girar-se i parlar
amb una veu pròpia i independent de la jerarquia de partit. D'acord o no amb
nosaltres, cal que ens reconeguin l'autoritat de decidir, a les dones, sobre el
propi cos i maternitat.
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Fem visible la insubmissió feminista davant l'expropiació del nostre cos
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* Extracte de l'article d'opinió que apareix aquesta setmana a Setmanari La Directa,
signat per una membre de la Campanya
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En cas que hi hagi detencions us podeu posar en contacte amb
rereguardaenmoviment.org 689 919 905
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Us recomanem que:
Us recomanem que:
*Disposeu de dones referents o portantveus per a parlar amb la policia, els
mitjans de comunicació i per a la gent que tingui dubtes. Aquestes persones
són les que informaran de qualsevol incidència i marcaran les pautes per a
l'acció.
Recordeu que:
*Els escratxs són accions informatives, per a fer reflexionar, i per a donar-nos
visibilitat. En aquest sentit, és important que sigui no violenta i que no dificulti
la relació amb el veïnat, que volem que ens doni suport. Penseu que intentem
que la gent del PP es posicioni contra una contrareforma que pot sortir del
seu propi govern. Els escratxs rebutgen qualsevol agressió que es pugui
produir, ja sigui contra participants a la concentració,
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*La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca, referent en aquest moment pel que
fa a escratx, té un protocol d'actuació a l'hora de realitzar aquestes accions, del
qual hem extret aquestes indicacions. Tota la informació a
http://escrache.afectadosporlahipoteca.com/2013/01/30/protocola-de-actuacion-en-los-
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