DECLARACIÓ SOBRE EL DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA I LA XIQUETA EN LA CIÈNCIA
11 febrer 2018
Novament, el Consell Valencià de Cultura se suma a la celebració del Dia Internacional
de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, l'11 de febrer, declarat per l'Assemblea General de
l'ONU, a fi d'aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les
dones i les xiquetes, i a més per a aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de les
dones i les xiquetes.
El Consell Valencià de Cultura ha mostrat en una sèrie d'informes i declaracions la seua
preocupació creixent per la situació de les dones, la discriminació de què són objecte i el
sexisme, instant de forma permanent sobre l'absència d'igualtat en la pràctica i sobre
l'incompliment dels drets humans, especialment quan ens referim a les dones. Esta
discriminació es troba en totes les àrees de la societat, incloent-hi la Ciència.
La Ciència, el seu desenvolupament i divulgació, ha sigut també un objectiu prioritari
d'anàlisi del CVC. Des del principi, el Consell Valencià de Cultura ha destacat, sempre
que ha tingut ocasió, el caràcter de la ciència com a pilar bàsic de la cultura. Tal com hem
manifestat repetidament, la ciència no és res d’extern a la cultura ni un apèndix o
complement d'esta, sinó una de les seues manifestacions principals, com la literatura o
l'art.
Amb estos antecedents, el CVC va aprovar un Informe sobre la situació actual de la Dona
i la Ciència al gener del 2017.
La societat no pot creure en una ciència que només reconeix l'excel·lència en els homes.
El 63% dels espanyols creu que les dones no serveixen per a científiques d'alt nivell.
¿Com modificar esta percepció social basada en uns valors culturals col·lectius que
impossibiliten que la dona puga accedir als primers nivells d'investigació i direcció en el
món científic?
La situació de la dona en la ciència no és una qüestió singular, sinó que respon a patrons
socials i culturals que dificulten l'accés de la dona als llocs de més nivell. Així ho ha
denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, a través de la
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seua presidenta, la catedràtica de Sociologia de la Universitat de València, Capitolina
Díaz: “Hi ha una discriminació de les dones que és sistèmica, universal, que penetra tota
l'estructura social i que ni tan sols es veu com un problema”.
Les dones científiques comparteixen tots i cada un dels problemes que denunciem:
precarietat laboral, falta d'oportunitats per a trencar el “sostre de vidre”, la invisibilitat dels
seus treballs i reconeixements, una difícil compatibilitat de la vida familiar i professional, i
la falta de consolidació dels projectes d'igualtat.
Volem reconéixer i felicitar les universitats i centres d'investigació que, des que es va
aprovar este Dia Internacional en el 2015, fan un esforç de visibilització i conscienciació
del treball de les dones científiques. Són nombroses les activitats, conferències,
exposicions i xarrades que, al llarg d'estos dies de febrer, es duen a terme per a donar a
conéixer el paper de la dona en la Ciència.
Ara bé, cal fer un pas més. No es tracta tan sols d'un dia de celebració, sinó de l'esforç
per normalitzar una situació clarament discriminatòria i injusta.
Per això, com a conclusió d'esta declaració:
1)
El CVC continua apostant per les polítiques d'igualtat en tots els àmbits de
la nostra societat, afavorint la conciliació laboral i familiar, i fent-la patent en els
itineraris educatius, des de l'educació infantil fins a la universitària o de postgrau.
2)
Convé augmentar la visibilitat de la labor científica de les dones, per mitjà
d'una presència permanent en el camp educatiu i en els mitjans de comunicació.
3)
Han de créixer les inversions tant públiques com privades en matèria
d'I+D+i, incloent-hi el mecenatge, amb especial atenció a la perspectiva de gènere i
a la promoció de la dona en funcions de representació i govern.
4)
Advoquem per combatre amb fermesa i sense parar l'absència d'igualtat
en la pràctica, l'incompliment dels drets humans, la violència de gènere i la
permanent desigualtat econòmica i social a què s'enfronten les dones.
5)
Hem de modificar la percepció social, basada en uns valors culturals
caducs, que impossibiliten que la dona científica accedisca als primers nivells
d'investigació i direcció.
La igualtat i la perspectiva de gènere, l'apoderament de les dones, i el
desenvolupament de la ciència com a motor social, són condicions ètiques
imprescindibles en la construcció de la societat del segle XXI.
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