
                             COMUNICAT LES BEATRIUS 8M 2023

Este  8M,  Dia  Internacional  de  les  Dones,  el  col·lectiu  de  Periodistes  i
Fotoperiodistes  del  País  Valencià  Les  Beatrius  reivindiquem  la  força  d’un
feminisme unit davant d’una ofensiva que podria posar en perill els drets i els
avanços aconseguits, així com la lluita que ens queda per fer.

Com a  professionals  del  periodisme,  del  fotoperiodisme i  de  la  comunicació
exigim este 8M una igualtat d’oportunitats real que ens done l’espai que ens
mereixem.

Reclamem als  mitjans  de comunicació i  empreses periodístiques que acaben
amb el sostre de vidre i la bretxa salarial. Demanem millorar la conciliació i la
flexibilitat laboral i denunciem que les dones, en el nostre sector, patixen major
precarietat i més temporalitat que els hòmens.

Exigim una lluita  ferma contra  l’assetjament  sexual  en el  treball  i  contra un
creixent  ciberassetjament  cap  a  les  professionals.  No  podem  tolerar  la
mercantilització que es fa dels cossos de les dones i les xiquetes en els espais
d’entreteniment i publicitaris.

Este 8M, Les Beatrius reclamem a la professió desterrar l’androcentrisme que
invisibilitza, infantilitza i infravalora les dones, i denunciem el tractament sexista
que s’ha normalitzat contra les polítiques, les esportistes i altres professionals
que  ocupen  l’espai  públic.  Exigim  més  presència  d’opinadores  i  expertes,
mirades i veus més diverses i quotidianes.

Cal  reclamar a les institucions públiques  que els plans d’estudis  incloguen la
perspectiva de gènere de forma transversal i anar més enllà de l’autoregulació
per a frenar el sexisme en el sector.

Treballem amb la paraula i la imatge. Estes han de ser igualitàries i inclusives
perquè el  que no es nomena no existix.  Des d’este col·lectiu insistim que la
professió en actiu necessita formació per a fer un canvi de mirada que supere
l’agenda, la visió i el relat masculinitzat de la realitat. I un any més recordem
que  cal  extremar  la  cura  en  el  tractament  de  les  violències  masclistes.  No
acceptem males pràctiques com les vistes recentment en el cas de la violació
comesa presumptament pel futbolista Dani Alves.

Per  últim,  Les  Beatrius  instem  la  societat  a  fer  valdre  el  seu  dret  a  una
informació veraç i l’animem a defensar les nostres reivindicacions.


