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Dilma Rousseff
■ Född: 1947.
■ Parti: Partido dos Trabalhadores 
(social demokratiskt).

■ President i Brasilien: 2011–2014.
■  Blir en av planetens viktigaste po-
litiker då hon styr världens åttonde 
största ekonomi.
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Mireya Moscoso
■ Född: 1946.
■ Parti: Partido Panameñista (na-
tionalistiskt).
■ President i Panama: 1999-
2004 .
■  Kriminaliserade medial kritik mot 
regeringspolitiker och tillät censur.

Laura Chinchilla
■ Född: 1959.
■ Parti: Partido Liberación Nacional 
(socialdemokratiskt).
■ President i Costa Rica: 2010–
2014.
■  För en marknadsliberal politik och 
är emot abort och homoäktenskap.

Janet Jagan
■ Född: 1920.
■ Parti: People’s Progressive 
Party (socialistiskt).
■ President i Guyana: 1997–
1999.
■  Var den första kvinnliga och vita 
presidenten i Guyanas historia.

Cristina Fernandez de Kirchner
■ Född: 1953.
■ Parti: Peronistpartiet Partido Justi-
cialista (center-vänster).
■ President i Argentina: 2007–2011.
■  Valdes till en av de tio mäktigaste 
kvinnliga världsledarna av Time Maga-
zine i september i år.

Michelle Bachelet
■ Född: 1951.
■ Parti: Partido socialista de Chile (socialdemokratiskt).
■ President i Chile: 2006–2010.
■  Första kvinnliga presidenten i Chile, det land som i 
värderings- och opinionsmätningar ofta rankas som Syd-
amerikas mest konservativa. Är numera chef för den nya 
organisationen för FN:s jämställdhetsarbete (UN Women).

Rosalia Arteaga
■ Född: 1956.
■ Parti: Frente Radical 
Alfarista (center-liberalt).
■ President i Ecuador: 
1997.
■  Var provisorisk presi-
dent under två dagar.

A
tt Dilma Rousseff i mor-
gon blir en av världens 
mäktigaste kvinnor 
innebär inte att genus-

tänkande automatiskt hamnar på 
Brasiliens agenda. 

Brasiliens nya president har re-
dan gjort feministerna besvikna. 
Hon lovade att tillsätta minst en 
tredjedel av ministerposterna med 
kvinnor. Men av regeringens 37 
ministrar är bara nio, knappt en 
fjärdedel, kvinnor.

Män utsågs till finansminister-,  
utrikesminister-, försvarsminis-
ter-, inrikesminister-, hälsomi-
nister- och turismministerpos-
ten. Bland kvinnorna fick Izabel-
la Teixeira den tyngsta posten och 
förnyat förtroende på den viktiga 
posten som miljöminister. 

De andra kvinnorna fick ta hand 
om ministerierna för fiske, socia-
la frågor, rasjämlikhet och kultur.

– Det är klart att jag hade ve-
lat se fler kvinnor i regeringen. 

Men Dilma har ändå tre gånger 
så många kvinnor som Lula hade, 
säger Maria Machado som är lära-
rinna i Rio de Janeiro.

Hon hoppas att själva åsynen 
av en kvinna på landets viktigaste 
post ska öppna för andra kvinnor.

– Bara det att hon varje dag 
kommer att synas i tv betyder nå-
got, säger Maria Machado.

I kongressen är över nittio pro-
cent av de 513 parlamentariker-
na män. Det ger Brasilien en bot-
tenplacering på listan över länder 
med kvinnlig representation i par-
lamentet. Plats 108 av 142 länder.

Men två av de tre toppkandida-
terna i förra årets presidentval var 
kvinnor. Miljöpartiets kandidat 
Marina Silva och Dilma Rousseff 
fick tillsammans två tredjedelar, 67 
procent, av landets röster i den för-
sta valomgången.

Landets före detta president,  
akademikern Fernando Henrique 
Cardoso som styrde Brasilien mel-

lan 1994 och 2002, är inte impone-
rad av Dilma Rousseff.

– Jag förstår faktiskt inte vad 
hon säger. Hennes resonemang 
är inte logiskt, sa Cardoso i ett tv-
program i veckan när han fick frå-
gan vad han tyckte om landets nya 
president.

Men för första gången har en 
kvinna befälet under det traditio-
nella nyårsfirandet i Copacabana. 
Cláudia Lovain styr över de 1 400 
poliserna som ska garantera sä-
kerheten för de hundratusentals 
firarna ikväll. Och vid morgonda-
gens installation av Dilma Rous-
seff i presidentpalatset i Brasí-
lia springer för första gången sex 
kvinnliga livvakter jämte eskor-
ten.
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