
 

 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE I RELACIONS 
INTERNACIONALS. Presentació del número 117 de la 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Debat obert   
 

Divendres, 1 de juny de 2018 de 12-14h  
Oficina del Parlament Europeu a Espanya. Paseo de la Castellana, 46 · 28046 
Madrid · Planta 10 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de l’Oficina del Parlament Europeu a 
Espanya    
 

 La violència contra les dones és una qüestió de drets humans i de 
seguretat global. D’acord amb l’OMS, una de cada tres dones al 
món és víctima de la violència de gènere. El número 117 de la 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals investiga les causes, 
respostes i patrons internacionals de la violència contra les dones, 
principalment a Amèrica Llatina. Els articles examinen, d’una 
banda, com la violència és conformada pels conflictes 
internacionals, pels patrons de l’economia política internacional i 
pels canvis socials corresponents; de l’altra, el paper de les 
organitzacions de dones i els moviments feministes, així com la 
resposta dels estats i les organitzacions internacionals a través de 
nous models de legislació i polítiques públiques. Els autors recorren 
a una àmplia gamma de metodologies, que inclouen l’etnografia, 
l’anàlisi quantitativa, la jurisprudència, l’anàlisi de les polítiques 
públiques, així com casos d’estudi comparats. 
  

  Accés a la publicació completa aquí 
 

 
 
 

 12.00 Benvinguda i presentació 
María Andrés Marín, directora, Oficina del Parlament Europeu a Espanya 
Anna Estrada, subdirectora de Executiva, CIDOB 
 

 12.05 La lluita per alliberar-se de la por: fer front a la violència contra les dones a 
les fronteres de la globalització 

  Alison Brysk, catedràtica de Governança Global, Universitat de Califòrnia, Santa 
Bàrbara; coordinadora científica del nº 117 de Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals  
 

 12.30 Dones refugiades: una doble vulnerabilitat   
  Blanca Garcés, investigadora sènior, CIDOB 

 
 12.50 Debat obert amb les persones assistents 
 Modera: Elisabet Mañé, coordinadora de Publicacions; editora de la Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals 
  
 14.00 Cloenda 

 
 
Idioma: Espanyol  
Assistència per invitació. Aforament de la sala: 25 persones  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/violencia_de_genero_y_relaciones_internacionales

