DECLARACIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA SOBRE LES
POLÍTIQUES DE LA NOVA PRESIDÈNCIA NORD-AMERICANA

El CVC, que ha rebut de les Corts Valencianes l'encàrrec de vetlar per la defensa i la
promoció de la cultura, sempre ha fet sentir la seua veu en suport dels drets fonamentals,
de les llibertats d'opinió i expressió, i en contra del terrorisme i la violència. Per això hem
emés textos com ara la Declaració en contra de la violència de maig de 2003, la
Declaració del dia de la violència de gènere, de novembre de 2012, la Declaració contra la
violència terrorista i de suport a la UNESCO, de febrer de 2015, i la Declaració sobre el
terrorisme, també de 2015.
Per això, perquè ens hem manifestat moltes vegades a favor de les llibertats i en contra
del terrorisme, ens veiem obligats a expressar, com ha fet una bona part d’institucions i
líders europeus i mundials, la nostra disconformitat amb el veto temporal imposat pel
president dels Estats Units, Donald Trump, i la nova Presidència nord-americana, a
l'entrada en el seu país de ciutadans d'uns quants països de majoria musulmana.
Eixe veto no afecta només libis, somalis, sudanesos, iraquians, iranians, iemenites, sirians
i hispans. En un sentit ampli, també ens afecta a tots, perquè tots som éssers humans,
amb drets inalienables.
La lluita contra el terrorisme no justifica posar sota sospita generalitzada i estigmatitzar
persones d'una confessió o d’una nacionalitat i d’un passat específic, ni vulnerar o posar
en dubte el principi de legalitat.
Democràcia, llibertat, respecte a la llei i a la dignitat de l’ésser humà, independentment del
seu origen, color de pell, religió, orientació sexual o conviccions polítiques, són els valors
comuns que hem de defendre.
Altres mesures i declaracions de la nova Presidència nord-americana, com ara l'ampliació
d'un mur entre els Estats Units i Mèxic, la defensa de la tortura, la misogínia, l’atac als
drets de les minories, la falta de respecte al concepte de veritat i als valors democràtics,
l’hostilitat contra els mitjans de comunicació, el tancament temporal de la pàgina en

castellà de la Casa Blanca, que encara no s'ha reobert, per la discriminació i el menyspreu
que significa per a la cultura i la parla de la població hispanoparlant, i l'intent del president
de censurar científics i institucions que lluiten contra els efectes indesitjables del canvi
climàtic, una qüestió que el Consell Valencià de Cultura ha estudiat amb profunditat des
de fa molts anys, ens pareixen igualment reprovables.
No es tracta d'alçar nous murs, sinó d'abatre'ls.
Per esta raó, en nom de la dignitat de l’ésser humà, el Consell Valencià de Cultura mostra
la seua enorme preocupació per les últimes mesures de la nova Presidència nordamericana, que han afegit al nostre futur factors de gran incertesa.
Només defenent polítiques de llibertat i igualtat, això és, de reafirmació democràtica,
podrem sobreviure en un món subjecte a amenaces i canvis continus.

Consell Valencià de Cultura

