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Crida de comunicacions
Dones, d’objecte a subjecte: poder polític, discurs jurídic i igualtat laboral
El DLC (Departament de Llengües i Civilitzacions) de la Universitat de Toulouse 1 Capitole organitza els 16 i
17 de gener de 2015 un col·loqui internacional i interdisciplinari sobre la dona i els estudis de gènere perquè
els i les participants puguin interrogar-se sobre l’emergència de la dona com a subjecte.
Víctimes d’exclusió i de discriminació, apartades de la societat patriarcal, les dones han aconseguit, després
de molts anys de lluita, fer-se un lloc en el camí de la integració política i social, tant als països occidentals
com de la resta del món. Aquesta (r)evolució ha fet que les dones hagin passat de tenir un estatus subaltern
d’objecte de representacions socials a esdevenir subjectes de ple dret. Al llarg del segle XX, hem assistit a la
generalització del sufragi femení, a l’auge de les teories feministes, i a l’accés de les dones a la instrucció i al
món laboral; els obstacles per accedir a una feina s’han atenuat força tot i que encara són ben presents.
Malgrat les importants victòries, encara queda molt de camí per davant. A més, la difícil conquesta de la
igualtat de drets també ha fet aparèixer interrogants i paradoxes : d’una banda, la igualtat d’estatus i
d’oportunitats han aconseguit abolir la discriminació en termes de gènere ; tanmateix, la feminització
d’alguns sectors d’activitat, la desigualtat salarial entre homes i dones, ens porten a replantejar-nos el
feminisme com a ideologia, fins i tot com a reduccionisme. D’altra banda, la reivindicació d’unaespecificitat
femenina per a alguns sectors del pensament feminista, aixoplugats sota la teoria de gènere, sembla
contradir la voluntat d’abolir les diferències i podría caure en cert essencialisme.
En el col·loqui, ens interrogarem sobre els diferents termes d’aquesta possible contradicció; s’exploraran els
reptes teòrics i les situacions pràctiques a través d’experiències de dones compromeses en política (en temps
de pau i de guerra), en els sectors econòmics i en l’àmbit del dret i de les institucions administratives de
qualsevol regió del món.
La temàtica d’aquest col·loqui, interdisciplinari, no es redueix a l’àmbit del dret: s’admetran també
ponències sobre art, literatura i civilització. Els organitzadors pretenen reunir especialistes de diferents
disciplines de les ciències socials i les humanitats (història, geografia, sociologia, filosofia, psicologia...) al
voltant d’una problemàtica comuna.
Les següents pistes, no exhaustives, són les que poden explorar-se:
Existeix una manera femenina de jutjar, treballar, governar ?
Les dones i el món associatiu: un concepte diferent del poder?
Dones, homes i canvis en la família
Dones, finances i economia : de les societats tradicionals a la globalització
Dones i poder (les noves legislacions)
Dones i conflictes (víctimes, còmplices o membres actius de guerrilles i altres conflictes armats)
Dones i política (emancipació de la dona ibero-americana, organitzacions de dones indígenes, la
dona en les revolucions àrabs)
La veu de les dones (autores, cineastes, artistes, compromís i reivindicació)
La dona : un objecte del màrqueting ?
Dones provinents de minories i llurs representacions en els mitjans de comunicación actuals
Dona, política i compromís en la literatura del segle XIX fins als nostres dies
Els idiomes del col·loqui i de la publicació en línia de la revista Miroirs (www.revuemiroirs.fr) són : francès,
anglès, castellà/espanyolicatalà.

Les propostes de comunicació, amb un títol provisional, un resum de menys de 200 mots (amb una traducció
al francès), una breu biografia de l’autor (150 mots) i 5 o 6 paraules clau, s’hauran d’enviar en .doc o .docx
abans del 20 de setembre del 2014, data límit, a l’adreça següent: gabrielle.massol@ut-capitole.fr
Matrícula i participació :

60€ per a professors titulars i/o ponents
30€ per a doctorands, lectors, ATER…

Comitè científic i d'organització :
Christine Dualé (UT1 Capitole, Laboratoire: CAS Axe 5, GENA, Toulouse II), Michel Martínez (UT1
Capitole, Laboratoire : FRAMESPA UMR 5136 Toulouse II, CRIMIC EA 2561 Paris 4), Gabrielle Massol (UT1
Capitole, Laboratoire : CRIMIC EA 2561 Paris 4), Anne-Marie O’Connell (UT1 Capitole, Laboratoire :
LAIRDIL, Toulouse III).

Organització: Département des Langues et Civilisations de l'Université de Toulouse 1 Capitole.

