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Dijous 6 de novembre
  
A LES 18.30H
Conferència Inaugural: Legislació Internacional 
i Acords Internacionals: Beijing 13 anys més 
tard.
Sra. Yakin Ertürk, Relatora Especial de Nacions Unides 
per a la Violència contra les Dones. 

Divendres 7 de novembre
DE 10.00H A 13.00H
Sessió especial: Networking Brunch.

Obrim un espai de diàleg i intercanvi on puguin establir-
se contactes entre les i els participants i les i els ponents 
del Fòrum. D’aquesta manera, es pretén facilitar la pos-
sibilitat d’establir xarxes de treball d’àmbit internacional.
(NOTA: La realització de l’activitat queda condicionada a l’assoliment 
d’un mínim de quòrum a criteri de l’organització).

DE 16.00 H A 17.15 H 
Taula 1: Beijing’95: Context històric i 
situació actual. Avenços i/o retrocessos en 
les polítiques d’equitat de gènere.

· 13 anys després de Beijing: situació actual de la 
dona respecte dels DESC. Verena Stolcke, catedràtica 
d’antropologia social a la Universitat Autònoma.

· 13 anys després de Beijing: situació de la dona a 
l’Amèrica Llatina i el Carib. Cristina Zurutuza, 
psicòloga i representant de CLADEM.

Modera: Carme Porta, Secretaria de Polítiques Familiars 
i Drets de Ciutadania.

DE 17.30H A 19.00H 
Taula 2: Accions en les polítiques públiques 
per a incorporar les disposicions internacionals 
relatives als DDHH de les dones.

· Llei contra el feminicidi a Guatemala. Impacte a 
nivell nacional i internacional. Norma Cruz, 
investigadora sobre DDHH i Dret Internacional 
Humanitari, proposada per al Nobel de la Pau el 2005.

· Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista a Catalunya i repercusions a nivell social 
i polític. Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de 
les Dones. 

· Feminicidi a Centreamèrica: nivell d’incidència en 
el Parlament Europeu i repercussió en els governs 
afectats. Raül Romeva, eurodiputat per ICV-Els Verds.

Modera: Marisa Fernández Gálvez, advocada membre 
de “Dones Juristes”.

Dissabte 8 de novembre
DE 10.00H A 12.00H 
Taula 3: Processos de resistència de les dones: 
les seves lluites i incidència local i global.

Dones al Marroc: la nova Mudawana i la seva 
aplicació efectiva. La situació de la dona 
marroquina emigrada. Zohra Koubia, advocada, Asso-
ciació Forum de Femmes de Al-Hoceima – Rif (Marroc).

Treball local, regional i internacional: Impacte a 
l’Amèrica Llatina. Feminització de la Pobresa. 
Patricia Jaramillo, sociòloga, experta en gènere 
i desenvolupament, professora de sociologia rural 
de la Universitat Nacional de Colòmbia.

Organització i coordinació de xarxes locals i 
internacionals. Ana Milena González, representant de 
la Ruta Pacífi ca de Mujeres de Colombia i de la xarxa 
internacional “Mujeres de Negro”.

Modera: Representant de la XIDPIC, Xarxa Internacio-
nal de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalulnya 
(per confi rmar).

DE 12.30H A 14.00H 
Taula de Clausura: Després de Beijing... on 
som?: Reptes i accions relatives als DDHH 
internacionals de les dones.

Impacte de les noves eines internacionals en la 
promoció de canvis a nivell global (equitat de gè-
nere, polítiques gubernamentals per a la promoció 
d’oportunitats, etc., en relació a la Declaració de 
París. Jules Falquet, doctora en sociologia, professora 
de sociologia política crítica a la Universitat de 
París-Diderot i responsable del Centre d’Estudis, 
Documentació i Investigació Feminista (CEDREF).

Globalització, feminització de la pobresa i noves 
formes de violència contra les dones. Rosa Cobo, 
doctorada en ciències polítiques i sociologia. 

Modera: Cristina Carrasco, economista i investigadora 
sobre treball domèstic i treball de les dones. 
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X Fòrum dels Drets Humans

Aquest any és el 60 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans 
(DDHH) i per celebrar-ho hem preparat el nostre desè Fòrum dels Drets Humans 
de forma molt especial. Enguany volem fer un repàs de la situació dels Drets de 
les Dones, els avenços aconseguits i els reptes pendents. En concret, volem 
aprofundir en el debat sobre Gènere i Relacions Internacionals, en la situació de 
les dones al Sud i al Nord, 13 anys després de la IV Conferència Mundial de la 
Dona de Beijing.

I prenem com a marc de referència Beijing per parlar d’un abans i un després en 
les polítiques d’equitat de gènere, per comprovar si realment Beijing ha 
esdevingut un punt d’infl exió en l’avenç pels DDHH de les dones, per analitzar què 
hem aconseguit i què ens queda encara pendent per millorar la situació de la dona 
en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació, per acabar parlant dels 
reptes i per marcar-nos una agenda d’accions a emprendre a favor dels 
DDHH de les dones.

Networking 
Brunch
Les jornades del X Fòrum de 
DDHH inclouen per primer cop 
la celebració d’un 
Networking Brunch, un espai 
de diàleg i intercanvi on puguin 
establir-se contactes entre les 
i els participants amb les i els 
ponents del Fòrum. D’aquesta 
manera, es pretén facilitar la 
possibilitat d’establir xarxes de 
treball d’àmbit internacional.

Us hi esperem!

X Fòrum dels Drets Humans

Gènere i Relacions Internacionals
La Cooperació Internacional en les relacions 
Nord-Sud i la situació de les dones

Com arribar-hi

Museu Marítim - Barcelona
Av. de les Drassanes s/n - 08001 Barcelona
Metro Línia 3/ Estació Drassanes (sortida per Portal de Santa Madrona)
Autobús: 14, 18, 36, 38, 57, 59, 64 i 91


