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coordonată de Glenda Sluga și Carolyn James prezintă rolul femeilor ca

agenți ai diplomației în spațiul transatlantic începând cu epoca modernă și

până astăzi.

Cu toate că există din ce mai multe dovezi ale implicării femeilor în

diplomația lumii încă din cele mai vechi timpuri, abia acum apar analize ce

prezintă acest rol, printre acestea și volumul de față – o lucrare colectivă

care deschide o nouă perspectivă.

Autoarele lucrării – analizează contextul geografic al Europei și a SUA,

apoi diversitatea activităților feminine și importanța acestora pentru

dezvoltarea societății.

Este definită munca diplomatică de la începutul perioadei moderne care

consta într-o parte oficială – realizată de către diplomați și o parte

neoficială făcută de către către diverse alte persoane – o parte de gen

feminin:

- Lobbyul neoficial

- Negocierea unor înțelegeri

- Reprezentarea diplomatică în saloanele vremii – locul de desfășurare

a acțiunilor diplomatice, la curțile vremeii

- Politica și diplomația de budoar

Lucrarea Women, Diplomacy and International Politics since 1500, –

Femeile, diplomația și relațiile internaționale începând cu anul 1500 –

realizează realizează o selecție de studii de caz care oferă o nouă

perspectivă asupra acțiunilor puterii politice la nivel local, dar și național. Se
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reconceptualizează relația public-privat –în secolele XVI – XIX diferența

dintre public și privat fiind la nivel politic greu de realizat și de aplicat.

Lucrarea prezintă istoria diplomației și  a relațiilor internaționale dintr-o

nouă perspectivă – cea feminină – fiind extrem de interesantă și

aducând noi nuanțe în înțelegerea relațiilor internaționale și a

diplomației din ultimele cinci secole.

Rolul femeilor în calitate de agent diplomatic în spațiul transatlantic,

modul în care au fost folosite femeile în diplomație și nerecunoașterea

rolului acestora.
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