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El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. Una
data en què les dones fan una crida al conjunt de la societat i advertixen que encara queda
molt per fer per a combatre una xacra social, basada en la desigualtat: la violència contra les
dones, que cada any se salda amb un lamentable nombre d’assassinats.
El Consell València de Cultura vol afegir-se a les advertències i reflexions que es fan a propòsit
d’este greu problema i la necessitat de continuar aplicant mesures socials per a combatre’l, i,
fonamentalment, mesures educacionals que modifiquen la base cultural del masclisme, com a
origen d’esta violència.
La violència de gènere no és un problema d’àmbit privat, sinó que afecta a la societat en
general. És una expressió de la relació de desigualtat entre hòmens i dones que està basada
en la suposada superioritat d’un sexe sobre un altre. El silenci i la resignació no són la resposta
ni per a les víctimes ni per als qui convivim amb elles.
Observem amb preocupació l’augment de situacions de violència en les relacions de parella, i
de fets que contribuïxen a denigrar la imatge de les dones i a transformar-les en mers objectes
sexuals i en una mercaderia. No dubtem que encara queda un llarg camí per recórrer per a
aconseguir una igualtat real que convertisca les lleis en realitats, que equipare el mateix salari
al mateix treball exercit, que eradique definitivament la violencia contra les dones en tots els
seus àmbits, que elimine les sobrecàrregues de tasques a través d’una cultura de
coresponsabilitat en l’àmbit familiar
Però l’actual situació econòmica, que afecta greument el conjunt de la població, afecta
especialment a les dones com a col·lectiu vulnerable. La crisi econòmica i social té
conseqüències directes com: els retalls pressupostaris per part de l’Estat per a atendre
prestacions socials, llei de dependència o atenció educativa, o les mesures directes per a
combatre la violència de gènere; les dones presenten la major taxa de desocupació o ocupació
precària, i al mateix temps esta precarització laboral implica la prestació de menors subsidis;
o, per exemple, perceben una mitjana menor en les seues pensions. Esta disminució
progressiva del benestar familiar, amb menors salaris, més dificultat per a accedir a l’ocupació,
i l’obligació de tindre familiars dependents a càrrec seu sense ajudes estatals, desemboca en el
fenomen conegut com la “feminització de la pobresa”.
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Esta situació d’empobriment de les dones encoratja la violència generada per la prostitució.
Nombroses ONG com Medicos Mundi han avisat de l’augment en un 15% de la prostitució de
dones espanyoles durant el present any, a causa de les difícils circumstàncies familiars.
El Consell Valencià de Cultura vol contribuir que la violència de gènere no quede eclipsada ni
invisibilizada per la greu situació que travessem. No es pot abaixar la guàrdia davant de la
violència, en totes les seues manifestacions i expressions.

Per tot això, el Consell Valencià de Cultura:
1) Fa una crida a totes les Administracions perquè no reduïsquen els pressupostos
destinats a l’eradicació de la discriminació contra les dones.
2) Demana que es continue treballant a aplicar les mesures, plans i lleis contra la violència
de gènere, conscients de la necessitat d’actuar sobre l’educació dels nostres jóvens per
a atacar d’arrel este problema cultural.
3)

Crida a la responsabilitat del conjunt de la societat perquè siga vigilant i exigent amb la
defensa dels drets com a iguals de totes les persones, independentment de creences,
ideologies, races o sexes, tal com exigix l’article 14 de la Constitució espanyola. Som
les persones que formem esta societat els quio tenim l’obligació de provocar el canvi.
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