[ curs virtual ]

ELS CONFLICTES ARMATS DES DE
L'ENFOCAMENT DE GÈNERE

Impactes diferenciats, construcció de pau i accés a
mecanismes internacionals de protecció (4à edició)
[ 20 de maig – 21 de juny ]
Els conflictes armats actualment en curs estan generant greus conseqüències sobre les poblacions que els pateixen,
donant lloc a una crisi global de desplaçament forçat sense precedents i nombroses violacions de drets humans. En
aquest context, és necessari analitzar els impactes específics de gènere, amb conseqüències devastadores sobre la
vida de les dones i les nenes que els sofreixen. Les desigualtats i la violència de gènere s'agreugen com a conseqüència de la violència armada i el militarisme, i les violacions dels drets humans de les dones adquireixen una dimensió
específica.
Malgrat aquesta realitat l'anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau continua estant dominat per una perspectiva patriarcal que invisibilitza les afectacions diferenciades que sofreixen les dones en els conflictes i les contribucions que els moviments de dones han fet a la construcció de la pau en les seves societats. A més, aquesta construcció
d'un coneixement hegemònicament masculí ha portat també a la relegació de les aportacions de les investigadores
feministes que han tractat d'ampliar l'anàlisi incloent les visions i experiències de les dones.

PROGRAMA
■ Unidad 1: Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la 		
utilització de la violència sexual com a arma de guerra
■ Unidad 2: La construcció de pau des del feminisme
■ Unidad 3: Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

PROFESSORAT
■ MARÍA VILLELAS, investigadora del Programa de Conflictes Armats i Construcció de Pau de la Escola de Cultura
de Pau.
■ DAVID BONDIA, professor de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de
l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
■ Data: Del 20 de maig al 21 de juny 2019
■ Preu: 190€ preu general / 170€ preu reduït per socis i sòcies de l'IDHC o de la ECP; estudiants, persones jubilades, aturades o que formen part de families numeroses, monoparentals.
■ Dedicació estimada: 50 hores
■ Inscripció en línia: www.aulaIDHC.org
■ Places limitades: 30
■ Certificat d'aprofitament
ENTITATS ORGANITZADORES
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