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Útdráttur 
 
Þessi meistararitgerð í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands fjallar um núverandi kvenkyns 

þjóðarleiðtoga í Suður-Ameríku og er ætlað að varpa ljósi á fyrirbærið la presidenta í stjórnmálalegu 

samhengi. Rannsóknin er tvíþætt. Í fyrri hluta er orðræðugreiningu í anda Foucault beitt á 

innsetningarræður forsetanna í því skyni að kanna hvort þær einkennist fremur af styðjandi eða 

mengandi kvenleika. Styðjandi kvenleiki styður beint eða óbeint við hefðbundin kynhlutverk á meðan 

mengandi kvenleiki miðar að því að breyta staðalmyndum og berjast gegn hvers konar mismunun sem 

rekja má til kynferðis. Niðurstöður greiningarinnar eru að orðræðan í innsetningarræðunum beri 

einkenni styðjandi kvenleika en að þó glitti í mengandi áherslur þar sem þeim verður komið við án 

þess að ýfa pólitískar fjaðrir. Í seinni hluta rannsóknarinnar er sömu orðræðugreinandi aðferð beitt á 

umfjallanir um forsetana í spænsku fjölmiðlunum El País og El Mundo í aðdraganda og kjölfar 

kosninga með það að markmiði að kanna hvort birtingarmyndirnar séu kynjaðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar staðfesta að svo sé en þó ekki endilega á þann hátt sem búast mætti við fyrirfram. 

Frekar en að smætta forsetana með tilvísunum í útlit eiga pólitískir andstæðingar til að líkja þeim við 

strengjabrúður forvera í embætti auk þess sem hefð hefur myndast fyrir notkun á eiginnafni kvenkyns 

stjórnmálamanna í stað eftirnafns. 
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Abstract 
 

The aim of this Master’s Dissertation in International Relations from the University of Iceland is to cast 

a light on the current female presidents of South America and to explore the role of la presidenta in the 

political context. The research is twofold. First, Foucauldian discourse analysis is applied to the 

presidents’ inaugural speeches in order to investigate whether they have more in common with 

emphasized femininity or pariah femininity. Emphasized femininity supports traditional gender roles, 

either directly or indirectly, while pariah femininity aims to alter stereotypes and fight any gender-

related discrimination. The findings are that the discourse in the inaugural speeches has more 

characteristics associated with emphasized femininity but, at the same time, glimpses of pariah 

femininity may be detected whenever possible without ruffling political feathers. Second, the same 

methodology is applied to two pillars of the Spanish print media, El País and El Mundo, in order to 

examine whether the representation of the presidents is gendered in any way. The findings confirm 

that they are, but not always in a way that was expected beforehand. Rather than trivializing them by 

discussing their appearences, political opponents tend to speak of them as marionettes. Furthermore, 

referring to female politicians by their given name instead of their last name seems to have become a 

norm. 
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Formáli 
 

 
Þessi ritgerð er 30 ECTS lokaverkefni til MA gráðu í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands. Hún var 

unnin undir handleiðslu Silju Báru Ómarsdóttur, aðjúnkts við Stjórnmálafræðideild skólans, á 

vormisseri 2014. 

Ritgerðin var skrifuð í tveimur áföngum. Undirbúningsvinna og heimildaöflun hófst haustið 2011 en 

allar glósur og bækur fóru ofan í kassa þegar dóttir mín fæddist í desember sama ár. Um tíma leit út 

fyrir að rannsóknin yrði aldrei að veruleika þar sem lífið tók við að loknu fæðingarorlofi og ég hóf störf í 

stjórnsýslu Háskóla Íslands. Fljótlega varð mér ljóst að ritgerðinni yrði aldrei lokið nema ég tæki mér 

leyfi frá störfum um nokkurra mánaða skeið. Yfirmenn mínir við Félagsráðgjafardeild og á Félags-

vísindasviði tóku allar sem ein vel í ósk mína um námsleyfi og fyrir það vil ég koma á framfæri innilegu 

þakklæti. Leiðbeinandi minn, Silja Bára Ómarsdóttir, fær sérstakar þakkir fyrir gott samstarf og að 

kunna réttu tökin á nemanda með fullkomnunaráráttu! Hólmfríði Garðarsdóttur, prófessor í spænsku 

við HÍ, eru einnig færðar þakkir fyrir kærkominn yfirlestur á lokadrögum ritgerðarinnar. Að síðustu vil ég 

þakka fjölskyldunni minni fyrir dýrmætan stuðning í gegnum allt ferlið.
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1. Inngangur 
 

Stundum þegar konur eru kjörnar til valdamikilla embætta byrja þær að haga sér eins og karlar. 

Þær fyllast hörku eins og karlmenn. Mín sýn og skilningur á heiminum er skilningur konu, ekki 

karls - ég hef aldrei reynt að líkja eftir karlmanni. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að kona hafi 

hugfast að hún sé kona en ekki karl. [...] Það sendir mikilvæg skilaboð um að konur séu jafnar 

körlum.1 

 

Vigdís Finnbogadóttir, fyrsti þjóðkjörni kvenkyns forseti heims,                                                      

í viðtali við The Reykjavík Grapevine í mars 2014. 

 

Það sem af er 21. öld hafa þrjár konur gegnt embætti þjóðarleiðtoga í ríkjum Suður-Ameríku.2 Michelle 

Bachelet var kjörin forseti Chile í fyrra sinn árið 2006 og aftur árið 2014, Cristina Fernández de 

Kirchner var kjörin forseti Argentínu árið 2007 og endurkjörin árið 2011 og nú síðast var Dilma 

Rousseff kjörin forseti Brasilíu árið 2010. Bachelet og Rousseff eru báðar frumkvöðlar sem fyrstu 

konur til að gegna embætti forseta í sínum heimalöndum. Fyrsta konan til að gegna forsetaembætti í 

Argentínu, og raunar fyrsta konan í heiminum til að hljóta almenna kosningu til embættisins þó óbeint 

væri, var Isabel Perón. Hún tók við forsetaembættinu sem þjóðkjörinn varaforseti af eiginmanni sínum, 

Juan Perón, við fráfall hans árið 1974. Því embætti gegndi hún fyrst kvenna á síðari tímum í um eitt og 

hálft ár eða þar til henni var steypt af stóli af hernum árið 1976. Fernández de Kircher er því önnur 

konan til að gegna embætti þjóðarleiðtoga þar í landi.  

Það er leitun að eins fjölbreyttri sögu og menningu og þeirri sem einkennir Rómönsku Ameríku.3 

Allt frá tímum landvinninga Spánverja og Portúgala frá lokum fimmtándu aldar hefur mannlíf í 

Rómönsku Ameríku verið afar fjölbreytilegt þar sem frumbyggjar af indíánaættum blönduðust 

evrópskum innflytjendum, afrískum þrælum og síðar asísku farandverkafólki í leit að nýjum tækifærum. 

Hugar- og menningarheimur í Rómönsku Ameríku er enda æði ólíkur þeim sem Vesturlandabúar eiga 

að venjast sem er mikilvægt að hafa í huga þegar stjórnmálaleg og menningarbundin fyrirbæri eru til 

skoðunar úr fjarlægð líkt og um er að ræða í þessu tilfelli.  

Viðfang þessarar rannsóknar til meistaragráðu í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands eru 

kvenkyns forsetar í Suður-Ameríku það sem af er þessari öld, nánar tiltekið þær þrjár sem nefndar 

voru hér í upphafi. Óvenju margar konur hafa gegnt embætti forseta á þessum slóðum miðað við það 

sem ætla mætti í heimsálfu þar sem machismo -karlremba- er sannarlega enn ríkjandi í menningunni. 

                                                        
1	  Vigdís	  Finnbogadóttir,	  viðtal	  við	  Önnu	  Andersen,	  „Madam	  President:	  Vigdís	  Finnbogadóttir	  on	  fashion	  and	  the	  
times,“	  The	  Reykjavik	  Grapevine,	  mars-‐apríl	  2014	  (3.	  tölublað),	  14.	  	  
2	  Þar	  að	  auki	  hafa	  tvær	  konur	  gegnt	  forsetaembætti	  í	  Mið-‐Ameríku	  á	  þessari	  öld,	  nánar	  tiltekið	  Mireya	  Moscoso	  
í	  Panama	  (1999-‐2004)	  og	  Laura	  Chinchilla	  í	  Kostaríka	  (2010-‐2014).	  
3	  Mexíkó	  tilheyrir	  Norður-‐Ameríku	  en	  er	  talið	  til	  ríkja	  Rómönsku	  Ameríku	  ásamt	  ríkjum	  í	  Mið-‐	  og	  Suður-‐Ameríku	  
og	  eyjum	  í	  Karíbahafinu.	  Suður-‐Ameríka	  samanstendur	  af	  öllum	  þeim	  ríkjum	  sem	  staðsett	  eru	  á	  meginlandi	  
álfunnar,	  nánar	  tiltekið	  frá	  Kólombíu	  og	  Venesúela	  og	  suður	  til	  Argentínu	  og	  Síle.	  	  	  
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Það vakti því forvitni mína sem nemanda í alþjóðasamskiptum með BA próf í spænsku og almennan 

áhuga á málefnum kynjanna að skoða fyrirbærið la presidenta nánar.4 

Þessari rannsókn er í fyrsta lagi ætlað að varpa ljósi á orðræðu kvenkyns þjóðarleiðtoga í Suður-

Ameríku í þeim tilgangi að leita eftir hugsanlegum „kvenleika“. Spurt er: Einkennist orðræða núverandi 

kvenkyns forseta lýðvelda í Suður-Ameríku fremur af styðjandi eða mengandi kvenleika? Hugtökin 

styðjandi kvenleiki (e. emphasized femininity)5 og mengandi kvenleiki (e. pariah femininity)6 vísa til 

þess þegar konur annaðhvort styðja við eða hafna félagslega samþykktum hlutverkum kynjanna með 

orðfari sínu eða athöfnum.7 Til að leita svara við þessari spurningu verður orðræðugreiningu beitt á 

innsetningarræður forsetanna sem fluttar voru er þær tóku við embætti í fyrsta sinn. 

Í annan stað er tilgangur þessarar rannsóknar að rýna í fjölmiðlaumfjallanir um forsetana þrjá með 

það fyrir augum að bera kennsl á hugsanleg atriði sem færa megi rök fyrir að séu til komin vegna kyns 

þeirra. Spurt er: Var birtingarmynd forsetanna í spænskum fjölmiðlum kynjuð í aðdraganda og kjölfar 

kosninganna? Til að svara þessari spurningu verður fanga leitað í tveimur rótgrónustu og mest lesnu 

fjölmiðlunum Spánar, El País og El Mundo, mánuði fyrir og viku eftir að kosningar fóru fram.  

Þetta rannsóknarefni varð fyrir valinu af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi hafa miklar 

samfélagsbreytingar átt sér stað í Suður-Ameríku undanfarin ár. Breytingarnar má meðal annars rekja 

til hnattvæðingar og þverrandi áhrifa Bandaríkjanna í þessum heimshluta sem afleiðing af uppgangi 

vinstrisinnaðra stjórnmálaafla á borð við lýðræðislega kosnar ríkisstjórnir Hugo Chávez í Venesúela og 

Evo Morales í Bólivíu. Aukin þátttaka kvenna í hápólitískum málaflokkum er ein birtingarmynd þessara 

breytinga og því eru áherslur í stefnumálum og stjórnunarstíl þessara þriggja kvenforseta áhugavert 

rannsóknarefni á fræðasviði alþjóðasamskipta og alþjóðastjórnmála sem og á sviði rannsókna í kynja- 

og jafnréttisfræðum.  

Í öðru lagi hefur fremur lítið verið ritað um samtímastjórnmál í Suður-Ameríku á íslensku til þessa 

auk þess sem fréttir af þeim rata sjaldan í fjölmiðla. Með því að framkvæma þessa rannsókn og skrifa 

um hana á íslensku vonast ég til að leggja mitt af mörkum við að vekja athygli íslensks 

fræðasamfélags á markverðum breytingum og framþróun í þessum heimshluta, bæði hvað varðar 

lýðræðislega stjórnunarhætti sem og möguleika kvenna til að láta til sín taka á vettvangi stjórnmála í 

upphafi 21. aldar. Orðræður og einkenni á kvenkyns stjórnmálamönnum í Rómönsku Ameríku virðast 

ekki hafa verið mikið rannsakaðar hingað til. Heimildaöflun fyrir þessa rannsókn leiddi hins vegar í ljós 

að á síðari árum hefur mikið hefur verið skrifað um stíl og áherslur kvenna í vestrænum stjórnmálum 

og hvernig hinn almenni kjósandi skynjar þær í gegnum fjölmiðla. Þrátt fyrir að hugmynda- og 

menningarheimur Suður-Ameríku sé um margt sérstæður og samræmist ekki alltaf vestrænum gildum 

þá tel ég að rannsóknir á vestrænum kvenkyns stjórnmálakonum og -leiðtogum séu gagnleg 

                                                        
4	  Í	  Suður-‐Ameríku	  er	  mjög	  sterkt	  forsetaræði	  og	  leiðir	  el	  presidente	  eða	  la	  presidenta	  ríkisstjórn	  hverju	  sinni.	  (H.	  
E.	  Vanden	  og	  G.	  Prevost,	  The	  Politics	  of	  Latin	  America:	  The	  Power	  Game,	  207).	  Hér	  verður	  því	  talað	  ýmist	  um	  
forseta	  eða	  þjóðarleiðtoga	  en	  ekki	  forsætisráðherra,	  þó	  svo	  að	  hér	  renni	  þessi	  embætti	  í	  raun	  saman	  í	  eitt.	  
5	  Robert	  W.	  Connell,	  Gender	  and	  power:	  Society,	  the	  person	  and	  sexual	  politics	  (Stanford,	  California:	  Stanford	  
University	  Press,	  1987),	  183-‐188.	  
6	  Mimi	  Schippers,	  „Recovering	  the	  feminine	  other:	  Masculinity,	  femininity,	  and	  gender	  hegemony,“	  Theory	  and	  
Culture	  &	  Society	  36	  (2007):	  95.	  
7	  Gyða	  Margrét	  Pétursdóttir,	  „Styðjandi	  og	  mengandi	  kvenleiki	  innan	  áru	  kynjajafnréttis,”	  Íslenska	  þjóðfélagið	  
3.	  árg.	  (2012):	  6.	  
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uppspretta heimilda fyrir þessa rannsókn. Sú skoðun byggist bæði á því að ýmsir sammannlegir 

eiginleikar eru ekki bundnir við þjóðir né einstaka menningarheima og einnig á því að suður-amerísk 

stjórnmál hafa allt frá upphafi lýðræðistímans orðið fyrir miklum áhrifum frá bandarískum og 

evrópskum stjórnmálum. 

Þriðja og síðasta ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni er af persónulegum toga. Frá því ég 

lauk BA-námi í spænsku og bókmenntafræði við Háskóla Íslands árið 2006 hef ég haft mikinn áhuga á 

málefnum Rómönsku Ameríku. Mig langaði til að nýta spænskukunnáttu mína í vali á lokaverkefni í 

námi mínu í alþjóðasamskiptum enda opnar tungumálakunnátta ýmsar dyr sem öðrum eru luktar. 

Einnig hef ég tekið eftir því að í háskólanámi mínu dregst ég ósjaldan að viðfangsefnum sem snerta 

málefni kvenna á einhvern hátt. Í ljósi alls þessa tel ég að orðræðugreining á málflutningi og 

umfjöllunum um suður-ameríska kvenkyns stjórnmálaleiðtoga standist allar mínar persónulegu 

væntingar til krefjandi og áhugaverðs rannsóknarefnis. 

 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Á eftir inngangi og kynningu á verkinu fylgir stutt sögulegt ágrip um suður-

amerísk stjórnmál til að staðsetja viðfangsefni rannsóknarinnar. Þriðji kafli gerir ítarlega grein fyrir 

þekkingarfræðilegum grunni rannsóknarinnar og skilgreiningum á hugtökum og kenningum sem beitt 

var við úrvinnslu gagnanna. Fjórði kafli gerir grein fyrir aðferðafræði og gagnaöflun á meðan sá fimmti 

fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og greiningu á þeim. Í sjötta kafla eru rannsóknarniðurstöðurnar 

settar í samhengi við þekkingarfræðilegan ramma ritgerðarinnar og í þeim sjöunda er hringnum lokað. 

Það er von mín að lesturinn reynist ánægjulegur og upplýsandi.  
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2. Suður-amerísk stjórnmál í sögulegu samhengi 
 

Rómanska Ameríka er skilgreind sem allt landsvæði frá og með Mexíkó í norðri og til Argentínu og 

Síle í suðri. Þar búa um sex hundruð milljónir manna af þrjátíu og fjórum þjóðernum sem dreifast um 

Mið- og Suður-Ameríku auk eyja Karíbahafsins og nágrennis. Mexíkó tilheyrir raunar Norður-Ameríku í 

landfræðilegu tilliti en er ávallt talið með rómönsk-amerískum ríkjum vegna menningar sinnar og sögu. 

Árið 1492 uppgötvaði Kristófer Kólumbus Nýja heiminn sem gjörbylti aðstæðum í álfunni um alla 

framtíð. Tími la conquista - landvinninga, eða öllu heldur landtöku - var runninn upp og ekki leið á 

löngu þar til Spánverjar og Portúgalir höfðu náð þar algerum yfirráðum. Það svæði sem í dag er 

Brasilía, langstærsta ríki álfunnar að flatarmáli, kom í hlut Portúgals en spænska krúnan lagði hald á 

megnið af heimshlutanum að öðru leyti.  

Á miðöldum voru lénsherrar þungamiðjan í þjóðfélagsskipan Suður-Evrópu. Lénsherrarnir ríktu 

hver um sig yfir fjölda fátækra bænda og stórum landsvæðum í skjóli almáttugs konungs. Þessa 

þjóðfélagsskipan fluttu evrópsku landvinningamennirnir með sér yfir hafið og helguðu sér land með 

blessun konungs með því skilyrði að þeir boðuðu heiðnum frumbyggjum kristna trú.8  

Nýju lénsherrarnir -los caudillos-  réðu lögum og lofum í álfunni næstu árhundruðin og drottnuðu yfir 

fátækum frumbyggjum af indíánaættum og aðfluttum þrælum frá Afríku sem unnu við námugröft og 

landbúnað. Ekki varð breyting á þessu fyrirkomulagi fyrr en frelsishugmyndir Upplýsingarinnar og 

hugmyndir sem áttu rætur að rekja til frönsku byltingarinnar hófu að berast frá Evrópu undir lok átjándu 

aldar. Árið 1808 hertók Napóleon Frakklandskeisari Madríd, höfuðborg Spánar, og veikti það verulega 

ítök spænsku krúnunnar í Rómönsku Ameríku þrátt fyrir að hernámið stæði einungis yfir í sex ár. 

Lénsherrarnir sáu sér þar leik á borði til að brjótast undan oki Spánarkonungs sem hafði reitt þá til reiði 

skömmu áður þegar hann reyndi að koma á aukinni miðstýringu krúnunnar yfir nýlendunum.9  

Fyrstu sjálfstæðisbyltingarnar í álfunni áttu sér stað á tímabilinu 1810-1814 fyrir utan frönsku 

nýlenduna Haítí sem reið á vaðið og varð sjálfstætt ríki árið 1804. Þegar komið var fram á þriðja 

áratug nítjándu aldar höfðu flest ríki Rómönsku Ameríku lýst yfir sjálfstæði, í flestum tilfellum eftir að 

hafa vígbúist og barist hatrammlega fyrir því. Brasilía var þó undantekning á þessu en þar lýsti sonur 

portúgalska konungsins yfir sjálfstæði ríkisins árið 1822 með blessun portúgölsku krúnunnar og án 

þess að til átaka kæmi.10  

 Harry E. Vanden og Gary Prevost benda í yfirlitsriti sínu yfir stjórnmálasögu álfunnar á að það sé 

þessi saga Rómönsku Ameríku sem skýri þróun þjóðfélagsskipunar allt fram á okkar daga. Eftir að 

sjálfstæði frá Evrópu var í höfn hafi pólitísk arfleifð valdið því að tímabil hervæddra einræðisherra rann 

upp, ekki síst vegna þess að aðrar og lýðræðislegri fyrirmyndir úr heimi stjórnmálanna skorti. Sem 

dæmi má nefna Paragvæ sem frá árinu 1816 bjó við svo til viðvarandi einræði allt til ársins 1989. Til 

viðbótar má nefna að nýju ríkin stóðu höllum fæti efnahagslega sem leiddi til þess að þau leituðu til 

                                                        
8	   Harry	   E.	   Vanden	   og	   Gary	   Prevost,	   Politics	   of	   Latin	   America:	   The	   Power	   Game,	   4.	   útg.	   (New	   York:	   Oxford	  
University	  Press,	  2012),	  9-‐10.	  	  
9	  Sama	  heimild,	  42-‐48.	  
10	  Sama	  heimild.	  
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erlendra ríkja um tímabundið lánsfé. Upphófst þá vítahringur sem enn sér ekki fyrir endann á og er 

ástæða þess að stjórnmálafræðingar hafa löngum byggt greiningar sínar á stjórnmálaástandi í 

Rómönsku Ameríku á kenningum um hæði (e. dependency theories).11  

Árið 1910 var hlutverk Rómönsku Ameríku í heimshagkerfinu einkum fólgið í að framleiða hráefni til 

útflutnings og neyta aðfluttra iðnaðarvara frá þróaðri ríkjum. Hlutverk álfunnar var, með öðrum orðum, 

að styðja við heimsmiðjuna -kjarnann- frá jaðrinum samanber heimskerfagreiningu (e. world systems 

theory) Immanuels Wallerstein.12 Bandaríkin sáu öðrum fremur sóknarfæri í þessum heimshluta og 

beittu sér markvisst að því að ná ítökum þar, bæði hugmyndafræði- og efnahagslega. Það er einkum 

kapítalísk hugmyndafræði nýfrjálshyggju í anda Milton Friedman og Chicago skólans um hinn frjálsa 

markað og brauðmolakenninguna sem sett hefur mark sitt á Rómönsku Ameríku á seinni hluta 20. 

aldar. Nýfrjálshyggjan helst í hendur við lýðræðisþróun í álfunni á tuttugustu öld og hefur verið hampað 

af bæði lýðræðissinnuðum stjórnmálamönnum og einræðisherrum sem helstu von Rómönsku Ameríku 

til hagvaxtar. Hugmyndafræðin hefur þó einnig sætt gagnrýni fyrir að auka bilið á milli ríkra og fátækra 

og ganga á náttúruauðlindir, svo dæmi séu tekin.13  

Almenningur í Rómönsku Ameríku hefur þurft að venjast því að búa til skiptis í ríkjum sem leitast 

við að koma á lýðræðislega kjörnum valdhöfum eða við einræði í boði hersins. Frá sjálfstæðisbylgjunni 

í upphafi nítjándu aldar hafa verið gerðar yfir tvö hundruð valdaránstilraunir í álfunni sem margar 

hverjar hafa heppnast og nýlegar kannanir hafa sýnt að nokkuð stór hluti almennings styður einveldi 

við vissar aðstæður.14 Bandaríkin hafa löngum verið ötulir talsmenn þess að ríkin varðveiti herstyrk 

sinn til að geta varist skæruliðum og öðrum óæskilegum hópum sem annars gætu riðlað 

valdajafnvæginu í stéttskiptum samfélögum Rómönsku Ameríku. Þessi afstaða mótast óbeint af hinni 

umdeildu Monroe kenningu frá árinu 1823 sem boðaði að Bandaríkin myndu verja álfuna fyrir hvers 

kyns utanaðkomandi evrópskum áhrifum sem stefndu að því að koma aftur á nýlenduveldi í þessum 

heimshluta. Tengsl Rómönsku Ameríku við Bandaríkin styrktust svo enn frekar þegar heims-

styrjaldirnar tvær brutust út vegna ótryggra og hættulegra siglinga yfir Atlantshafið. Bandaríkin standa 

þannig vörð um eigin hagsmuni þar sem þau hafa leynt og ljóst viljað eiga hlut að máli um það hverjir 

fara með völd líkt og kom bersýnilega í ljós þegar Bandaríkin studdu herinn í Síle undir forystu 

Augusto Pinochet til valdaránsins af Salvador Allende árið 1973.  

Síðustu árin hefur áhugaverð þróun þó átt sér stað í álfunni með bylgju vinstrisinnaðra stjórnvalda 

sem eiga rætur að rekja til byltingarinnar á Kúbu á 6. áratugnum. Dæmi um slíkt eru ríkisstjórnir Hugo 

Chavez í Venesúela á árunum 1999-2013 og Evo Morales í Bólivíu frá 2006, auk Verkamanna-

flokksins í Brasilíu sem sigaði í fyrsta sinn í kosningum árið 2002 og hefur verið við völd síðan. Í fyrsta 

sinn á almúginn raunverulega talsmenn í landsforystunni ef frá eru talin popúlísk stjórnmálaöfl sem 

hafa sett mark sitt svo um munar á stjórnmálasögu Rómönsku Ameríku frá því snemma á tuttugustu 

öld. Steven Levitsky og Kenneth M. Roberts, ritstjórar nýlegs greinasafns um uppgangs „vinstrisins“ í 

                                                        
11	  Sama	  heimild,	  49-‐50	  og	  161-‐162.	  	  
12	  Immanuel	  Wallerstein,	  „The	  Rise	  and	  Future	  Demise	  of	  the	  World	  Capitalist	  System:	  Concepts	  for	  
Comparative	  Analysis	  “,	  í	  Essential	  Readings	  in	  World	  Politics,	  ritstj.	  Mingst	  og	  Snyder,	  (NY:	  Norton,	  2008,	  
upphaflegt	  útgáfuár:	  1974),	  141.	  
13	  Vanden	  og	  Prevost,	  Politics	  of	  Latin	  America:	  The	  Power	  Game,	  54	  og	  189.	  
14	  Sama	  heimild,	  189-‐191	  og	  202.	  
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álfunni, benda á að popúlismi getur verið hvort sem er til hægri eða vinstri á hefðbundnum ás 

stjórnmálanna.15 Hafa verður í huga að í Rómönsku Ameríku hefur hugtakið popúlismi aðra merkingu 

en á Vesturlöndum þar sem það er oft notað í niðrandi tilgangi til að gagnrýna andstæðinga í pólitík. 

Levitsky og Roberts skilgreina popúlisma sem: „það þegar almenningur er virkjaður að ofan af 

pólitískum leiðtogum með mikla persónutöfra sem ögra viðurkenndum stjórnmála- eða efnahagselítum 

fyrir hönd óljóst afmarkaðs þorps - pueblo - eða „pöpulsins“.“16 Með því að beita þessari skilgreiningu á 

stjórnmálaleiðtoga í álfunni fyrr og nú færa þeir rök fyrir því að forsetar á borð við Fernando Collor de 

Mello í Brasilíu, Alberto Fujimori í Perú og síðar Álvaro Uribe í Kólombíu, sem allir fylgdu 

nýfrjálshyggju í efnahagsmálum og geta varla talist vinstrisinnaðir, hafi í raun verið popúlistar. Dæmi 

um vinstrisinnaða popúlista eru Juan Perón og síðar Kirchnerhjónin, Néstor og Cristina, í Argentínu, á 

meðan vinstrisinnaðir forsetar á borð við Luiz Inácio Lula da Silva (oftast kallaður Lula) í Brasilíu og 

Ricardo Lagos í Síle, sem báðir nutu mikillar lýðhylli á sínum tíma og studdu Dilmu Rousseff og 

Michelle Bachelet opinberlega sem eftirmenn sína í embætti, geta samkvæmt þessu ekki talist 

popúlistar.17 Það er raunar áhugavert að samkvæmt greiningu Vanden og Prevost litu popúlistar 

Rómönsku Ameríku áður fyrr á sig sem erkiandstæðinga sósíalískra og kommúnískra stjórnmálaflokka 

sem gjarnan kepptu við þá um sömu kjósendur.18  

Í dag blasir nýr veruleiki við í stjórnmálum í álfunni og línur eru ekki lengur jafnskýrar og fyrr, ef þær 

hafa þá nokkurn tíma getað talist skýrar. Víða blandast vinstrisinnuð sjónarmið útfærslum af kreddum 

nýfrjálshyggjunnar svo úr verður áhugaverð stefna sem miðar að því að bæta hag landsmanna með 

kapítalískum aðferðum. Ríkisstjórnir Bachelet og Rousseff eru dæmi um slíkt á meðan ríkisstjórn 

Fernández de Kirchner sver sig fremur í ætt við popúlíska vinstristjórn í anda Peróns sem hefur það 

að markmiði að brjótast undan oki Vesturlanda og styrkja innviði Argentínu og tengsl landsins við 

nágrannaríki í þágu el pueblo.19 Þegar lesið er í þær áherslur og stefnumið sem birtast í 

innsetningarræðum forsetanna þriggja, líkt og gert verður hér á eftir, er mikilvægt að hafa þessi atriði í 

huga til þess að staðsetja þær í víðara samhengi stjórnmálanna.    

Eitt af einkennum núverandi lýðvelda í Rómönsku Ameríku er sterkt forsetaræði þar sem forsetinn 

er í senn í hlutverki þjóðhöfðingja og forsætisráðherra sem leiðtogi ríkisstjórnar.20 Forsetinn fer með 

framkvæmdavaldið fyrir hönd þjóðar sinnar og svipar hlutverki hans að vissu leyti til þess föðurlega -og 

stundum, í seinni tíð, móðurlega- og verndandi hlutverks sem nýlenduherrarnir gegndu áður. Margir 

forsetar, líkt og einræðisherrar, hafa haft tilhneigingu til að gerast þaulsetnir á valdastólum og dæmi 

                                                        
15	  Steven	  Levitsky	  og	  Kenneth	  M.	  Roberts,	  „Introduction:	  Latin	  America’s	  “Left	  Turn”:	  A	  Framework	  for	  
Analysis,“	  í	  The	  Resurgence	  of	  the	  Latin	  American	  Left,	  ritstj.	  Levitsky	  og	  Roberts,	  (Baltimore:	  The	  Johns	  Hopkins	  
University	  Press,	  2011),	  6.	  
16	  Sama	  heimild.	  	  
17	  Sama	  heimild,	  6-‐7.	  
18	  Vanden	  og	  Prevost,	  Politics	  of	  Latin	  America:	  The	  Power	  Game,	  229.	  
19	  Chaffee,	  Wilber	  Albert,	  „Brazil,“	  406-‐408;	  Vacs,	  Aldo	  C.,	  „Argentina“,	  442-‐443;	  og	  Silva,	  Eduardo,	  „Chile“,	  467-‐
468.	  Allt	  greinar	  í	  Politics	  of	  Latin	  America:	  The	  Power	  Game,	  ritstj.	  Vanden	  og	  Prevost	  sem	  áður	  hefur	  verið	  
vísað	  til.	  
20	  Vanden	  og	  Prevost,	  Politics	  of	  Latin	  America:	  The	  Power	  Game,	  207-‐208.	  
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eru um að þeir hafi látið gera stjórnarskrárbreytingar til þess eins að geta boðið sig fram oftar en lög 

gera ráð fyrir.21 Vanden og Prevost lýsa rómönskum stjórnmálaveruleika svo: 

Oft gildir ekki það sem stendur í stjórnarskrá. Einræðisherra eða forseti hefur vald til þess að 
hunsa stjórnarskrána, láta þingið breyta henni eða einfaldlega láta hæstarétt túlka hana eftir 
þörfum. Það eru því ekki alltaf stjórnarskrár, kosningar, almannaálit, almennir stjórnmálamenn 
eða flokkakerfið sem ráða því hvaða málefni eru efst á baugi. [...] Í flestum löndum Rómönsku 
Ameríku er sá möguleiki ávallt fyrir hendi að berstrípuðu valdi sé hægt að beita eða verði beitt.22 

 

Í Rómönsku Ameríku er fjölskyldan lykilstofnun í öllum þrepum samfélagsins. Rómönsk samfélög 

byggjast á grunni feðraveldis (e. patriarchy) þar sem karlar eru höfuð og ábyrgðarmenn fjölskyldu 

sinnar þótt það sé smátt og smátt að breytast líkt og víðar í heiminum. Karlremba -machismo- ristir 

enn djúpt í menningu álfunnar líkt og hliðstæða þess, svonefndur marianismo, sem felur í sér 

samfélagslega upphafningu á hlutverki hinnar göfugu konu sem móður og eiginkonu. Þessi viðhorf 

blandast inn í stjórnmálin að því leyti að í huga almennings verður landsleiðtogi að búa yfir karllægum 

eiginleikum: „Hefðbundnar væntingar til rómanskra stjórnmálamanna eru að þeir búi yfir einkennum 

sem við tengjum við hinn sterka, yfirgnæfandi karl - el macho. Styrk og ákveðni er hampað; veikleika 

og of miklum vilja til málamiðlana, ekki.“23 Konur í pólitík eiga því við ramman reip að draga og mega 

gera ráð fyrir að mæta ýmsum hindrunum þrátt fyrir að lönd á borð við Argentínu og Mexíkó hafi verið 

frumkvöðlar í lagasetningum um kynjakvóta á þingi svo dæmi séu tekin.24  

Í þessu samhengi er þó mikilvægt að hafa í huga að í Rómönsku Ameríku hefur handhafi auðs 

ávallt verið handhafi valds. Aðgangur að fjármagni og rétt fjölskyldutengsl vega jafnvel þyngra en 

kynferði þegar kemur að því hverjir komast til valda í álfunni. Þetta kemur bersýnilega í ljós þegar rýnt 

er í fjölskyldutengsl kvenna sem þar hafa komist til æðstu metorða. Rannsókn Faridu Jalalzai á 

bakgrunni kvenkyns forseta á tímabilinu 1960-2002 leiddi í ljós að fram til ársins 2002 höfðu allar 

nema ein af fimm kvenkyns forsetum í álfunni á tuttugustu öld -það er að segja allar nema Lidia 

Tejada sem var tímabundið skipuð forseti í Bólivíu án kosninga og gegndi embættinu í nokkra mánuði 

þar til henni var steypt af stóli í hægrisinnuðu valdaráni árið 1980-, tengst inn í forystu stjórnmálanna í 

gegnum eiginmenn sína.25 Þetta er þó að breytast. Vanden og Prevost benda á að sú staðreynd að 

Michelle Bachelet, fyrsta konan í álfunni til að vera útnefnd ráðherra varnarmála, hafi ekki gifst föður 

þriðja barns síns og sé yfirlýst efahyggjumanneskja í trúmálum í jafnkaþólsku samfélagi og Rómönsku 

Ameríku sé ótvírætt merki um að konur hafi nú meira frelsi til athafna en áður.26 En hversu djúpt ristir 

þetta frelsi?  

Forsetarnir þrír sem hér eru til skoðunar eiga sér allar ólíkan bakgrunn sem nánar verður farið yfir í 

fimmta kafla sem fjallar um rannsóknarniðurstöður og greiningu á þeim. Með hliðsjón af ofangreindum 

atriðum, það er að segja þeim menningar- og hugmyndafræðilega jarðvegi sem forsetarnir spretta úr, 

                                                        
21	  Sama	  heimild,	  xx-‐xxi.	  	  
22	  Sama	  heimild.	  	  
23	  Sama	  heimild,	  116.	  
24	  Nikki	  Craske,	  „Gender,	  Politics	  and	  Legislation,“	  í	  Gender	  in	  Latin	  America,	  ritstj.	  Sylvia	  Chant	  ásamt	  Nikki	  
Craske,	  (London:	  Latin	  America	  Bureau,	  2003),	  45.	  
25	  Farida	  Jalalzai,	  „Women	  Political	  Leaders:	  Past	  and	  Present“,	  Women	  and	  Politics	  26,	  nr.	  3/4	  (2004),	  101.	  	  
26	  Vanden	  og	  Prevost,	  Politics	  of	  Latin	  America:	  The	  Power	  Game,	  118.	  
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verður áhugavert að komast að því hvort þær beri einkenni hins dæmigerða kvenforseta í Rómönsku 

Ameríku eða ekki. Sækja þær enn vald og trúverðugleika til karlkyns aðstandenda eða má færa rök 

fyrir því að sá tími sé liðinn og að nútímastjórnmálakonur í álfunni séu sínir eigin herrar? Hér á eftir 

verður leitað svara við þeirri spurningu. Áður en að því getur orðið er þó mikilvægt að sníða 

kenningaramma rannsóknarinnar og gera grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni sem henni liggur til 

grundvallar. Það verður því umfjöllunar- og rannsóknarefni næsta kafla. 
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3. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Um viðfang þessarar ritgerðar, sjálfa rannsóknina, verður fjallað í fjórða og fimmta kafla. Í þessum 

hluta verður hins vegar farið yfir kenningar og þær fræðilegu forsendur sem byggt verður á þegar 

kemur að því að greina og túlka gögnin. Til upprifjunar er vert að minna á rannsóknarspurningar 

verksins: Einkennist orðræða núverandi kvenkyns forseta lýðvelda í Suður-Ameríku fremur af 

styðjandi eða mengandi kvenleika? og Var birtingarmynd forsetanna í spænskum fjölmiðlum kynjuð í 

aðdraganda og kjölfar kosninganna? 

Þar sem kvenkyns þátttakendur í stjórnmálum og eiginleikar sem tengja má við félagslega mótaðan 

kvenleika eru til skoðunar fer vel á því að byggja kenningalegan grunn rannsóknarinnar á femínískum 

kenningum. Femínisma má bæði skilgreina sem hugmyndafræði og pólitíska hreyfingu sem hefur það 

að markmiði að berjast gegn kynbundnu ójafnrétti þar sem hallar á konur.27 Raunar má færa fyrir því 

rök að betra sé að tala um að hér séu femínismar til umræðu, í fleirtölu, þegar hugtakið er til 

umfjöllunar þar sem fræðimenn innan alþjóðasamskipta, sem annarra fræðasviða, greinir mjög á um 

merkingu þess.28 

Í alþjóðasamskiptum er femínismi flokkaður með gagnrýnikenningum (e. critical theories) enda 

beita femínískir fræðimenn iðulega þeirri aðferðafræði að bera rökstudd kennsl á ójafna stöðu 

kynjanna í því skyni að sýna fram á óhagstæðar formgerðir í alþjóðakerfinu.29 Rannsókn mín var unnin 

með hliðsjón af ýmsum kenningum í alþjóðasamskiptum sem flestar má setja undir hatt femínískrar 

hugmyndafræði. Kenningaskóli sem kenndur hefur verið við femíníska mótunarhyggju (e. feminist 

constructivism), og fjallað verður um síðar í þessum kafla, liggur rannsókninni til grundvallar en hann 

byggir á hugmyndum mótunarhyggju (e. social constructivism) um að aðstæðum og fyrirbærum, sem 

öll séu félagslega mótuð, sé hægt að breyta til hins betra.30 

Annað sjónarhorn sem beitt verður á viðfangsefnið eru póststrúktúralískar kenningar franska 

heimspekingsins Michel Foucault. Femínískir fræðimenn hafa margir hverjir tekið aðferðum hans 

fagnandi þar sem þær falla vel að sameiginlegum markmiðum þeirra um að fletta hulunni af 

formgerðum í samfélögum sem eru konum í óhag. Fúkósk orðræðugreining (e. Foucauldian discourse 

analysis) er vel til þess fallin að skoða tengsl valds og þekkingar, og þá sér í lagi áhrif valdhafa á 

sköpun viðmiða í samfélögum með beitingu tiltekinnar orðræðu.31 Þessi tegund orðræðugreiningar 

varð því fyrir valinu sem rannsóknaraðferð hér og verður hún til umfjöllunar í fjórða kafla sem fjallar um 

aðferðafræðileg viðmið ritgerðarinnar. 

                                                        
27	  „Topics	  in	  Feminism“,	  í	  Stanford	  Encyclopedia	  of	  Philosophy,	  http://plato.stanford.edu/entries/feminism-‐
topics/	  (7.	  febrúar	  2003;	  yfirfarin	  útgáfa:	  28.	  nóvember	  2012).	  Sótt	  24.	  janúar	  2014.	  
28	  Joni	  Lovenduski,	  Feminizing	  Politics	  (Cambridge,	  Engl.:	  Polity	  Press,	  2005),	  28;	  Rosalind	  Delmar,	  „What	  is	  
feminism?“,	  í	  What	  is	  feminism?,	  ritstj.	  Juliet	  Mitchell	  og	  Ann	  Oakley,	  (Oxford:	  Basil	  Blackwell,	  1986),	  8;	  og	  Chris	  
Beasley,	  What	  is	  feminism?	  An	  introduction	  to	  feminist	  theory,	  (London:	  Sage	  Publications,	  1999),	  x.	  
29	  J.	  Ann	  Tickner	  og	  Laura	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  í	  International	  relations	  theories:	  Discipline	  and	  diversity,	  ritstj.	  
Dunne,	  Kurki	  og	  Smith,	  (Oxford,	  NY:	  Oxford	  University	  Press,	  2007),	  186-‐187.	  	  	  
30	  Sama	  heimild,	  190.	  	  	  
31	  Sjá	  t.d.	  grein	  Jean	  Carabine,	  „Unmarried	  motherhood	  1830-‐1990:	  A	  genealogical	  analysis,“	  í	  Discourse	  as	  
data:	  A	  guide	  for	  analysis,	  ritstj.	  M.	  Wetherell,	  S.	  Taylor	  og	  S.	  J.	  Yates,	  (London:	  The	  Open	  University,	  2001).	  
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Annar hluti kaflans fjallar um kynjaða tvíhyggju í sögulegu samhengi og ætlaðan eðlismun á körlum 

og konum. Þar er sýnt fram á hvernig tvíhyggjan er langt því frá horfin úr menningu okkar og hefur enn 

mikil áhrif á það hvernig við skynjum viðurkenndar stofnanir á borð við vinnuumhverfi, fjölskyldu og 

stjórnvöld. Kenningar um styðjandi og mengandi kvenleika eru notaðar sem tæki til að skoða hvernig 

konur staðsetja sig innan samfélagsins og annaðhvort vinna að eða gegn breyttu valdajafnvægi, hvort 

sem það er ómeðvitað eður ei. 

Þriðji og síðasti hluti kaflans fjallar um kvenkyns stjórnmálamenn, leiðtogahlutverkið og pólitískar 

birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum. Ýmsar stjórnmála- og félagsfræðikenningar þar að lútandi eru 

reifaðar, svo sem kenning um hlutverkasamræmi, kenning um krítískan massa og kenning um krítíska 

gerendur. Ákveðið var að skoða viðfangsefnið ekki út frá fjölmiðlakenningum þar sem þessi rannsókn 

er ekki fjölmiðlarannsókn þrátt fyrir að hluti gagnanna komi þaðan. Kaflanum lýkur loks á yfirliti yfir 

fyrirliggjandi rannsóknir á birtingarmyndum kvenkyns stjórnmálamanna í fjölmiðlum til þess að leggja 

grunninn að þeirri rannsókn sem hér fer á eftir. 

 

 

3.1.	  Kenningarammi	  

Femínískar	  kenningar	  í	  alþjóðasamskiptum	  

 

Hugtakið femínismi á rætur að rekja til Frakklands á miðri nítjándu öld og vísaði þá til kvenlegra 

eiginleika. Í kjölfar fyrstu alþjóðlegu kvennaráðstefnunnar sem haldin var í París árið 1892 tóku 

kvenréttindasinnar orðið upp á sína arma og upp frá því vísar hugtakið femínismi til baráttu kvenna 

fyrir jafnrétti og viðurkenningu í víðum skilningi.32 

Femínískar kenningar, sama á hvaða fræðasvið er litið, eru fjölsamsett eining enda eru skiptar 

skoðanir á því hvað hugtakið feli í sér. Þrátt fyrir að það eru flestir femínistar þó sammála um að 

hefðbundinni pólitískri og félagslegri hugmyndafræði sé ábótavant og að enn halli á konur í öllum 

þjóðfélögum að einhverju leyti. Því má færa fyrir því rök að gagnrýni femínista á ráðandi 

hugmyndafræði sé það sem sameini þennan víðtæka hóp. Chris Beasley kemst svo að orði í 

inngangsriti sínu um femínískar kenningar: „Femínistar benda á að þegar talað er um karlmenn í 

vestrænni hugsun þá er það lagt að jöfnu við að talað sé um alla“.33 Það sé því sú staðreynd að 

ráðandi kenningar gangi að því vísu, og telji jafnvel eðlilegt, að konur séu skör lægra settar í pólitísku 

og félagslegu tilliti en karlar sem sé kveikjan að gagnrýni femínista og viðleitni til þess að ráða bót á, til 

að mynda með þrýstihópum, rannsóknum á stöðu kvenna og mótun kenninga sem leggja út af 

kynjabreytunni. 

Í alþjóðasamskiptum sem fræðigrein hafa farið fram þrjár mikilvægar umræður á Vesturlöndum í 

kjölfar breyttrar heimsmyndar á tuttugustu öld. Í fyrri umræðunum tveimur tókust á sjónarmið um 

mótun og tilgang kenninga án þess þó að grunngildum hefðbundinnar hugmyndafræði, svo sem stöðu 

                                                        
32	  Beasley,	  What	  is	  feminism?	  An	  introduction	  to	  feminist	  theory,	  xiii.	  
33	  Sama	  heimild,	  8.	  	  
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ríkja sem aðalgerenda í heimsmálum eða fullveldishugtakinu, væri raunverulega ógnað. Það var ekki 

fyrr en í þriðju umræðunum sem fram fóru á síðari hluta níunda áratugarins sem grundvallarstoðir í 

ráðandi kenningum í alþjóðasamskiptum, raunhyggju (e. realism) og hugsjónahyggju (e. idealism), 

sem stundum er nefnd alþjóðleg frjálslyndisstefna (e. international liberalism), voru settar undir smásjá 

af talsmönnum svonefndra gagnrýnikenninga. Síðvissuhyggjan (e. post-positivism) og þær kenningar 

sem til hennar teljast, sér í lagi gagnrýnin kenning (e. critical theory), femínismi og mótunarhyggja (e. 

constructivism), eru róttækasta aðför að veldi raunhyggjunnar sem átt hefur sér stað í fræðunum og 

sem enn sér ekki fyrir endann á.34  

Það var úr þessum frjóa og gagnrýna hugmyndafræðilega jarðvegi sem femínismi spratt innan 

alþjóðasamskipta. En hvers vegna skyldu femínískar áherslur ekki hafa haslað sér þar völl fyrr? 

Margot Light og Fred Halliday telja að skýringuna sé að finna í því almenna áliti fræðimanna að 

kynjabreytan (e. gender) sé talin falla betur að rannsóknum á innviðum þjóðfélaga (e. local) og eigi þar 

af leiðandi ekki erindi í kenningum alþjóðasamskipta sem takist á við al- eða yfirþjóðleg vandamál (e. 

global).35 Aðrir femínistar ganga lengra í gagnrýni á markvissa útilokun kvenna frá þátttöku og 

stefnumótun í pólitískum og félagslegum málefnum í sögulegu ljósi. Bandaríski alþjóðastjórnmála-

fræðingurinn J. Ann Tickner telur að við séum öll félagslega mótuð hvað varðar rétt og erindi til virkrar 

þáttöku í „stórum málum“ á vettvangi stjórnmálanna:  

Með því að einblína á „hápólitískar“ hliðar stríða hefur fræðigreinin hampað málaflokkum sem 
koma úr reynsluheimi karlmanna; okkur er kennt að trúa því að stríð og átakastjórmál (e. power 
politics) séu svið sem karlmenn hafi sérstök tengsl við og þekkingu á, og að því séu raddir þeirra 
best til þess fallnar að lýsa og spá fyrir um heimsmálin.36  
 

Samkvæmt þessu virðist það sjónarmið vera ráðandi að femínískar kenningar séu komnar ansi langt 

út fyrir verksvið sitt og eigi hreinlega ekki erindi inn í þennan heim sem alla tíð hefur verið stjórnað af 

karlmönnum. Á móti eru ýmsir farnir að hallast að því að hugmyndafræði stjórnmálanna byggi 

hreinlega á útilokun kvenna frá hugtakinu.37  

Gagnrýni fyrstu femínistanna sem fjölluðu um málefni innan alþjóðasamskipta beindist fyrst og 

fremst að þessum sögulegu hindrunum gagnvart konum. Þeir ögruðu fræðasamfélaginu með áköllum 

um breytingar á viðurkenndum kenningum og bentu á mögulegar úrbætur á pólítískum málefnum ef 

konum og/eða kyngervi væri beitt sem greiningartæki (e. category of analysis).38 Fræg tilvitnun í 

Cynthiu Enloe er dæmi um þetta en hún fólst í einni, einfaldri spurningu: „Hvar eru konurnar?“39 

Tickner hefur ásamt Lauru Sjoberg rannsakað sögu femínískra kenninga í alþjóðasamskiptum. Þær 

komust að þeirri niðurstöðu að hún skiptist í tvö megintímabil. Það fyrra einkennist öðru fremur af 

                                                        
34	  Martin	  Hollis	  og	  Steve	  Smith,	  Explaining	  and	  Understanding	  International	  Relations,	  (Oxford:	  Clarendon	  
Press,	  1991),	  16-‐41;	  og	  K.	  M.	  Fierke,	  „Constructivism,“	  í	  International	  relations	  theories:	  Discipline	  and	  diversity,	  
ritstj.	  Dunne,	  Kurki	  og	  Smith,	  (Oxford,	  NY:	  Oxford	  University	  Press,	  2007),	  167-‐168.	  
35	  J.	  Ann	  Tickner,	  „Feminist	  Perspectives	  on	  International	  Relations“,	  í	  Handbook	  of	  International	  Relations,	  
ritstj.	  Walter	  Carlsnaes,	  Thomas	  Risse	  og	  Beth	  A.	  Simmons,	  (London:	  Sage	  Publications,	  2002),	  275.	  
36	  Sama	  heimild,	  275.	  Upprunaleg	  heimild:	  J.	  Ann	  Tickner,	  Gender	  in	  International	  Relations:	  Feminist	  
Perspectives	  on	  Achieving	  Global	  Security,	  (New	  York:	  Columbia	  University	  Press,	  1992).	  
37	  Beasley,	  What	  is	  feminism?	  An	  introduction	  to	  feminist	  theory,	  11.	  	  
38	  Tickner	  og	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  186.	  
39	  Sjá	  t.d.	  Cynthia	  Enloe,	  Bananas,	  Beaches	  and	  Bases.	  Making	  Feminist	  Sense	  of	  International	  Politics,	  
(Berkeley:	  University	  of	  California	  Press,	  1990),	  7.	  
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mótun viðeigandi kenninga og viðleitni til þess að vekja athygli á því hversu mjög kynbundin viðhorf 

lituðu alþjóðasamskiptakenningar sem og starfshætti alþjóðlegra stjórnmálaafla. Síðara tímabilið 

byggir á grunni þess fyrra og einkennist af reynsluvísindalegum (e. empirical) nálgunum á afmarkaðar 

aðstæður og atburði með kynjagleraugum. Femínískir fræðimenn sem tilheyra síðara tímabilinu hafa 

tekið að þróa eigin rannsóknaraðferðir og víkka þannig mörk fræðanna með kyngervi sem 

megingreiningartæki.40 Raunar finnast þeir sem telja að þriðja skeiðið sé hafið í femínískum 

kenningum þar sem eldri skilgreiningar henti ekki lengur innan fræðanna og endurnýjaðrar hugsunar 

sé þörf.41 Maria Stern og Marysia Zalewski eru til að mynda á þeirri skoðun að:  

[...] eitt helsta grunnstef eða einkenni femínisma innan alþjóðasamskipta sé hnignun og dauði, sér 
í lagi í tengslum við raunverulega kenninga- og aðferðafræðigetu hans. Þessi úr sér gengnu 
endimörk femínismans innan alþjóðasamskipta endurspegla þá klemmu sem sem femínísk fræði 
standa frammi fyrir í víðara samhengi, [...] og tilfinningin er sú að femínisminn sé að verða æ 
úreltari.42    

 

Af þessu má sjá að femínísk fræði innan alþjóðasamskipta eru hvorki einföld, tilþrifalaus, né að 

þeim sé hætt við stöðnun. Í fyrrnefndri grein Tickner og Sjoberg er farin sú leið að skipta femínískum 

kenningum í alþjóðasamskiptum í fimm fylkingar. Það má að sjálfsögðu deila um þá flokkun -Chris 

Beasley flokkar þær til að mynda í sjö hópa í yfirlitsriti sínu,43 á meðan Moya Lloyd skiptir þeim í 

fernt44-, en hér verður lagt út af greiningu Tickner og Sjoberg.45  

Kenningahóparnir fimm eru: (1) Frjálslyndur femínismi (e. liberal feminism). Þar er leitast við að 

greina orsakir ójafnrar stöðu kynjanna með nálgunum vissuhyggju (e. positivism). Það er ólíkt hinum 

kenningahópunum sem allir beita aðferðum síðvissuhyggju (e. postpositivism). Frjálslyndir femínistar 

styðjast gjarnan við tölfræðilegar upplýsingar um til dæmis fjölda kvenna í alþjóðlegum stofnunum og 

embættum og skoða hvernig nærvera þeirra, eða fjarvera, verður fyrir áhrifum af og hefur áhrif á 

stefnumótun. Það sem sameinar fræðinga innan þessa hóps er trú á að jafnrétti kynjanna geti verið 

náð með alþjóðlegum lagasetningum og að það sé ekki nauðsynlegt að gjörbylta uppbyggingu 

samfélaga til að ná því takmarki. (2) Gagnrýninn femínismi (e. critical feminism). Markmið gagnrýninna 

femínista, líkt og talsmanna gagnrýnnar kenningar sem þessi kenning byggir á, er að skilja heiminn til 

að geta breytt honum til hins betra. Gagnrýnir femínistar telja að notkun kyngervis (e. gender) sem 

rannsóknartækis gangi ekki nægilega langt og vilja kafa enn dýpra í uppbyggingu samfélaga og rýna í 

hugmyndafræðilegar og veraldlegar birtingarmyndir kynjaðra sjálfsmynda og kynjaðs valds í 

stjórnmálum á heimsvísu. Sé þessi kenning borin saman við frjálslyndan femínisma kemur eðlismunur 

kenninganna vel í ljós, það er að sá fyrrnefndi leitast við að útskýra en sá síðarnefndi við að skilja. (3) 

Síðnýlendufemínismi (e. postcolonial feminism). Megináherslur síðnýlendufemínisma eru á samskipti 

fyrrum nýlenduþjóða við gömlu herraþjóðirnar út frá aðstæðum kvenna og hvernig þær fyrrnefndu eru 

                                                        
40	  Tickner	  og	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  188.	  
41	  Maria	  Stern	  og	  Marysia	  Zalewski,	  „Feminist	  fatigue(s):	  reflections	  on	  feminism	  and	  familiar	  fables	  of	  
militarisation,“	  Review	  of	  International	  Studies	  35	  (2009):	  614;	  og	  Moya	  Lloyd,	  Beyond	  identity	  politics,	  (London:	  
Sage	  Publications,	  2005),	  2-‐7.	  
42	  Stern	  og	  Zalewski,	  „Feminist	  fatigue(s):	  reflections	  on	  feminism	  and	  familiar	  fables	  of	  militarisation,“	  614.	  	  
43	  Beasley,	  What	  is	  feminism?	  An	  introduction	  to	  feminist	  theory.	  
44	  Lloyd,	  Beyond	  identity	  politics,	  5.	  
45	  Tickner	  og	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  188-‐192.	  	  
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ekki lausar undan okinu þrátt fyrir að hafa öðlast sjálfstæði að nafninu til. Síðustu tveimur 

kenningahópum Tickner og Sjoberg, (4) femínískri mótunarhyggju (e. feminist constructivism), og (5) 

femínískum póststrúktúralisma (e. feminist poststructuralism), verða gerð skil í næstu undirköflum þar 

sem þeir falla best að viðfangi rannsóknarinnar og mynda, meðal annarra, kenningaramma þessarar 

ritgerðar. 

 

 

Femínísk	  mótunarhyggja:	  Kynjaðar	  sjálfsmyndir	  

 

Femínísk mótunarhyggja leitast við að breyta sýn fólks á alþjóðleg stjórnmál með því að beina sjónum 

að vægi félagslega mótaðra staðalímynda í rannsóknum.46 Mótunarhyggja sem kenning byggir á þeirri 

gefnu forsendu að allt sé félagslega mótað og að samfélagslegar uppbyggingar og hvers kyns 

gerendur séu samofin fyrirbæri.47 Samkvæmt mótunarhyggju geta ríki ekki talist sjálfstæðir og óháðir 

gerendur í alþjóðasamfélaginu þar sem þau séu einungis afleiðing sterkra félagslegra afla sem hafi 

mótað þau. Það sé sjálfsmynd gerenda, sem og sú ímynd sem tengd er öðrum utanaðkomandi 

gerendum, sem móti hegðun þeirra í fjölþjóðlegum samskiptum og sköpun stjórnmálalegra tengsla.48  

Femínísk mótunarhyggja skoðar hvernig kynjaðar sjálfsmyndir gerenda og stjórnmál á heimsvísu 

hafa gagnkvæm áhrif á hvert annað. Zalewski og Enloe stunduðu rannsóknir á sjálfsmyndum í 

alþjóðasamskiptum á miðjum tíunda áratug síðustu aldar og komust að því að sjálfsmyndir, okkar eigin 

og annarra, hafa áhrif á hegðun allra gerenda í alþjóðasamfélaginu. Niðurstaða þeirra var því á þá leið 

að nauðsynlegt væri að rannsaka svonefnda sjálfsmyndarpólitík (e. identity politics) í ríkari mæli en 

áður hafði verið gert.49 Ekki leið þó á löngu þar til gagnrýnisraddir á sjálfsmyndarhugtakið fóru að 

heyrast innan fræðasamfélagsins og því haldið fram að femínistar þyrftu að horfa lengra en til 

sjálfsmyndarpólitíkur sökum þess að hugtakið næði ekki að fanga flókið samspil hinna ýmsu 

sjálfsmynda sem hlut gætu átt að máli.50 Með öðrum orðum, það að gefa sér að sama sjálfsmynd geti 

verið afgerandi á sama hátt hjá öllum einstaklingum innan tiltekins hóps sé hvorki raunhæft né líklegt 

til að leiða til sannfærandi rannsóknarniðurstaðna.51 Þorgerður Einarsdóttir, prófessor í kynjafræði við 

Háskóla Íslands, telur að orsakirnar liggi í þeim skilningi að hugtakið kynferði sé félagslega mótað og 

því margbreytilegt eftir samhenginu hverju sinni: 

                                                        
46	  Sama	  heimild,	  190.	  	  
47	  Fierke,	  „Constructivism“,	  170;	  og	  Christian	  Reus-‐Smit,	  „Constructivism,“	  í	  Theories	  of	  Interational	  Relations,	  4.	  
útg.,	  ritstj.	  Scott	  Burchill	  o.fl.,	  (New	  York:	  Palgrave	  Macmillan,	  2001),	  212.	  
48	  Sömu	  heimildir.	  	  
49	  Marysia	  Zalewski	  og	  Cynthia	  Enloe,	  „Questions	  about	  Identity	  in	  International	  Relations,“	  í	  International	  
Relations	  Theory	  Today,	  ritstj.	  Ken	  Booth	  og	  Steve	  Smith,	  (Cambridge:	  Polity	  Press,	  1995),	  302.	  
50	  Cressida	  Heyes,	  „Identity	  Politics“,	  The	  Stanford	  Encyclopedia	  of	  Philosophy,	  útg.	  vorið	  2012,	  Edward	  N.	  
Zalta	  (ritstj.),	  <http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/identity-‐politics/>	  (sótt	  27.	  janúar	  2014).	  
51	  Jodi	  Dean,	  Solidarity	  of	  Strangers:	  Feminism	  after	  Identity	  Politics,	  (Berkeley:	  University	  of	  California	  Press,	  
1996),	  5;	  og	  Sigríður	  Þorgeirsdóttir,	  „Jafnrétti,	  mismunur	  og	  fjölskyldan:	  Um	  mismun(un)	  og	  jafnrétti	  kynjanna	  í	  
ljósi	  mótunarhyggju	  Judith	  Butler,“	  í	  Kvenna	  megin.	  Ritgerðir	  um	  femíníska	  heimspeki,	  (Reykjavík:	  Hið	  íslenzka	  
bókmenntafélag,	  2001),	  78.	  
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Hér er ennfremur byggt á þeim skilningi að kynferði (gender) sé í raun og veru tengsl eða 
samhengi (relation). Það þýðir að kvenleikinn eða hið kvenlæga er skilgreint út frá 
karlmennskunni eða hinu karllæga - eða öfugt. Hér kenna póstmódernísk áhrif að sjálfsmyndin sé 
óendanlega samsett og í reynd eins og ferli sem hefur mismunandi birtingarform. Hugsum okkur 
að hinir ýmsu þættir sjálfsmyndarinnar renni í og úr fókus. Samkvæmt því erum við 
manneskjurnar ekki alltaf konur og karlar í sama mæli, heldur stundum meira þetta eða meira hitt. 
[...] Með öðrum orðum, hlutföllin eru breytileg eftir aðstæðum. Í þessu ljósi er kynferði (gender) 
ekki endilega tveir flokkar og jafnvel innbyrðis stigskiptir. Fræðilega hefur þetta í för með sér að 
hvorki er hægt að leita að einföldum skýringum á undirskipun kvenna né einföldum lausnum á 
henni.52 

 

Af þessu leiðir að þó draga megi þá ályktun að sjálfsmynd gerenda -í þessu tilfelli kvenkyns 

þjóðarleiðtoga í Suður-Ameríku- skipti máli þegar athafnir þeirra og orð eru skoðuð í gagnrýnu ljósi þá 

beri að varast að tengja allt í stjórnunarstíl þeirra við þá staðreynd að þær séu konur. Hvert tilfelli þarf 

að skoða sérstaklega og beita aðferðum eigindlegrar aðferðafræði til að freista þess að komast að 

athyglisverðum staðreyndum sem gögnin kunna að geyma og sem jafnvel gætu verið í mótsögn við 

grunsemdir rannsakandans við upphaf verksins. 

 

 

Femínískur	  póststrúktúralismi:	  Vald	  og	  þekking	  

 

Póststrúktúralismi kom fram sem mótvægi við strúktúralisma (e. structuralism) í alþjóðasamskiptum á 

níunda áratug síðustu aldar. Strúktúralistar sóttu innblástur til marxískrar hugmyndafræði um mikilvægi 

þess að rýna í formgerðir í samfélögum og gengu jafnframt út frá því að ríkið væri enn 

yfirburðagerandi (e. dominant actor) í alþjóðasamskiptum vegna efnahagslegra hvata.53  

Hugtakið póststrúktúralismi var fyrst notað til að vísa til verka franskra bókmenntafræðinga og 

heimspekinga frá síðari hluta sjöunda áratugar tuttugustu aldar.54 Þessi hópur fræðimanna var 

allmisleitur sem gerir það að verkum að erfitt er að draga kjarna póststrúktúralisma saman í einfalda 

skilgreiningu. Sem dæmi um áhrifamikla fræðimenn póststrúktúralismans má nefna Jacques Derrida, 

Juliu Kristevu, Roland Barthes, Jacques Lacan ásamt Michel Foucault, en ritverk hans munu koma 

mikið við sögu í þessari ritgerð.55 

Til að byrja með var ekki gerður skýr greinarmunur á kenningum póststrúktúralista og 

póstmódernista í alþjóðasamskiptum sem orsakast einkum af því hve máð skilin á milli kenninganna 

eru.56 Þegar frá leið náði póststrúktúralisminn yfirhöndinni og hafa áhrifamenn í fræðunum á borð við 

                                                        
52	  Þorgerður	  Einarsdóttir,	  „Leyndardómar	  læknastéttarinnar	  -‐	  kynbundið	  val	  lækna	  á	  sérgreinum	  (2000),“	  í	  
Bryddingar.	  Um	  samfélagið	  sem	  mannanna	  verk,	  ritstj.	  Þorgerður	  Einarsdóttir,	  (Reykjavík:	  Félagsvísindastofnun	  
Háskóla	  Íslands,	  Háskólaútgáfan,	  2000),	  29.	  
53	  Hollis	  og	  Smith,	  Explaining	  and	  Understanding	  International	  Relations,	  39.	  	  
54	  Encyclopædia	  Britannica	  Online,	  „poststructuralism,“	  sótt	  29.	  janúar	  2014,	  
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/472274/poststructuralism.	  
55	  Sama	  heimild.	  	  
56	  Richard	  Devetak,	  „Post-‐structuralism“,	  í	  Theories	  of	  Interational	  Relations,	  4.	  útg.,	  ritstj.	  Scott	  Burchill	  o.fl.,	  
(New	  York:	  Palgrave	  Macmillan,	  2001),	  184.	  
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Richard K. Ashley, James Der Derian og Michael J. Shapiro til að mynda rýnt í ýmis af 

lykilviðfangsefnum alþjóðasamskipta, svo sem samskipti ríkja og stríðsrekstur, út frá sjónarhorni 

póststrúktúralisma sem hefur leitt til mikilvægrar þekkingarsköpunar fyrir fræðigreinina í heild.57 

Í alþjóðasamskiptum, sem í öðrum fræðigreinum, eru rannsóknir á tengslum milli þekkingar, 

orðræðu (e. discourse) og valds lykilatriði í póststrúktúralískri greiningu. Það sjónarhorn byggir að 

miklu leyti á grunni kenninga úr smiðju Foucault.58 Shapiro bendir á að póststrúktúralismi gangi út frá 

því að þekkingarsköpun sé bæði pólitísk og gildaskapandi (e. normative) fremur en einungis vitræns 

eðlis (e. cognitive matter). Það helst í hendur við fullyrðingu Foucault um að vald og þekking hafi ávallt 

gagnkvæm áhrif á og styðji hvort annað.59 Nánar verður fjallað um Foucault og þær greiningaraðferðir 

sem hann þróaði í fjórða kafla sem lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Þeir fræðimenn sem aðhyllast femínískan póststrúktúralisma hafa gert mátt tungumálsins að 

meginviðfangsefni sínu og halda því fram að skilningur á samfélagslegum veruleika birtist í málfari og 

orðnotkun fólks. Sérstök áhersla er lögð á sambandið á milli þekkingar og valds þar sem þeir álíta að 

öfl sem hafi hafi burði til að móta merkingu orða fari með mikið vald. Litið er svo á að þar sem þróun 

tungumála hefur litast af veruleika karlmanna hafi konum verið ýtt markvisst út á jaðar samfélagsins.60 

Orð á borð við hefð felur í sér sterkar tilvísanir til réttlætingar á status quo og beinist oftar á neikvæðan 

hátt að konum en körlum. Fleyg setning Bernadette Mosala á vel við í þessu samhengi: „Þegar 

karlmenn eru kúgaðir er það harmleikur. Þegar konur eru kúgaðar er það hefð“.61  

Að lokum ber að nefna að femínískir póststrúktúralistar beina athygli sinni oftar en ekki að kynjaðri 

tvíhyggju (e. gendered duality/dualism/dichotomy) orða, það er að segja hvernig hliðstæð hugtök á 

borð við sterkt/veikt, rökrétt hugsun/tilfinningasemi og regla/stjórnleysi upphefja karllæg gildi markvisst 

á kostnað hinna kvenlægu.62 Femínískir póststrúktúralistar eru með öðrum orðum þeirrar skoðunar að 

sú merking sem við leggjum í hugtök hafi raunverulegar afleiðingar í samskiptum fólks og ríkja og því 

beri að skoða þau í eins gagnrýnu ljósi og okkur framast er unnt.63 

 

Samantekt	  

 

Með þessu yfirliti yfir femínískar kenningar í alþjóðasamskiptum, með sérstakri áherslu á femíníska 

mótunarhyggju og femínískan póststrúktúralisma, var ætlunin að varpa ljósi á sjónarhorn 

rannsóknarinnar sem hér fer á eftir. Femínískur póststrúktúralismi er lykilkenning í þessu samhengi 

enda kallast hún á við aðferðina sem beitt verður við vinnslu rannsóknarinnar: Póststrúktúralíska 

orðræðugreiningu í anda Foucault á innsetningarræðum núverandi kvenkyns forseta í Suður-Ameríku 

og fjölmiðlaumfjöllunum um þær.  
                                                        

57	  Sama	  heimild,	  184-‐185.	  	  
58	  Sama	  heimild.	  	  
59	  Sama	  heimild.	  	  
60	  Tickner	  og	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  191.	  
61	  Beasley,	  What	  is	  feminism?	  An	  introduction	  to	  feminist	  theory,	  6.	  
62	  Nancy	  Jay,	  „Gender	  and	  Dichotomy,“	  Feminist	  Studies	  7,	  nr.	  1	  (1981):	  41.	  
63	  Tickner	  og	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  191.	  
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3.2.	  Kynhlutverk	  og	  tvíhyggja	  í	  sögulegu	  samhengi	  	  

 

„In fact, it is clear that the eternal, in history, cannot be anything other than the product of a 

historical labour of eternalization.“64 

            Bourdieu 

 

Kynhlutverk eru allar þær væntingar sem gerðar eru til einstaklinga út frá kynferði þeirra. 
Kynhlutverkin eru ein af mikilvægustu og áhrifaríkustu hlutverkunum sem við höfum. Það þarf ekki 
mikinn sérfræðing til að sjá að strákar og stelpur hegða sér á mismunandi vegu. Við getum velt 
því fyrir okkur hvort það sé einkennandi fyrir hegðun stráka að þeir séu svolítið háværari og 
órólegri en stelpur, spili fótbolta, leiki sér að tölvuleikjum eða með Action-man og óhreinki fötin 
sín. Eins getum við velt því fyrir okkur hvort það sé einkennandi fyrir hegðun stelpna að vera 
svolítið feimnar, flissa, leika sér í mömmuleik eða með Barbie og vera yfirleitt betur til hafðar en 
strákar.65  

 

Upphaf kafla um kynhlutverk í kennslubókinni Þjóðfélagsfræði: fyrir 10. bekk grunnskóla       

eftir Garðar Gíslason (4. útgáfa, 2010). 

 

Í grein sinni Gender and Dichotomy (1981) fjallar félagsfræðingurinn Nancy Jay um þróun tvíhyggju í 

sögulegu og félagslegu samhengi. Hún kemst að þeiri niðurstöðu að aldalöng hefð sé fyrir tvenns 

konar tvískiptingu, eða aðgreiningu, í öllum samfélögum: Hlutir séu annaðhvort flokkaðir í A eða B 

(dæmi um slíka tvískiptingu eru andstæð hugtök á borð við gott/slæmt og aðstæður á borð við 

heilsa/veikindi) eða í A og „ekki-A“. Dæmi um það síðarnefnda eru hugtök á borð við heilagleika (A) og 

veraldleika/óguðleika (ekki-A) þar sem ekki-A felur í sér allt það sem A er ekki og þar með óendanlegt 

sem slíkt.66 Þessi hugmynd um kynjaða, eðlislæga tvíhyggju er raunar ekki ný af nálinni; hún nær svo 

langt aftur að hana er að finna í verkum Aristótelesar frá fjórðu öld fyrir Krist þar sem hann lýsir 

karlmanninum sem viðmiðinu (A) og konunni sem öllu því sem hann sé ekki (ekki-A).67 Jay bendir á að 

falin og sjálfsögð aðgreining kynja í A og ekki-A sé hættuleg og því sé mikilvægt að kynjarannsóknir 

leitist við að afhjúpa slíka tvíhyggju. Það sé mikilvægt að rannsakendur spyrji sig hver hagnist af því 

að viðhalda óbreyttu ástandi, enda sé A / ekki-A aðgreiningin einkar hentugt verkfæri valdhafa til þess 

                                                        
64	  Pierre	  Bourdieu,	  Masculinities,	  þýð.	  Richard	  Nice,	  (Cambridge:	  Polity	  Press,	  2001),	  82.	  
65	  Garðar	  Gíslason,	  Þjóðfélagsfræði:	  fyrir	  10.	  bekk	  grunnskóla,	  (Kópavogur:	  Námsgagnastofnun,	  2010),	  33.	  
Innblástur	  fenginn	  héðan:	  Sveinn	  Arnarsson,	  „Jafnrétti	  í	  kennslubókum,“	  Akureyri	  vikublað,	  11.	  febrúar	  2014.	  	  
http://www.akureyrivikublad.is/akvbl/umraedan/2014/02/11/jafnretti-‐i-‐
kennslubokum/?fb_action_ids=10151865423715793&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_mul
tiline&action_object_map=[216171788572883]&action_type_map=[%22og.recommends%22]&action_ref_ma
p=[]	  (sótt	  11.	  febrúar	  2014).	  
66	  Nancy	  Jay,	  „Gender	  and	  Dichotomy,“	  42.	  
67	  Sama	  heimild,	  46;	  M.	  Z.	  Horowitz,	  „Aristotle	  and	  woman,“	  Journal	  of	  the	  History	  of	  Biology	  5	  (1976);	  og	  
Sigríður	  Þorgeirsdóttir,	  „Heimspekingar	  um	  eðli	  kvenna,“	  í	  Kvenna	  megin.	  Ritgerðir	  um	  femíníska	  heimspeki,	  
(Reykjavík:	  Hið	  íslenzka	  bókmenntafélag,	  2001),	  21-‐24.	  
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að halda aftur af „óæskilegum“ hópum og samfélagsbreytingum; stéttaskiptingin á Indlandi sé til 

dæmis gott dæmi um slíkt.68  

Franska fræðimanninum Pierre Bourdieu hefur einnig verið tíðrætt um kynjaða tvíhyggju í 

samfélögum. Hann heldur því fram að hún sé of rótgróin í samfélagslegum formgerðum til að hana sé 

hægt að uppræta með aðferðum orðræðugreinandi póststrúktúralisma.69 Hann hafnar því að 

kynhlutverk séu valkvæð og bendir á að jafnvel Judith Butler, sem vakti mikla athygli fyrir 

framúrstefnulegar hugmyndir sínar um kyngervi í verki sínu Gender Trouble frá árinu 1990, virðist 

draga úr fyrri fullyrðingum sínum þar að lútandi í verkinu Bodies that Matter: On the Discursive Limits 

of ‘Sex’ sem út kom þremur árum síðar: „Misskilningurinn um kyngervisgjörning (e. gender 

performativity) er þessi: Að kyngervi sé val, eða að kyngervi sé hlutverk, eða að kyngervi sé félagslega 

mótað hlutverk (e. construction) sem einstaklingur klæðist (e. puts on), líkt og þegar farið er í föt á 

morgnana.“ (J. Butler).70  

En hvað felst þá í hugtökunum kyn (e. sex) og kyngervi (e. gender)? Kyn er líffræðilegt en nú orðið 

eru flestir sem að kynjarannsóknum koma sammála um að kyngervi sé félagslega mótað og viðhaldið 

af ríkjandi hugmyndum okkar um karlmennsku og kvenleika.71 Kynjaðri tvíhyggju er með öðrum orðum 

viðhaldið með stöðugri viðleitni allra, eða að minnsta kosti flestra, sem að samfélögum koma, hvort 

sem um ræðir karla eða konur. Þessi staðreynd hefur leitt af sér hugtakið styðjandi kvenleika sem er 

viðfangsefni næsta undirkafla.  

 

 

Styðjandi	  og	  mengandi	  kvenleiki	  	  

 
Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur bendir á í ritgerð sinni Heimspekingar og eðli kvenna að 

hugmyndafræði Aristótelesar um kyn og kynhlutverk sé tvíþætt. Annars vegar lúti hún að líffræði 

eðlislægs kynjamismunar og hins vegar sé hún samfélagsfræðileg greining á mismunandi hlutverkum 

kynjanna. Kenning Aristótelesar um líffræðilegan kynjamismun sé „eins-kyns“ kenning þar sem hann 

gangi út frá því að hið eina og eiginlega kyn sé karlkynið og að kvenkynið sé einungis afleitt frá því. 

Konan sé því, samkvæmt hugmyndafræði Aristótelesar, frávik frá hinu eina og upprunalega karlkyni, 

líkt og þegar Guð skapaði Evu úr rifi Adams.72 Sigríður bendir á að þessi eðlislæga tvíhyggja sé 

sannarlega ennþá til staðar í samtímanum enda hafi enginn forngrískur heimspekingur haft jafnmikil 

áhrif á hina kristnu miðaldaheimspekinga, og þar af leiðandi á grundvöll kenninga kaþólsku kirkjunnar 

um kynhlutverk, og Aristóteles.73 

                                                        
68	  Jay,	  „Gender	  and	  Dichotomy,“	  53.	  
69	  Bourdieu,	  Masculinities,	  103.	  	  
70	  Sama	  heimild.	  
71	  Gyða	  Margrét	  Pétursdóttir,	  „Styðjandi	  og	  mengandi	  kvenleiki	  innan	  áru	  kynjajafnréttis,”	  6;	  og	  Linda	  L.	  
Lindsey,	  Gender	  Roles.	  A	  Sociological	  Perspective,	  2.	  útg.,	  (New	  Jersey:	  Prentice	  Hall,	  1994),	  3.	  
72	  Sigríður	  Þorgeirsdóttir,	  „Heimspekingar	  um	  eðli	  kvenna,“	  22.	  
73	  Sama	  heimild,	  23.	  	  
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Af þessu leiðir að líffræðilegt og samfélagslegt hlutverk konunnar hefur, frá örófi alda og til 

samræmis við kenningar Aristótelesar, fyrst og fremst verið fólgið í því að ganga með og ala börn. Að 

hugsa um heimilið sé í eðli hennar á meðan það sé karlmönnum eðlislægt að vera þátttakendur á 

opinberum vettvangi þar sem þeir geti virkjað „skynsemishluta sálarinnar.“74  

Ástralski karlafræðingurinn Robert W. Connell, sem hefur rannsakað samfélagslega viðurkennd 

kynhlutverk allt til okkar daga, hefur sett fram tvö mikilvæg hugtök sem lýsa þeim: Annars vegar 

hugtakið ráðandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og hins vegar systurhugtak þess, styðjandi 

kvenleika (e. emphasized femininity). Ráðandi karlmennska snýst um það að á hverjum tíma í hverju 

samfélagi  sé ein tegund karlmennsku ráðandi í stigveldi karlmennskunnar. Yfirráðin byggja á því að 

aðrir hópar séu neðar í stigveldinu, svo sem konur og samkynhneigðir karlmenn. Styðjandi kvenleiki 

og ráðandi karlmennska eiga í gagnvirku sambandi, enda einkennist styðjandi kvenleiki af því að hann 

leitast við að viðhalda athöfnum og gjörðum sem stofnanabinda yfirráð karla yfir konum. Hlýðni er 

grunnstef styðjandi kvenleika auk þess sem eitt af einkennum hans er að koma í veg fyrir að aðrar 

tegundir kvenleika hljóti hljómgrunn í menningunni.75  

Kynjafræðingurinn Gyða Margrét Pétursdóttir hefur unnið rannsóknir á stöðu kynjanna í íslensku 

samfélagi sem byggjast meðal annars á hugtökum Connells. Í grein sinni Styðjandi og mengandi 

kvenleiki innan áru kynjajafnréttis, sem hún ritaði upp úr doktorsritgerð sinni frá árinu 2009, bendir hún 

á kenningu Söndru Bartky (sem sjálf vinnur með hugmyndir úr smiðju Foucault) um að agi sé forsenda 

þess að kúgun kvenna sé viðhaldið í samtímanum. Þar á hún bæði við utanaðkomandi aga en ekki 

síður eigin ögun kvenna: „Það vald sem konur beita sig sjálfar er hluti af stærra kúgandi kynjakerfi; 

kerfi sem hefur það að markmiði að gera konur að undirgefnum og hlýðnum förunautum karla. Þessi 

þáttur agavaldsins, sem konur virðast beita sig af fúsum og frjálsum vilja, er viss tegund hæfni sem 

þær hafa tileinkað sér og af þeim sökum eru ekki allar konur femínistar.“76 

Í greininni sækir Gyða í smiðju bandaríska félagsfræðingsins Mimi Schippers og stillir upp 

hugtakinu mengandi kvenleika (e. pariah femininity) sem andstæðu styðjandi kvenleika. Schippers er 

þeirrar skoðunar að styðjandi kvenleiki sé ráðandi í samtímanum en í stað þess að tala um aðra 

kvenleika sem undirokaða leggur hún til hugtakið mengandi kvenleika til að lýsa kvenleika sem hafi 

ekki að markmiði að viðhalda yfirráðum karlmennskunnar í menningunni. Gyða bendir á að femínismi 

sé nátengdur mengandi kvenleika og að það að kenna konu við femínisma, hvort sem hún skilgreini 

sig þannig sjálf eða ekki, sé leið til að draga úr lögmæti þess sem hún hafi fram að færa og um leið 

tæki til að hafna hugmyndum kvenna sem á einn eða annan hátt berjist á móti eða ögri feðraveldinu.77 

Skrif Gyðu og kenningar Connell og Schippers voru mér innblástur þegar kom að mótun 

rannsóknarspurninga. Þessar kenningar gerðu það kleift að setja fram rannsóknarspurningu tengda 

kvenlegum eiginleikum forsetanna þriggja sem byggðist á sterkum fræðilegum grunni. Svara við 

spurningunni um það hvort orðræða forsetanna einkennist fremur af styðjandi eða mengandi kvenleika 

                                                        
74	  Sama	  heimild.	  
75	  Gyða	  Margrét	  Pétursdóttir,	  „Styðjandi	  og	  mengandi	  kvenleiki	  innan	  áru	  kynjajafnréttis,”	  6-‐7.	  
76	  Sama	  heimild,	  7.	  	  
77	  Sama	  heimild,	  8.	  	  
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verður leitað síðar í þessari ritgerð en fyrst er brýnt að varpa ljósi á stjórnmálaþátttöku kvenna í 

sögulegu ljósi. 

 

 

3.3.	  Konur	  og	  þátttaka	  í	  stjórnmálum	  

 

„Femínísk gagnrýni innan stjórnmálaheimspeki hefur afhjúpað blindu á heim einkalífsins í 

stjórnspekikenningum sem sjá ekki samhengið milli hins opinbera vettvangs og vettvangs 

einkalífsins.“78  

 

Þessi tilvitnun í Sigríði Þorgeirsdóttur vísar til hins fræga máltækis „hið persónulega er pólitískt“ sem 

femínistar tóku upp á arma sína á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar.79 Með því voru þær að 

mótmæla því að málefni sem tengdust konum og kvenlægum hugðarefnum, til að mynda barnauppeldi 

og hvers kyns umönnun, teldust sjaldnast vera þess eðlis að þau ættu erindi í opinbera, pólitíska 

umræðu. Ábendingin var þörf og er raunar enn þar sem vestræn stjórnmálahefð hefur mótast svo til 

eingöngu af sjónarmiðum karlmanna þar sem konur höfðu enga beina aðkomu þar til fyrir tiltölulega 

skömmu. Það er því ekki að undra að með innkomu kvenna á hið opinbera svið -heim stjórnmálanna- 

komi fram kröfur um breyttar áherslur. 

Nú í upphafi nýrrar aldar hefur margt breyst frá því að femínistar hófu baráttu sína í kjölfar fyrstu 

alþjóðlegu kvennaráðstefnunnar í París árið 1892. Víða um heim hafa verið sett lög sem eiga að 

tryggja jafnan rétt kynja á ýmsum sviðum, svo sem rétt til atvinnuleysisbóta, fæðingarorlofs og réttinda 

á vinnumarkaði. Önnur leið til að jafna hlut kynjanna felst í kynjakvótum á opinberar stöður og embætti 

en sú aðferð hefur fengið blendnar móttökur meðal almennings. Þó er það svo að rótgrónar formgerðir 

í samfélögum breytast seint og jafnrétti kynjanna því hugsanlega fjarlægara en margir vilja láta. 

Bourdieu bendir á að þrátt fyrir að konur sé að finna á öllum stigum félagslegs rýmis þá fari 

aðgangsmöguleikar þeirra og tölulegt hlutfall minnkandi eftir því sem nær dregur fágætustu og 

eftirsóttustu stöðunum.80 Pär Zetterberg, rannsakandi við Háskólann í Uppsölum í Svíþjóð, skoðaði 

nýverið árangur kynjakvóta sautján ríkjum í Rómönsku Ameríku en Argentína reið á vaðið í álfunni 

með setningu kynjakvóta árið 1991. Honum til undrunar leiddu gögnin í ljós að ekki er hægt að sýna 

fram á að kynjakvótar hafi breytt almennri afstöðu kvenna til stjórmála né aukið áhuga þeirra á því að 

láta til sín taka á þeim vettvangi.81 Zetterberg kemst að þeirri niðurstöðu að ástæður þessa séu af 

þrennum toga: Í fyrsta lagi sé áhugaleysi kvennanna til komið vegna þess að þær trúi ekki á 
                                                        

78	  Sigríður	  Þorgeirsdóttir,	  „Femínísk	  heimspeki,“	  í	  Kvenna	  megin.	  Ritgerðir	  um	  femíníska	  heimspeki,	  (Reykjavík:	  
Hið	  íslenzka	  bókmenntafélag,	  2001),	  10.	  
79	  Sjá	  t.d.	  hér:	  Linda	  Napikoski,	  „The	  Personal	  is	  Political.	  Where	  did	  this	  slogan	  from	  the	  Women’s	  Movement	  
come	  from?	  What	  does	  it	  mean?,	  Women’s	  History.	  
http://womenshistory.about.com/od/feminism/a/consciousness_raising.htm	  (sótt:	  12.	  febrúar	  2014).	  
80	  Bourdieu,	  Masculinities,	  91.	  	  
81	  Pär	  Zetterberg,	  „Do	  Gender	  Quotas	  Foster	  Women’s	  Political	  Engagement?	  Lessons	  from	  Latin	  America,“	  
Political	  Research	  Quarterly	  62,	  nr.	  4	  (2009):	  725-‐726.	  
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raunverulegan vilja ríkisstjórna til að koma á kynjajafnrétti. Í öðru lagi sé lítilli umfjöllun og skorti á 

kynningu á kynjakvótunum um að kenna - almenningur viti hreinlega ekki af þeim. Í þriðja lagi, og ekki 

síst, þá skýrist áhugaleysi kvenna í Rómönsku Ameríku á stjórnmálaþátttöku af því að kynjakvótar hafi 

ekki breytt því að val á frambjóðendum í þessum heimshluta byggist frekar á persónulegum tengslum 

en hæfni. Konur með náin tengsl við tiltekna stjórnmálaleiðtoga séu því líklegri til að vera valdar en 

hæfari kynsystur þeirra sem þó njóti meiri vinsælda meðal almennings. Zetterberg skrifar: „Þessar 

ósanngjörnu aðferðir -og val á konum sem eru tryggar tilteknum leiðtogum frekar en konum sem hópi- 

eru að hluta til ástæða þess að fordæmisgefandi áhrif skortir.“82  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við þær sem stjórnmálafræðingurinn Farida Jalalzai komst að er 

hún skoðaði bakgrunn allra kvenkyns þjóðarleiðtoga heimsins á tímabilinu 1960-2002. Rannsókn 

hennar leiddi meðal annars í ljós að af fimm kvenkyns þjóðarleiðtogum í Rómönsku Ameríku á þessu 

tímabili höfðu fjórar verið tengdar fyrrum stjórnmálaleiðtogum nánum fjölskylduböndum, nánar tiltekið 

verið eiginkonur þeirra.83 Í grein sem Jalalzai ritaði um niðurstöður sínar veltir hún vöngum yfir 

hugsanlegum ástæðum þessa:  

Í Rómönsku Ameríku er hugtakið marianismo, hliðstæða machismo, hluti af skýringunni. Undir því 
kerfi mótast sjálfsmynd kvenna af karlkyns fjölskyldumeðlimum - feðrum, bræðrum, eiginmönnum og 
sonum - og miðar að því að uppfylla skyldur þeirra sem eiginkonur og mæður. Það er auðvelt að 
skilja hvers vegna þess er vænst af rómönsk-amerískum konum að starfa undir merkjum þeirrar 
pólitísku stefnu sem eiginmenn þeirra höfðu áður mótað þar sem konur öðlast sjálfsmynd sína frá 
karlmönnum og nota þá staðreynd til að ná pólitísku forskoti.84 

 

Niðurstöður Jalalzai eru með öðrum orðum á þá leið að í Rómönsku Ameríku sé kyn ekki endilega 

fyrirstaða á leið til áhrifa í stjórnmálum en það sé hins vegar lykilatriði hverra manna kona sé. En 

víkjum fyrst að kenningum um konur og stjórnmálaþátttöku; hvað segja fræðin um aðkomu þeirra að 

opinberu sviði? 

 

 

Kenningar	  um	  pólitíska	  fulltrúa	  

  

Fræðimenn greinir á um hvers konar birtingarmyndir kvenna í stjórnmálum skili kvennabaráttunni 

bestum árangri. Áhrifamikil kenning Hönnu Pitkin um pólitíska fulltrúa (1967) fjallar um hvort það hver 

gegnir embætti (e. descriptive representation - lýsandi fulltrúar) hafi áhrif á stefnumál hans/hennar (e. 

substantive representation - raunsannir fulltrúar), veitir stjórnmálafræðingum samtímans til að mynda 

enn innblástur.85 Í bók sinni Feminizing Politics veltir breski stjórnmálafræðingurinn Joni Lovenduski 

upp þeirri spurningu hvort æskilegra sé að pólitískir fulltrúar kvenna fylgi hugmyndafræði um 

jafnréttisfemínisma (e. equality feminism) eða (mis)mununarfemínisma (e. difference feminism): 
                                                        

82	  Sama	  heimild:	  725.	  	  
83	  Jalalzai,	  „Women	  Political	  Leaders:	  Past	  and	  Present“,	  101.	  
84	  Sama	  heimild,	  102-‐103.	  	  
85	  Sarah	  Childs	  og	  Mona	  Lena	  Krook,	  „Analysing	  Women’s	  Substantive	  Representation:	  From	  Critical	  Mass	  to	  
Critical	  Actors,“	  Government	  and	  Opposition	  44,	  nr.	  2	  (2009):	  125.	  
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Jafnréttisfemínismi (stundum kallaður sanngirnis- eða frjálslyndur femínismi) leggur áherslu á rétt 
kvenna til að taka þátt í stjórnmálum á sömu forsendum og í sama hlutfalli og karlmenn. 
(Mis)mununarfemínismi (stundum kallaður móðurlegur- eða félagsfemínismi) leggur áherslu á að 
konur hafi tiltekna eiginleika eða hagsmuni og sjónarmið sem einungis konur geti komið á framfæri.86 

 

Niðurstaða hennar er á þá lund að beggja sjónarmiða sé þörf þar sem þau vinni þrátt fyrir allt 

saman og vegi hvort annað upp. Hér er þó vert að minna á að varhugavert er að ætla konum einhverja 

ákveðna, samkvenlega eiginleika líkt og fjallað var um í yfirliti um femínískar kenningar í 

alþjóðasamskiptum hér að framan.  

Önnur kenning sem notið hefur fylgis meðal margra femínista er kenning um krítískan massa (e. 

critical mass theory). Samkvæmt henni munu konur ekki hafa raunveruleg stjórnmálaleg áhrif þar til 

þær séu nægilega margar hlutfallslega meðal löggjafarvaldsins.87 Ekki eru allir sammála þessu; Sarah 

Childs og Mona Lena Krook hafna til að mynda kenningu um krítískan massa og leggja til að 

rannsakendur spyrji þess í stað: „(1) ekki hvenær konur geri hluti sem skipti máli, heldur hvernig 

raunverulega sé unnið í þágu kvenna, og (2) ekki hvað ‚konur‘ geri, heldur hvað tilteknir gerendur 

geri.“88 Þetta sjónarhorn kalla þær kenningu um krítíska gerendur (e. critical actors theory). Það skipti 

jú öllu máli hvað við gerum en ekki hvað við getum gert.  

En hvað með hinn almenna borgara? Er almenningur tilbúinn til þess að veita konum brautargengi 

á jafnkarllægum vettvangi og stjórnmálin eru með því að veita þeim atkvæði sín? Lovenduski bendir á 

að í skandinavískum stjórnmálum, þar sem hlutfallsleg stjórnmálaþátttaka kvenna hefur verið 

umtalsverð allt frá níunda áratugnum, megi lesa tvenns konar mynstur úr stöðu kvenna sem fulltrúa 

(fyrir utan að þær séu ávallt í minnihluta) sem einnig megi sjá bregða fyrir í breskum stjórnmálum. 

Fyrra mynstrið felst í því að kvenkyns stjórnmálafulltrúum fækkar eftir því sem ofar dregur í stigveldinu. 

Seinna mynstrið felst í því að kvenkyns stjórnmálafulltrúa er aðallega að finna í „mjúkum“ og síður 

ábúðarmiklum (e. prestigious) málaflokkum. Sem dæmi um slíka málaflokka eru heilbrigðis-, mennta-, 

menningar- og félagsmál á meðan málaflokkar á borð við fjárhagsstjórn, utanríkis- og innanríkismál 

eru frekar á höndum karla.89 Leiða má að því líkur að þetta stafi af því að konum séu ætlaðir ákveðnir 

eiginleikar líkt og áður hefur verið komið inn á í þessari umfjöllun. Í því samhengi er áhugavert að 

benda á rannsóknarniðurstöður Kathleen Dolan sem rannsakaði hvort konur væru líklegri til þess að 

setja „kvenleg“ mál á oddinn í kosningabaráttu til öldungardeildar og fulltrúadeildar Bandaríkjaþings 

árin 2000 og 2002. Hún komst að því að svo væri ekki heldur leggðu konur þess í stað áherslu á 

fjölbreytt svið málaflokka sem svipaði mjög til áherslumála karlkyns kollega þeirra.90  

Annað sem vekur athygli er að að konur í bandarískum stjórnmálum eru mun líklegri til þess að 

hljóta brautargengi til löggjafarþings en til framkvæmdavaldsins. Ástæðan er sú að þar er ekki um 
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Candidate	  Sex	  and	  Issues	  Priorities	  on	  Campaign	  Websites,“	  Political	  Research	  Quarterly	  58,	  nr.	  1	  (2005):	  31.	  



  

29 

almenna kosningu að ræða heldur er það í höndum flokksforystunnar að velja úr hópi frambjóðenda.91 

Í ljósi þessa er áhugavert að velta fyrir sér hvaða konur það séu sem hljóti náð fyrir augum 

flokksforystunnar (sem oftar en ekki má ætla að sé að stærstum hluta skipuð karlmönnum)? Er líklegra 

að styðjandi eða mengandi kvenleiki sé vænlegri til árangurs? Christine Cheng og Margit Tavits, sem 

hafa rannsakað óformlega ferla við val á kvenkyns frambjóðendum í kanadískum stjórnmálum, komust 

að þeirri niðurstöðu að kynjasamsetning hliðvarða (e. gatekeepers)  -þeirra sem bera ábyrgð á nýliðun 

í stjórnmálaflokkum- gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að annaðhvort hvetja eða letja konur til 

þátttöku. Þær komust einnig að því að það sé líklegra að konur séu tilnefndar ef hliðvörðurinn 

(formaður flokksins) er kona.92  

Af þessu má sjá að ætlaðir eðlislægir eiginleikar sem og óhagstæðar formgerðir í stjórnmálum eru 

hvoru tveggja líklegar hindranir á vegi kvenna sem hyggja á frama í stjórnmálum, sérstaklega ef 

framganga þeirra sver sig í ætt við mengandi kvenleika. Sökum takmarkaðs aðgengis (eða ef til vill 

framboðs?) af rómönsk-amerískum rannsóknum á þessu sviði er hér einnig vitnað til greina frá öðrum 

löndum, til að mynda frá Norðurlöndunum, Bandaríkjunum, Bretlandi og Kanada. Þær koma engu að 

síður að gagni við að bregða upp mynd af stjórnmálaþátttöku kvenna í stærra samhengi þar sem ýmsir 

sammannlegir eiginleikar eru ekki bundnir við einstaka þjóðir eða menningarheima í hnattvæddum 

heimi samtímans.  

 

 

Kvenkyns	  leiðtogar	  

 

Undanfarinn áratug, og jafnvel lengur,93 hafa bandarískir stjórnmálafræðingar og stjórnmálaskýrendur 

mikið velt vöngum yfir því hvort Bandaríkjamenn séu undir það búnir að kjósa konu í embætti forseta. 

Fariyal Ross-Sheriff bendir í tímaritsleiðara frá árinu 2009 á að þrátt fyrir að eftirsóknarverðir 

eiginleikar á borð við hreinskilni, siðferðiskennd, samhygð og hæfni til að takast á við félagsleg málefni 

séu tengdir við konur þá séu kvenkyns frambjóðendur ekki álitnir búa yfir hæfileika til að sýna hörku og 

bregðast við málefnum sem ógni þjóðaröryggi af festu. Svo virðist sem bandarískir kjósendur tengi 

þessa síðarnefndu eiginleika -nauðsynlega í fari hvers forseta, ekki síst eftir hryðjuverkaárásirnar 11. 

september 2001- enn eingöngu við karlmenn.94 Nýlegar niðurstöður rannsóknar á fýsileika 

frambjóðenda í forsetakosningunum þar í landi árið 2008 staðfesta þetta. Rannsóknin leiddi í ljós að 

æskilegur (e. ideal) forseti á meira sameiginlegt í huga kjósenda með karlkyns frambjóðendum sem 
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hópi en kvenkyns frambjóðendum sem hópi. Æskilegur forseti býr aukinheldur yfir fleiri karllægum 

eiginleikum en kvenlægum að mati bandarískra kjósenda.95  

Sálfræðingarnir Alice H. Eagly og Steven J. Karau útskýra þetta með því sem þau kalla kenningu 

um hlutverkasamræmi (e. role congruity theory). Hún byggist á þeirri ályktun að ósamræmi milli 

hefðbundinna kvenhlutverka og hefðbundins leiðtogahlutverks valdi tvenns konar fordómum í garð 

kvenkyns leiðtoga: (1) Að konur séu álitnar síður heppilegar í leiðtogahlutverk en karlar, og (2) að 

hegðun sem er álitin viðeigandi fyrir leiðtoga sé síður vel tekið þegar hún birtist í fari kvenna en karla.96 

Gary Powell og Anthony Butterfield komast að sambærilegri rannsóknarniðurstöðum í grein sinni „Sex, 

gender and the US presidency: ready for a female President?“ frá árinu 2011: „Niðurstöðurnar benda 

til viðvarandi kynjafordóma í mati á leiðtogahæfileikum í stjórnmálalegu tilliti.“97 

Jeanette Morehouse Mendez og Tarcy Osborn sýndu fram á í bandarískri rannsókn frá árinu 2010, 

sem raunar byggði á gögnum frá árinu 1996, að bæði konur og karlar álíta að konur búi almennt yfir 

minni þekkingu á málefnum stjórnmálanna en karlar.98 Ef við skoðum þessar niðurstöður í ljósi 

kenninga Foucault þá felur þekking í sér vald og valdið er mótað af þeirri þekkingu sem er ráðandi á 

hverjum tíma. Það að almenningur sé „forritaður“ til að ganga út frá því að konur viti minna um pólitík 

en karlar er fyrsta hindrunin í vegi kvenna í stjórnmálum. 

Af þessu má sjá að konur eiga enn við ramman reip að draga þegar kemur að því að brjótast til 

áhrifa í stjórnmálum. Þó svo að hér og í næsta kafla sem fjallar um fjölmiðlaumfjallanir um kvenkyns 

stjórnmálamenn sé fyrst og fremst vísað til rannsókna á Vesturlöndum má gera ráð fyrir að það sama 

sé uppi á teningnum um allan heim. Tölfræðilegar upplýsingar um fjölda kvenna sem hafa gegnt 

embætti þjóðarleiðtoga bera til að mynda vitni um það en þar hallar verulega á konur.99 Konum sé 

„treyst“ fyrir mýkri og minna áberandi málaflokkum en eru síður taldar búa yfir eiginleikum til þess að 

axla leiðtogaábyrgð. Ýmsir væru vísir til að mótmæla þessu með tilvísan í að nóg sé af dæmum um 

konur í fremstu röð stjórnmálanna, og það áratugi aftur í tímann. Hvað með Margaret Thathcer, 

Benazir Bhutto og Indiru Gandhi? Lovenduski útskýrir árangur „hins staka kvenleiðtoga“ (e. token 

woman) með því að þær hafi einmitt náð á toppinn vegna þess að þær voru konur - frávik frá norminu. 

Margaret Thatcher, fyrsti kvenkyns leiðtogi breska Íhaldsflokksins og síðar fyrsti kvenkyns 

forsætisráðherra ríkisins, naut umtalsverðs stuðnings meðal karlkyns þingmanna vegna þess að hún 

ógnaði ekki hinu rótgróna kynjajafnvægi stjórnmálanna heldur lagaði sig að því með því að vera oft og 

tíðum meira hörkutól en karlarnir sjálfir. Konur biðu á þeim tíma ekki í röðum eftir því að komast með 

fótinn í gættina og það fór raunar svo að Thatcher útnefndi aldrei aðra kjörna konu í neina af þremur 
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ríkisstjórnum sem hún veitti forystu.100 Glerþakið þarf því ekki að vera brotið við það eitt að stöku kona 

nái á toppinn. 

 

 

Fjölmiðlaumfjallanir	  um	  (kvenkyns)	  stjórnmálamenn	  

 

„[Þ]að er ekki nóg að kona sé gáfuð. Gáfum verður að fylgja nútímaleg ‘coiffure’ [hárgreiðsla], 

eins og sagt er á frönsku. Þegar kona kemur fram sem opinber fulltrúi rýna allir í framkomu 

hennar: Í hverju er hún? Er útlit hennar gamaldags?“101  

 

Úr viðtali við Vigdísi Finnbogadóttur í The Reykjavík Grapevine í mars 2014. 

 

 

Lokahluti þessarar fræðilegu umfjöllunar, sem ætlað er að leggja grunninn að orðræðugreiningunni 

sem á eftir fer, felst í að rýna í birtingarmyndir kvenkyns stjórnmálamanna í fjölmiðlum. Þó svo að hluti 

gagnanna sem rannsóknin er unnin úr komi úr fjölmiðlum þá er hún ekki fjölmiðlarannsókn sem slík og 

þar af leiðandi eru fjölmiðlakenningar ekki til skoðunar hér. Engu að síður er mikilvægt að kynna 

stuttlega nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á fjölmiðlaumfjöllunum um kvenkyns stjórnmála-

menn til að varpa ljósi á hugsanleg þrástef (e. discursive theme) eða mismun frá því sem ætla má að 

sé uppi á teningnum þegar karlkyns stjórnmálamenn eiga í hlut. 

Það að fjölmiðlar séu gjarnan kallaðir fjórða valdið er lýsandi fyrir áhrifamátt þeirra. Í bók sinni 

Media, Gender and Identity: An Introduction bendir David Gauntlett að fjölmiðlar hafi óumdeilalega 

áhrif á hugmyndir fólks um kyngervi og sjálfsmyndir þó ekki sé hlaupið að því að skilgreina 

nákvæmlega hvernig við verðum fyrir slíkum áhrifum.102 Michel Foucault, sem nánar verður fjallað um í 

næsta kafla, hefur lýst nokkurs konar gagnvirkum þríhyrningi þekkingar, orðræðu og valds. Í þessum 

þríhyrningi leiðir eitt af öðru og mótast af á sama tíma. Viðurkennd orðræða í samfélagi felur í sér vald 

og því er ábyrgð fjölmiðla í mótun orðræðna mikil, enda eru þeir í forréttindastöðu þegar kemur að því 

að festa orðræðu í sessi eða eyða henni úr almennri umræðu.  

Skemmst er frá því að segja að ekki eru allir sammála um það hvort það halli á konur í 

fjölmiðlaumfjöllunum um stjórnmál. Lonna Rae Atkeson og Timothy B. Krebs benda á að þó sumar 

rannsóknir bendi til þess að birtingarmyndir kvenna og karla í fjölmiðlum séu ólíkar þá hafi rannsókn 

þeirra á fjölmiðlaumfjöllunum í borgarstjórnarkosningum í Bandaríkjunum á árunum 2000-2003 leitt í 

ljós að fjölmiðlaumfjallanir séu ekki hliðhollari (e. biased) karlkyns frambjóðendum. Þau komust hins 
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vegar að því að það að kona væri í framboði hefði í för með sér að fleiri málaflokkar fengju athygli og 

umfjöllun í kosningabaráttunni en ella, þar af margir tengdir kvenlægum áhugasviðum.103 

Í greininni „Fed-up with Blair’s babes, Gordon’s gals, Cameron’s cuties, Nick’s nymphets: 

Challenging gendered media representations of women political leaders“ lýsa höfundarnir Sharon 

Mavin, Patricia Bryans og Rosie Cunningham því yfir að tilgangur rannsóknar þeirra á 

birtingarmyndum breskra stjórnmálakvenna í fjölmiðlum þar í landi sé að draga fram í dagsljósið 

„kynjaðar framsetningar fjölmiðla sem vinna gegn því að konur séu samþykktar sem 

stjórnmálaleiðtogar og gera lítið úr eða hunsa framlag þeirra.“104 Með tilvísan í kenningar um 

leiðtogahlutverk og eiginleika sem almennt er álitið að leiðtogar þurfi að búa yfir rökstyðja þær 

eftirfarandi: (1) Menningarleg tengsl á milli valds og réttar (e. authority) við karlmennskuna gerir konum 

erfitt fyrir að gegna ábyrgðarmiklum embættum vegna þeirrar mótsagnar sem felst í hugmyndum 

samfélagsins um kynjaða sjálfsmynd þeirra annars vegar og karllægt eðli valds hins vegar, og; (2) Til 

að gegna leiðtogahlutverki verða konur að vera trúverðugar sem slíkar. Vandamálið við það felst í því 

að leiðtogahegðun er tengd karlmennskunni og því passa konur ekki inn í kvenkyns staðalmyndir ef 

þær sýna af sér þesslega hegðun. Konur verða með öðrum orðum að velja að vera „kvenlegar eða 

viðskiptalegar, gellur eða tíkur.“105 Mavis, Bryans og Cunningham benda ennfremur á að þrátt fyrir að 

konur geri allt „rétt“ -með öðrum orðum, hegði sér í samræmi við það sem ég hef áður skilgreint sem 

styðjandi kvenleika- þá sæti þær engu að síður öðrun (e. othering) í umfjöllun fjölmiðla þar sem þær 

passi ekki inn í hið karllæga stigveldi sem breska stjórnkerfið er.106 Niðurstöður þeirra eru því á þá lund 

að konur samræmist enn ekki hugmyndum okkar um stjórnmálamenn, hvað þá stjórnmálaleiðtoga. Ef 

þær sýna af sér hegðun í ætt við mengandi kvenleika þá sé hæðst að þeim í fjölmiðlum, og það 

gjarnan af öðrum konum, eða þá að leitast er við að tengja persónu þeirra við smættandi kvenlega 

eiginleika (svo sem skó eða brjóstaskoru) þegar því er unnt að koma við. 

Grein Carlin og Winfrey  „Have you come a long way, baby? Hillary Clinton, Sarah Palin, and 

sexism in 2008 campaign coverage“ fjallar um birtingarmyndir Hillary Clinton og Söruh Palin í 

fjölmiðlum í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum árið 2008. Niðurstöður höfunda voru 

sambærilegar niðurstöðum Mavin, Bryans og Cunningham; þær komust að því að kynjafordómar í 

garð kvenkyns frambjóðenda væru svo sannarlega til staðar í almennri fjölmiðlaumræðu og að þeir 

gætu vel haft þau áhrif að sá efasemdum í huga hins almenna kjósanda um hæfi konu til að gegna 

jafnábyrgðarmiklu hlutverki og forsetaembætti Bandaríkjanna er.107 

Af þessum tilfellum að dæma má gera ráð fyrir að umfjallanir í spænskum fjölmiðlum um suður-

amerísku kvenforsetana þrjá hafi mótast að einhverju leyti af kyni þeirra. Hvort sá grunur reynist á 

rökum reistur verður verður meðal umfjöllunarefnis í næsta kafla. 
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Samantekt	  

 

Í þessum kafla hefur fræðilegur grunnur rannsóknarinnar verið lagður. Í fyrsta hluta var farið yfir sögu 

femínískra kenninga í alþjóðasamskiptum. Áhersla var lögð á tvo kenningaskóla sem einkum áttu þátt 

í mótun sjónarhorns þessa verks: Femíníska mótunarhyggju og femínískan póststrúktúralisma. Í 

öðrum hluta kaflans var fjallað um tvíhyggju í sögulegu samhengi sem og félagslega mótun 

kynhlutverka allt til okkar daga. Kenningar Connells og Schippers um styðjandi og mengandi kvenleika 

voru útskýrðar og því lýst hvernig framsetning Gyðu Margrétar Pétursdóttur á þeim varð mér innblástur 

við mótun fyrri rannsóknarspurningar ritgerðarinnar: Einkennist orðræða núverandi kvenkyns forseta 

lýðvelda í Suður-Ameríku fremur af styðjandi eða mengandi kvenleika? Í þriðja og síðasta hluta 

kaflans var fjallað um stjórnmálaþátttöku kvenna á grundvelli kenninga á borð við kenningu um 

pólitíska fulltrúa, kenningu um krítískan massa og kenningu um krítíska gerendur. Nýlegar og eldri 

rannsóknir á æskilegum eiginleikum stjórnmálaleiðtoga voru kynntar sem benda til þess að hinum 

almenna kjósanda hætti enn til að heimfæra kynjaða eiginleika upp á stjórnmálamenn og -konur. Að 

lokum voru nokkrar rannsóknir á birtingarmyndum kvenkyns stjórnmálamanna í fjölmiðlum kynntar 

með það að markmiði að undirbúa jarðveginn fyrir sambærilega orðræðugreiningu sem fjallað verður 

um í næsta kafla. Tilgangur hennar er að svara seinni rannsóknarspurningu verksins: Var birtingar-

mynd forsetanna í spænskum fjölmiðlum kynjuð í aðdraganda og kjölfar kosninganna? 
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4. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar 
 

„Maður fæðist ekki kona, heldur verður kona,“ skrifaði Simone de Beauvoir um miðbik síðustu aldar. 

Þessi orð koma heim og saman við niðurstöður kaflans hér á undan um félagslega mótun kynjanna í 

samfélögum bæði fyrr og nú. Í ljósi áhugaverðra samfélagsbreytinga í Suður-Ameríku á undanförnum 

árum sem tíundaðar voru í öðrum kafla er áhugavert að skoða nánar áhrif þeirra á líf kvenna í álfunni. 

Með tilkomu kynjakvóta og annarra opinberra aðgerða af hálfu stjórnvalda til að auka sýnileika kvenna 

á hinu opinbera sviði er óumdeilanlegt að staða þeirra er nú þegar önnur en hún var. Sú staðreynd 

leiðir af sér fjölmargar spurningar sem því miður er ekki hægt að gera öllum skil hér. Það varð því úr 

að ein stærsta áskorun þessa verkefnis fólst í afmörkun sjónarhorns og rannsóknarspurninga. 

Markmiðið var að leita leiða til að varpa ljósi á persónulegan stíl forsetanna þriggja og kanna hvort, 

og þá hvernig, kyn þeirra birtist í orðræðu þeirra og áherslum. Það kom til greina að ég einbeitti mér 

alfarið að eigin orðræðu þeirra í þessari rannsókn. Á þann hátt hefði ég haft rúm til að skoða 

fjölbreyttari ræður en einungis innsetningarræðurnar sem ekki eru endilega dæmigerðar fyrir þær 

ræður sem fylgdu í kjölfarið. Dæmi um slíka rannsókn er greining Vitale og Maizels frá árinu 2011 á 

orðræðu Cristinu Fernández de Kirchner í kosningabaráttunni. Þær orðræðugreina þrjár ræður á 

tímabilinu og setja fram rökstudda kenningu um að orðræða hennar einkennist annars vegar af 

ímyndarsköpun hennar sem kennslukonu eða sérfræðings (s. pedagógica-experta) og hins vegar af 

kvenleika (s. feminidad), og að þessar tvær sjálfsmyndir stangist stundum á.108 Þessi kenning þeirra 

var mér innblástur í greiningu minni á orðræðu hennar eins og lesa má um í sjötta kafla hér á eftir. Mér 

fannst þó sá kostur fýsilegri í þessu tilfelli, í stað þess að skoða fleiri ræður, að rannsaka einnig 

hvernig fjallað er um forsetanna í fjölmiðlum til þess að sjá hvers konar ímyndarsköpun á sér stað þar. 

Það má segja að fjölmiðlar endurspegli það samfélag sem forsetarnir starfa innan og að þær 

birtingarmyndir sem þeir bregði upp hafi raunveruleg áhrif á það hvernig þær velja að tjá sig. Ástæða 

þess að ég valdi spænska fjölmiðla verður útskýrð nánar í undirkafla hér að neðan sem og hvernig ég 

valdi að afmarka leitartímabilið. Fyrst er þó mikilvægt að gera grein fyrir verklaginu sjálfu sem sem ég 

viðhafði við greiningu gagnanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
108	  María	  Alejandra	  Vitale	  og	  Ana	  Laura	  Maizels,	  „El	  discurso	  de	  Cristina	  Fernández	  de	  Kirchner	  (2007).	  Un	  caso	  
de	  ethos	  híbrido	  no	  convergente,“	  Linguagem	  em	  (Dis)curso	  11,	  nr.	  2	  (2011):	  337.	  	  
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4.1.	  Valdið	  í	  orðræðunni:	  Póststrúktúralísk	  orðræðugreining	  í	  anda	  
Foucault	  	  	  
 

Ritverk og hugsmíðar Michel Foucault hafa undanfarna áratugi verið félags- og hugvísindafólki 

innblástur þegar kemur að mótun aðferða við orðræðugreiningu (e. discourse analysis).109 Foucault 

sjálfur setti aldrei fram heilsteypta aðferð við að greina reynsluvísindaleg (e. empirical) gögn út frá 

félagsfræðilegu sjónarhorni en sagði í viðtali árið 1975 að hann gleddist ef aðrir fræðimenn sæktu í 

„verkfærakistu“ hans eftir innblæstri eða hugmyndum.110 Nú er svo komið að orðræðugreining sem 

byggir á hugmyndafræði hans hefur náð nægilega mikilli fótfestu í fræðunum að til hennar er vísað 

sem fúkóskrar orðræðugreiningar (e. Foucauldian discourse analysis).111 Vissulega eru til ýmsar leiðir 

til að greina orðræður, í orði eða riti, og má þar til dæmis nefna gagnrýna orðræðugreiningu (e. critical 

discourse analysis), sem einnig byggir á verkum Foucault, og orðræðugreinandi sálfræði (e. discursive 

psychology). Alla jafna veltur það á viðfangsefninu hvaða aðferð rannsakandinn telur henta best 

hverju sinni.112  

Margir femínískir fræðimenn hafa valið að beita fúkóskri orðræðugreiningu á rannsóknargögn 

sökum þess hve vel hún þykir til þess fallin að fletta hulunni af sögulega viðurkenndum og kynjuðum 

gildum í samfélögum.113 Jean Carabine bendir á að lykillinn að fúkóskri orðræðugreiningu felist í 

skilgreiningu Foucault á orðræðu og í gagnvirku sambandi valds og þekkingar. Þessi lykilatriði - 

orðræða/vald/þekking - myndi með öðrum orðum eins konar þríhyrning og hafi innbyrðis áhrif hvert á 

annað.114 Í skrifum Foucault kemur fram að hann áleit orðræðuna vera raunverulega mótandi afl.115 

Með öðrum orðum þá taldi hann að orðræða væri samsett úr hópum tengdra fullyrðinga -eða 

„sannleika“- sem loða saman (e. cohere) svo úr verður með tímanum merking og áhrif í 

raunheimum.116 Valdið sem býr í orðræðunni er því fólgið í því hvernig hún segir fyrir um hvað sé satt 

og viðurkennt á hverju tímabili, það er, hvað hefur gengist undir eigin ögun (e. normalisation) sem er 
                                                        

109	  Sjá	  m.a.	  í	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  „Leitað	  að	  mótsögnum.	  Um	  verklag	  við	  orðræðugreiningu,“	  í	  Fötlun.	  
Hugmyndir	  og	  aðferðir	  á	  nýju	  fræðasviði,	  ritstj.	  Rannveig	  Traustadóttir,	  (Reykjavík:	  Háskólaútgáfan,	  2006),	  178-‐
195;	  og	  Helen	  McLaren,	  „Using	  ‘Foucault’s	  toolbox’:	  the	  challenge	  with	  feminist	  post-‐structuralist	  discourse	  
analysis,“	  í	  Foucault:	  25	  years	  on,	  ritstj.	  I.	  Goodwin-‐Smith	  (grein	  kynnt	  á	  ráðstefnu	  í	  University	  of	  South	  
Australia,	  Adelaide,	  í	  júní	  2009).	  http://130.220.1.110/Documents/EASS/HRI/foucault-‐conference/mclaren.pdf.	  
(sótt	  4.	  febrúar	  2014).	  
110	  McLaren,	  „Using	  ‘Foucault’s	  toolbox’:	  the	  challenge	  with	  feminist	  post-‐structuralist	  discourse	  analysis,“	  1-‐2.	  	  
Í	  minni	  umfjöllun	  um	  Foucault	  styðst	  ég	  að	  miklu	  leyti	  við	  túlkun	  McLaren	  (2009),	  Carabine	  (2001),	  Devetak	  
(2001)	  og	  Ingólfs	  Ásgeirs	  Jóhannessonar	  (2006).	  	  
111	  Jean	  Carabine,	  „Unmarried	  motherhood	  1830-‐1990:	  A	  genealogical	  analysis,“	  í	  Discourse	  as	  data:	  A	  guide	  for	  
analysis,	  ritstj.	  M.	  Wetherell,	  S.	  Taylor	  og	  S.	  J.	  Yates,	  (London:	  The	  Open	  University,	  2001),	  267.	  
112	  Sjá	  m.a.	  í	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  „Leitað	  að	  mótsögnum.	  Um	  verklag	  við	  orðræðugreiningu,“	  178;	  
Rosalind	  Gill,	  „Discourse	  analysis,“	  í	  Qualitative	  researching	  with	  text,	  image	  and	  sound:	  A	  practical	  handbook,	  
ritstj.	  M.	  W.	  Bauer	  og	  G.	  Gaskell,	  (London:	  Sage	  Publications,	  2000),	  172-‐190;	  og	  Jonathan	  Potter,	  „Discourse	  
analysis	  and	  constructionist	  approaches:	  theoretical	  background,“	  í	  Handbook	  of	  qualitative	  research	  methods	  
for	  psychology	  and	  the	  social	  sciences,	  ritstj.	  John	  T.	  E.	  Richardson,	  (Leicester:	  British	  Psychological	  Society,	  
1996),	  129.	  
113	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  „Leitað	  að	  mótsögnum.	  Um	  verklag	  við	  orðræðugreiningu,“	  178.	  
114	  Carabine,	  „Unmarried	  motherhood	  1830-‐1990:	  A	  genealogical	  analysis,“	  267.	  
115	  Sjá	  t.d.	  Michel	  Foucault,	  Histoire	  de	  la	  sexualité	  I:	  La	  volonté	  de	  savoir,	  (Éditions	  Gallimard:	  Paris,	  1976),	  25-‐
27.	  
116	  Carabine,	  „Unmarried	  motherhood	  1830-‐1990:	  A	  genealogical	  analysis,“,	  268.	  	  
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annað lykilhugtak í fúkóskri orðræðugreiningu.117 Þar sem vald sækir lögmæti sitt í orðræðu, sem það 

sjálft á þó þátt í að skapa, leikur það einnig lykilhlutverk í því hvernig þekking (e. knowledge) er 

mótuð, eða hvað almennt er viðurkennt sem þekking. Carabine dregur þetta mjög vel saman í 

greiningu sinni á fúkóskri orðræðugreiningu: 

Til að skilja orðræðu verðum við að skoða hana sem flækta í net með valdi/þekkingu þar sem þekking 
bæði skapar og er sköpuð í gegnum orðræðu sem afleiðing valds. Ef rannsókn okkar á orðræðu á að 
vera meira en einungis rannsókn á tungumáli er brýnt að hún rýni einnig í félagslegt samhengi og 
félagsleg tengsl þar sem vald og þekking eiga sér stað og ná fótfestu.118 

 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að mismunandi orðræður hafa ólíkt vægi. Sumar, líkt og 

söguleg orðræða um gagnkynhneigð, ná að afla sér almenns fylgis á meðan aðrar hljóta einungis 

hljómgrunn meðal takmarkaðs hóps. En orðræður breytast með nýjum tímum. Þorgerður Einarsdóttir 

hefur bent á að póstmódernísk/póststrúktúralísk áhrif innan kvenna- og kynjafræða hafi beint athygli 

fræðafólks að margbreytileika karla og kvenna og að þau hafi einnig átt þátt í að setja valdahugtakið í 

nýtt samhengi í þeim tilgangi að skilja tengsl valds og þekkingar. „Til þess að geta skilið heiminn og 

breytt honum þarf að sundurgreina og jafnvel afbyggja valdahugtakið, finna uppsprettu þess og gera 

það sýnilegt. Það þarf að gera yfirráð karla sýnileg án þess að missa sjónir á áhrifavaldi kvenna.“119 

Þorgerður bendir á að vald sé til á mörgum plönum (nánar tiltekið einstaklings-, stofnana og táknrænu 

plani) og að uppspretta þess sé ekki alltaf sú sama. Í kynjafræðilegu tilliti sé sérstaklega mikilvægt að 

skoða áhrifavald á táknrænu plani þar sem menningarheimar hins karllæga og kvenlæga takast á.120 

Það verður með ofangreind atriði í huga sem leitast verður við að vinna úr rannsóknargögnunum. 

 

 

Verkfærakista	  fúkóskrar	  orðræðugreiningar	  

 

Í verkfærakistu Foucault er einkum að finna tvö lykilverkfæri sem nýtast við orðræðugreiningu. Fyrra 

verkfærið eru svonefnd textatengsl (e. textuality).121 Textatengsl eru algengt stef í póststrúktúralisma 

og koma upphaflega frá franska heimspekingnum Jacques Derrida. Með textatengslum er leitast við 

að endurskilgreina hvað hugtakið „texti“ felur í sér. Samkvæmt kenningum Derrida er túlkun okkar á 

texta hluti af honum og því jafn (ó)raunveruleg og hann.122 Á sama hátt er þekking aldrei óskilyrt og 

ekkert sjónarhorn (e. perspective) - hvort sem er í lífinu sjálfu eða hjá rannsakanda - getur talist „rétt“. 

Öll skynjun okkar byggist á túlkun, þar með talin skynjun okkar á því samfélagi sem við tilheyrum.  

                                                        
117	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  „Leitað	  að	  mótsögnum.	  Um	  verklag	  við	  orðræðugreiningu,“	  179.	  Eigin	  ögun	  er	  
þýðing	  Ingólfs.	  
118	  Carabine,	  „Unmarried	  motherhood	  1830-‐1990:	  A	  genealogical	  analysis,“	  275.	  	  
119	  Þorgerður	  Einarsdóttir,	  „Leyndardómar	  læknastéttarinnar	  -‐	  kynbundið	  val	  lækna	  á	  sérgreinum	  (2000),“	  28-‐
29.	  
120	  Sama	  heimild,	  29.	  
121	  Þýðing	  höfundar.	  
122	  Devetak,	  „Post-‐structuralism“,	  190.	  
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Sem dæmi um femínísk-póststrúktúralíska rannsókn í alþjóðasamskiptum sem beitir verklagi 

innbyrðis textatengsla (e. intertextuality) er rannsókn sem Charlotte Hooper vann fyrir bók sína Manly 

States (2001), og Tickner og Sjoberg taka sem dæmi í umfjöllun sinni um femínískar kenningar í 

alþjóðasamskiptum. Þar fólst rannsókn Hooper í því að orðræðugreina umfjallanir í breska dagblaðinu 

The Economist út frá skilgreindri hugmynd um „karlmennsku“. Innbyrðis textatengsl eru fólgin í því að 

bera kennsl á hvernig merking flyst og flæðir á milli texta eftir bæði orðfarslegum og sjónrænum 

leiðum. Niðurstöður Hooper leiddu í ljós að stjórnmálaumfjallanir upphefja karllæg gildi og senda 

lesendum verulega kynjuð skilaboð um það hvað stjórnmál feli í sér og hverjir eigi þar erindi.123 Í þessu 

samhengi má einnig nefna að í alþjóðasamskiptum hafa aðferðir Foucault meðal annars nýst við 

rannsóknir á minningastjórnmálum (e. politics of memory) sem skoða hvað það er sem 

stjórnmálamenn vilja að kjósendur muni eftir.124 James Der Derian komst til að mynda að þeirri 

niðurstöðu að póststrúktúralismi í alþjóðasamskiptum gengi út á að afhjúpa „innbyrðis textatengsl á 

bak við átakastjórnmál (e. power politics)“125, enda geti liðnir pólitískir atburðir geta haft mikil áhrif á 

stjórnmálalega þróun í samtímanum. 

Síðara lykilverkfærið í fúkóskri orðræðugreiningu er sifjafræði (e. genealogy). Foucault lagði sjálfur 

grunn að aðferðinni við að greina sifjafræði í verkum sínum The History of Sexuality og Discipline and 

Punish og miðar hún að því að afhjúpa samspil valds og þekkingar í orðræðum.126 Það er meðal 

annars gert með því að rýna í alla þá ferla, stofnanir og verklag sem móta orðræður og þekkingu á 

einhvern hátt. Devetak bendir á að sennilega byggist hugmyndin um sögulega sifjafræði á róttækri 

árás Nietzsche á viðurkenndar hugmyndir okkar um uppruna og vitnar í því samhengi í stjórnmála-

fræðinginn Roland Bleiker: „[Sifjafræði] einbeitir sér að því ferli sem við höfum byggt hugmyndir okkar 

um uppruna á og þar með gefið ákveðnum birtingarmyndum fortíðarinnar vægi, birtingarmyndum sem 

eru leiðarljós okkar í daglegu lífi og setja okkur skýr pólitísk og félagsleg mörk.“127  

Foucault lýsti því sjálfur yfir að einn megintilgangur sifjafræði væri kerfisbundin aðgreining 

hugmyndatengsla sjálfsmyndarinnar (e. identity).128 Devetak dregur ástæður þess saman í tvær: 

Í fyrsta lagi liggur tilgangur sifjafræði á verufræðistigi (e. ontological level): Að forðast að hampa 
orsökum í stað afleiðinga (metalepsis). Hún gengur ekki að sjálfsmynd eða gerendahæfni (e. agency) 
sem gefnum en leitar þess í stað leiða til að varpa ljósi á undirliggjandi öfl. Sjálfsmynd eða 
gerendahæfni er afleiðing sem þarf að útskýra, ekki taka sem gefnu. Þetta hefur í för með sér að 
varast ber að ætla gerendum ákveðna eiginleika, hluti eða stað í sögunni, og krefst þess að 
spurningunni ‚hvað er?‘ sé skipt út fyrir ‚hvernig er?‘. Í huga Nietzsche, Foucault og þar með 
póststrúktúralisma, er mikilvægara að ákvarða þau öfl sem móti tiltekinn atburð eða hlut en að reyna 
að bera kennsl á dulinn, fastan kjarna þeirra. Í öðru lagi er tilgangur sifjafræði siðfræðipólitískur (e. 
ethico-political) og felst í því að setja spurningarmerki við ríkjandi sjálfsmyndir (e. identity formations) 
sem virðast vera eðlilegar eða náttúrulegar. Sifjafræði hafnar því að sagan sé nýtt til að treysta stöðu 
viðurkenndra sjálfsmynda og velur heldur að nota söguna til að hrófla við sjálfsmyndum sem hafa 
verið festar í sessi sem kreddur, hefðbundnar eða viðmið.129 

 
                                                        

123	  Tickner	  og	  Sjoberg,	  „Feminism“,	  191.	  
124	  Devetak,	  „Post-‐structuralism“,	  189.	  
125	  Sama	  heimild,	  190.	  
126	  Carabine,	  „Unmarried	  motherhood	  1830-‐1990:	  A	  genealogical	  analysis,“	  275.	  
127	  Devetak,	  „Post-‐structuralism“,	  185.	  
128	  Sama	  heimild,	  188.	  	  
129	  Sama	  heimild.	  	  
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Devetak bendir á að út frá sjónarhóli alþjóðasamskipta sé mikilvægt að hafa í huga að pólitísk 

sjálfsmynd (eða sjálfsmyndir) geti ekki mótast nema með aðgreiningu sjálfsins frá „hinu(m)“ (e. other), 

og sækir þar í hugmyndir um öðrun og tvíhyggju sem fjallað var um í kaflanum 3.2. Kynhlutverk og 

tvíhyggja í sögulegu ljósi hér að framan.  

Með þessi tvö lykilverkfæri póststrúktúralismans í vasanum er nú komið að því að kynna verklag og 

framkvæmd sjálfrar rannsóknarinnar: Orðræðugreiningar á innsetningarræðum þriggja suður-

amerískra kvenkyns þjóðarleiðtoga á 21. öld sem og fjölmiðlaumfjöllunum um þær í aðdraganda og 

kjölfar kosninganna. 

 

 

4.2.	  Aðdragandi	  og	  verklag	  	  	  

 

„Þekkingarsköpun í orðræðugreiningu felst í túlkun þess sem greinir og markmiðið með því verklagi 

við orðræðugreiningu, sem hér er lýst, er að nota þekkinguna í baráttu samtímans. Þannig hefur hver 

orðræðugreining ólík markmið en ekki beint yfirfærslugildi.“130 Þannig kemst Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson að orði í grein sinni „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu“ (2006) 

um einkenni á orðræðugreiningu sem rannsóknartæki. Hann bendir á að við þurfum að skoða hvernig 

sé skrifað, hvar sé skrifað og um hvað sé ekki skrifað og ályktar að virkasta aðferðin við að 

framkvæma fúkóska orðræðugreiningu sé að velja ritaða texta og rýna í orðræðuna sem þar birtist. 

Takmarkið sé að bera kennsl á þau þrástef (e. discursive themes), þar með taldar þagnir, í orðræðunni 

sem mynda löggildingarlögmál (e. legitimating principles) í sögulegri samverkan aðstæðna, atvika og 

hugmynda.131 

Mér reyndist afar auðvelt að velja mér rannsóknarviðfang en velktist lengi í vafa um hver nálgunin 

skyldi vera. Suður-amerísku kvenforsetarnir hafa lengi vakið athygli mína en menningarleg fjarlægð 

við þennan heimshluta og efasemdir um að ég byggi yfir nægilegri þekkingu um hann ollu mér 

áhyggjum í upphafi. Grundvallarþekkingu er auðvelt að verða sér úti um en þegar hún er eingöngu 

fengin úr bókum sem eru, þegar öllu er á botninn hvolft, hluti af hinni viðurkenndu samfélagsorðræðu 

getur verið snúið að afhjúpa það sem marar undir yfirborðinu. Eftir að hafa kynnt mér aðferðir og 

verkfæri fúkóskrar orðræðugreiningar ásamt kenningum ýmissa femínískra fræðimanna, bæði innan 

sem utan alþjóðasamskipta, varð mér þó ljóst að margt í almennri (e. mainstream) orðræðu mætti 

afhjúpa með því að spyrja réttu spurninganna. 

Frá upphafi var ég ákveðin í að rýna í fyrstu opinberu ræður forsetanna til þess að skoða hvernig 

sjónarhorn þeirra sjálfra væri og hvar þær staðsettu sig í eigin orðræðu. Til samanburðar vildi ég 

rannsaka fréttaflutning um þær í aðdraganda og kjölfar kosninganna og vera þar sérstaklega vakandi 

fyrir kynbundnum mun, en um hann var fjallað í kaflanum 3.3.3. Fjölmiðlaumfjallanir um (kvenkyns) 

stjórnmálamenn. Í fyrstu taldi ég vænlegast að vinna með staðbundin textagögn, það er að segja fréttir 

                                                        
130	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  „Leitað	  að	  mótsögnum.	  Um	  verklag	  við	  orðræðugreiningu,“	  190.	  	  
131	  Sama	  heimild,	  181-‐182.	  	  
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í fjölmiðlum í ríkjum forsetanna sjálfra: Argentínu, Brasilíu og Síle. Raunar stóð upphaflega til að fjalla 

einnig um fjórða núverandi kvenforsetann í Rómönsku Ameríku - Lauru Chinchilla í hinu mið-ameríska 

ríki Kostaríka - en þegar upp var staðið hefði það verið of vítt rannsóknarviðfang sökum þess að Mið- 

og Suður-Ameríka eiga sér ólíka sögu og hefði ég því færst of mikið í fang í 30 ECTS ritgerð að fjalla 

um hvoru tveggja með fullnægjandi hætti. Það varð því niðurstaðan að ég einbeitti mér að 

kvenforsetum í Suður-Ameríku eingöngu og það sem af er 21. öldinni eru þær þrjár: Cristina 

Fernández de Kirchner í Argentínu, Dilma Rousseff í Brasilíu og Michelle Bachelet í Síle. 

Allmikill tími fór í að rannsaka fjölmiðlaumhverfið í þessum ríkjum. Að endingu komst ég þó að þeirri 

niðurstöðu að ógerningur væri að öðlast raunverulega þekkingu á þeim úr fjarlægð, líkt og ég hafði 

leitast við að gera. Það er svo margt sem við tengjum við fjölmiðla í samfélagi okkar sem hvergi 

stendur ritað, svo sem hvers kyns óformleg tengsl við einstaklinga eða stjórnmálaflokka, 

hugmyndafræði eða forsögu sem allt getur skipt máli við orðræðugreiningu. Þar fyrir utan virðist 

rafrænum aðgangi að fjölmiðlum í Suður-Ameríku oft vera verulega ábótavant, en rafrænn aðgangur 

var hér nauðsynlegur til þess að nálgast viðeigandi textagögn sökum landfræðilegra takmarkana. Það 

sem endanlega gerði útslagið um að ákveðið var að hverfa frá hugmyndinni um að notast við 

staðbundna fjölmiðla var að mér fannst ég ekki hafa tök á að útvega nægilega sambærileg gögn til 

þess að vinna með og greina. Þrátt fyrir að skoða fjölmiðlaumfjallanir um forsetana sem einn hóp í 

stað þess að bera þær saman innbyrðis fannst mér mikilvægt að umfjallanirnar kæmu frá sömu, eða í 

það mynda sambærilegum, fjölmiðlum sem var ekki gerlegt með það efni sem ég hafði safnað. Þannig 

leystist einnig vandamálið sem portúgalskan olli en ég hafði upphaflega ætlað mér að reyna eftir bestu 

getu að þýða úr portúgölsku með aðstoð spænskukunnáttu og góðra orðabóka.  

Næsta hugmynd fólst í að sækja efnivið í alþjóðlega enskumælandi fjölmiðla á borg við BBC eða 

New York Times. Ég hvarf þó brátt frá henni þar sem mig langaði til þess að leita í spænskumælandi 

fjölmiðla af tveimur sökum; annars vegar vegna þess að mér finnst framlag mitt til fræðasviðsins vera 

meðal annars fólgið í því að koma þekkingu úr spænsku yfir á íslenskt mál og hins vegar vegna þess 

að spænskumælandi fjölmiðlar eru mun líklegri til þess að fjalla meira og dýpra um málefni Suður-

Ameríku en aðrir sökum sögulegra, menningarlegra og viðskiptalegra tengsla. Fjölmiðlafræðingarnir 

Wanta, Golan og Lee benda á að innihaldsgreining á alþjóðlegum fréttum í nokkrum af helstu 

fjölmiðlum Bandaríkjanna (ABC, NBC og CBS) á tíu ára tímabili (1972-1981) hafi leitt í ljós að einungis 

6,2% alþjóðlegra frétta hafi fjallað um málefni Rómönsku Ameríku. Þeir benda ennfremur á eigin 

rannsókn á alþjóðlegum kosningum á tímabilinu 1998-2000 sem hafi afhjúpað að af 138 kosningum á 

þessu tímabili hafi einungis verið fjallað um einar kosningar í Rómönsku Ameríku á fleiri en einni 

fréttastöð í Bandaríkjunum.132 Þar sem búast má við að hlutföll alþjóðlegra frétta hafi ekki endilega 

breyst á þeim tíma sem liðinn er frá þessum rannsóknum vildi ég heldur leita fanga þar sem líklegra 

var að meira efni væri að finna. 

Þriðja hugmyndin sem kviknaði var að athuga hvort til væru rómansk-amerískir gagnabankar 

sambærilegir þeim fjölmiðlagagnagrunni sem CreditInfo rekur hér á landi og byggir á því sem áður 

                                                        
132	  Wayne	  Wanta,	  Guy	  Golan	  og	  Cheolhan	  Lee,	  „Agenda	  Setting	  and	  International	  News:	  Media	  Influence	  on	  
Public	  Perceptions	  of	  Foreign	  Nations,“	  Journalism	  and	  Mass	  Communication	  Quarterly	  81,	  nr.	  2	  (2004):	  366.	  
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kallaðist Fjölmiðlavaktin.133 Mér tókst ekki sjálfri að finna neina sambærilega gagnagrunna og þar fyrir 

utan könnuðust hvorki kennarar við spænskudeild Háskóla Íslands né fræðimenn við rómansk-

ameríska rannsóknasetrið í Háskólanum í Bergen né fréttamenn hjá Ríkisútvarpinu né starfsfólk 

Landsbókasafns Íslands sem leitað var til ekki við að slíkt fyrirfyndist. Það kom raunar ekki á óvart 

enda í samræmi við þá uppgötvun fyrr í ferlinu að miðlun rafrænna upplýsinga væri komin mun styttra 

á veg í Rómönsku-Ameríku en til dæmis hér á Norðurlöndunum. 

Eftir mikla umhugsun varð niðurstaðan loks sú að sækja textagögn í vefútgáfur mest lesnu 

dagblaða Spánar. Að baki því liggja eftirfarandi ástæður: (1) Spánn er tæknilega þróað land og 

aðgengi að rafrænum gögnum í fjölmiðlum er gott; (2) Spánn býr yfir sérstöðu hvað varðar söguleg, 

menningarleg og viðskiptaleg tengsl við Suður-Ameríku og gera má ráð fyrir að umfjöllun um málefni 

þess heimshluta sé meiri í spænskum fjölmiðlum en víðast hvar annars staðar, að ríkjum Rómönsku 

Ameríku undanskildum; (3) Með þessu móti eru rannsakaðar umfjallanir um alla forsetana þrjá í sömu 

miðlunum svo ætla má að umfjallanirnar séu sambærilegri en ef unnið væri með ólíka staðbundna 

miðla með mismunandi bakgrunn og forsendur. 

Síðustu aðgengilegu tölur um mest lesnu prentmiðla Spánar eru fyrir tímabilið október 2012 til maí 

2013. Úttektin var framkvæmd fyrir EGM - Estudio general de medios (Almennum fjölmiðla-

rannsóknum) af af AIMC - Asociación para la investigación de los medios de comunicación, eða 

Samtökum um fjölmiðlarannsóknir.134 Samkvæmt henni eru ellefu mest lesnu dagblöð Spánar 

eftirfarandi: 

 

 

Dagblað Fjöldi lesenda á dag  

(námundað að þúsund) 

Marca 2.835.000 

El País 1.851.000 

20 minutos 1.394.000 

As 1.372.000 

El Mundo 1.150.000 

La Vanguardia 748.000 

Sport 652.000 

El Periódico 633.000 

El Mundo Deportivo 629.000 

La Voz de Galicia 585.000 

ABC 577.000 

 

 

                                                        
133	  Sjá	  nánar	  hér:	  http://www.creditinfo.is/fyrirtaeki/um-‐creditinfo/	  
134	  Tölfræðina	  úr	  rannsókninni	  má	  nálgast	  hér,	  sjá	  bls.	  6:	  http://www.aimc.es//-‐Datos-‐EGM-‐Resumen-‐General-‐
.html	  
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Athygli vekur að af þessum ellefu dagblöðum eru fjögur íþróttablöð (Marca, As, Sport og El Mundo 

Deportivo). Þau eru útilokuð af augljósum ástæðum. Ákjósanlegustu fjölmiðlarnir fyrir þessa rannsókn 

eru fjórir: El País, 20 minutos, El Mundo og ABC, og liggja eftirtalin rök rök til grundvallar: El País og El 

Mundo eru meðal rótgrónustu dagblaða Spánar og hafa bæði mikla dreifingu á landsvísu. El País er 

almennt talið hneigjast til vinstri af miðju og vera Evrópusinnaður miðill á meðan El Mundo talar 

gjarnan fyrir sjónarmiðum frjálshyggju í sínum fréttaflutningi. 20 minutos er mest lesna ókeypis 

götublað Spánar og oftar en ekki sjást ferðalangar í neðanjarðarlestum um allt land með eitt slíkt undir 

handleggnum. Loks skal nefna dagblaðið ABC sem sker sig úr hópnum af þeirri ástæðu að það er 

bæði hægrisinnað og hliðhollt konungsveldinu á Spáni svo að sjónarhorn þess er annað en hjá El País 

og El Mundo. Hin dagblöðin á listanum sem ekki eru íþróttablöð eru héraðsblöð og sem slík féllu þau 

ekki eins vel að þessari rannsókn. Þau komu því ekki til greina.  

Í upphafi stóð til að greina allar umfjallanir þar sem nöfn forsetanna þriggja komu fyrir í þessum 

fjórum fjölmiðlum á fimm vikna tímabili, nánar tiltekið á þeim fjórum vikum fram að kosningunum þar 

sem þær náðu kjöri og vikunni sem á eftir fór. Fljótlega kom í ljós að nauðsynlegt var að þrengja leitina 

til muna þar sem gríðarmikill fjöldi umfjallana, greina og fréttaskýringa kom upp þegar leitað var eftir 

nöfnum þeirra í leitarvélum dagblaðanna á netinu.135 Valið stóð á milli þess að stytta rannsóknar-

tímabilið, fækka fjölmiðlunum í rannsókninni eða sleppa því að fjalla um einhvern forsetanna þriggja. 

Síðasti möguleikinn kom aldrei til greina þar sem tilgangur rannsóknarinnar er meðal annars að varpa 

ljósi á núverandi kvenforseta í Suður-Ameríku með því að skoða þær allar sem hóp. Niðurstaðan var 

að það væri mikilvægt að hafa yfirlitstímabilið ekki styttra en fimm vikur í tilfelli hverrar og einnar til að 

geta verið vakandi fyrir hugsanlegum þrástefjum sem skilgreind voru í upphafi þessa kafla. Það varð 

því úr að ákveðið var að einskorða rannsóknina við tvö miðla - El País og El Mundo - og leita dýpra í 

orðræðuna í stað þess að kasta út víðara neti.  

 

 

4.3.	  Gagnaöflun	  og	  úrvinnsla	  

Innsetningarræður	  

Með innsetningarræðu er hér átt við fyrstu opinberu ræðu forsetanna sem þær héldu við 

embættistöku. Í tilfellum Dilmu Rousseff og Cristinu Fernández de Kirchner reyndist auðvelt að nálgast 

þær á rafrænu textaformi á opinberum heimasíðum stjórnvalda:  www2.planalto.gov.br og 

www.presidencia.gob.ar. Ræðu Michelle Bachelet var hins vegar ekki að finna á opinberri heimasíðu 

stjórnvalda í Síle, www.gob.cl, þar sem svo virðist sem rafræn vistun á ræðum forseta hefjist ekki fyrr 

en með fyrstu opinberu ræðu Sebastian Piñera, eftirmanns Bachelet, 11. mars 2010. Eftir allmikla leit 

tókst að finna ræðuna á textaformi á vefsíðunni La Onda digital og í tveimur fræðigreinum136 en furðu 

                                                        
135	  Á	  Félagsvísindasviði	  Háskóla	  Íslands	  er	  miðað	  við	  að	  magn	  textagagna	  í	  orðræðugreiningu	  sé	  á	  bilinu	  120-‐150	  
blaðsíður	  í	  30	  ECTS	  rannsóknarverkefni.	  
136	  Juan	  Muñoz	  Mariangeltts,	  „Análisis	  crítico	  del	  discurso	  de	  la	  presidenta	  Michelle	  Bachelet	  Jeria	  del	  11	  de	  
marzo	  del	  2006,“	  (meistararitgerð	  í	  kennslufræði,	  Universidad	  Austral	  de	  Chile,	  2006);	  og	  Michael	  Shambon,	  
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vakti að hana væri hvergi að finna á „opinberari“ vettvangi. Hugsanlega er ástæðan sú að ræður bæði 

Rousseff og Fernández de Kirchner voru fluttar frammi fyrir landsþingi á meðan fyrsta ræða Bachelet, 

sem fyrr um daginn hafði tekið formlega við völdum á þingi, var flutt af svölum El Palacio de la 

Moneda, sem er aðsetur forseta landsins, frammi fyrir gríðarmiklum mannfjölda sem var saman 

kominn til að hylla nýjan forseta. Ræðurnar eru því ekki algjörlega sambærilegar sem kemur þó ekki 

að sök þar sem hér er ekki ætlunin að bera þær saman innbyrðis heldur aðeins að rýna í orðræðuna 

sem í þeim birtist með það fyrir augum að kanna hvort í máli forsetanna birtist fremur styðjandi eða 

mengandi kvenleiki. 

 

 

Fjölmiðlaumfjallanir	  í	  El	  País	  og	  El	  Mundo	  

 

Í lok febrúar árið 2014 hófst gagnaöflun úr þeim fjölmiðlum sem urðu fyrir valinu á þann hátt sem 

útskýrt var í kaflanum 4.2. Aðdragandi og verklag. Markmiðið var að safna saman öllum umfjöllunum 

þar sem forsetana bar á góma á fimm vikna tímabili í tilfelli hverrar og einnar, nánar tiltekið síðustu 

fjórar vikurnar fyrir kjördag og vikuna á eftir, til þess að kanna hvort ætla megi að kyn þeirra hafi áhrif á 

það hvernig er fjallað um þær.  

Í tilfellum beggja fjölmiðla, El País og El Mundo, var um mjög mikið gagnamagn að ræða þegar 

leitað var eftir nöfnum forsetanna í leitarvélum á vefsíðum dagblaðanna: www.elpais.com og 

www.elmundo.es. Vefsíða El País bauð raunar upp á að þrengja leitina með því að smella á flokkana 

„Michelle Bachelet“, „Cristina Fernández de Kirchner“ eða „Dilma Rousseff“ þar sem þær höfðu verið 

sérstaklega merktar inn sem viðföng viðkomandi frétta. Ég ákvað að nýta mér þessar merkingar, eða 

tögg eins og þau eru óformlega nefnd í daglegu tali, vegna þess að þrátt fyrir að hafa fækkað 

fjölmiðlum um helming var líklegt að gagnamagnið yrði enn of mikið ef óformleg viðmið 

Stjórnmálafræðideildar um 120-150 blaðsíður af textagögnum í orðræðugreiningarrannsókn til 30 

ECTS lokaverkefnis væru höfð að leiðarljósi. 

Sá háttur var hafður á við gagnasöfnunina að afrita texta fréttanna og myndir, ef þær fylgdu, yfir í 

word-skjal. Að afritun lokinni var leturstærð samræmd (10 punktar og einfalt línubil en stærra letur í 

fyrirsögnum) og myndir minnkaðar svo þær tækju sem minnst pláss, en þó ekki meira en svo að þær 

væru auðveldlega greinanlegar. Ljósmyndir og aðrar myndskreytingar við fréttir eru ekki síður 

áhugavert rannsóknarefni en textinn sjálfur svo mikilvægt var að láta þær fylgja til að missa ekki af 

hugsanlega áhugaverðum birtingarmyndum í þeim. Þegar þessari vinnu var lokið komust gögnin fyrir á 

alls 264 blaðsíðum, þar af voru 106 blaðsíður (48.617 orð) af vef El País og 159 blaðsíður (54.965 

orð) af vef El Mundo. Ef leitin á vefsíðu El País hefði ekki verið takmörkuð við fyrrnefnda flokka hefði 

gagnamagnið þaðan verið mjög sambærilegt við El Mundo, eða vel yfir þeim viðmiðunarmörkum sem 

                                                                                                                                                                             
„Political	  Psychology	  Applied	  to	  the	  Inaugural	  Adddress	  of	  Chilean	  President	  Michelle	  Bachelet,“	  Leadership	  
Review,	  8.	  árg.	  (2008).	  
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deildin setur. Að höfðu samráði við leiðbeinanda ákvað ég að freista þess ekki að minnka 

gagnamagnið enn frekar heldur gefa mér þess í stað lengri tíma til yfirferðar.  

Yfirlitið hér að neðan sýnir dreifingu umfjallana um forsetana á tímabilinu. Allar umfjallanir sem 

leitarvélin leiddi í ljós á tímabilinu voru teknar með, hvort sem um var að ræða ítarlegar fréttaskýringar 

og viðtöl, styttri fréttatilkynningar, lesendabréf, myndaþætti eða jafnvel stöku bloggfærslur sem 

blaðamenn rita á eigin vefsvæði innan miðlanna. 

 

 Tímabil (fimm vikur) Fjöldi umfjallana í              
El País 

Fjöldi umfjallana í           
El Mundo 

Michelle Bachelet 15. desember 2005 til 22. 
janúar 2006 (kjörin forseti 
15. janúar 2006) 

30 13 

Cristina Fernandéz  
de Kirchner 

28. ágúst 2007 til 4. 
nóvember 2007 (kjörin 
forseti 28. október 2007) 

22 16 

Dilma Rousseff 31. ágúst 2010 til 7. 
nóvember 2010 (kjörin 
forseti 31. október 2010) 

24 68 
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5. Rannsóknarniðurstöður og greining 
 

5.1.	  Einkennist	  orðræða	  forsetanna	  af	  styðjandi	  eða	  mengandi	  kvenleika?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fúkósk	  orðræðugreining	  á	  innsetningarræðum	  

 

Aðalmarkmið orðræðugreiningarinnar á innsetningarræðum suður-amerísku kvenforsetanna þriggja 

var að leita eftir dæmum um styðjandi og/eða mengandi kvenleika. Með því er átt við það þegar konur 

annaðhvort styðja við eða hafna félagslega samþykktum hlutverkum kynjanna með orðfari sínu eða 

athöfnum, líkt og útskýrt var ítarlega í samnefndum kafla hér að framan. Af þeim sökum var lögð 

áhersla á að bera kennsl á þrástef sem tengjast rannsóknarspurningunni og að kvenlægum þáttum 

almennt þó svo að af nógu hafi verið að taka. Hér á eftir fylgja rannsóknarniðurstöður og er þeim 

raðað í tímaröð. Til rökstuðnings er vitnað beint í ræður forsetanna en öll umræða um gögnin, túlkun 

og tenging við kenningaramma rannsóknarinnar verður hins vegar umfjöllunarefni sjötta kafla. 

Ræðurnar er að finna í heildartexta sem viðauka. 

 

Michelle	  Bachelet	  

Michelle Bachelet Jeria er núverandi forseti Síle og jafnframt fyrsta konan til að hljóta beina kosningu 

til embættis forseta í suður-amerísku ríki sem ekki er eiginkona fyrrum forseta eða annars innlends 

stjórnmálaleiðtoga. Bachelet tók nýverið við forsetaembættinu í annað sinn en hún náði fyrst kjöri 15. 

janúar 2006. Samkvæmt stjórnarskrá Síle er forseta óheimilt að sitja lengur en eitt kjörtímabil í senn og 

þurfti hún því að láta af embætti að fjórum árum liðnum. Hún er menntaður læknir sem síðar nam 

herstjórnarfræði, bæði í Síle og í Bandaríkjunum. Bachelet er fyrsta konan til að gegna embætti 

varnamálaráðherra í álfunni en hún var bæði heilbrigðis- og síðar varnamálaráðherra í ríkisstjórn 

Ricardo Lagos á árunum 2000-2006. Faðir hennar var herflugmaður í stjórnartíð Salvadors Allende 

(1970-1973) sem leiddi til þess að hann var pyntaður fyrir landráð af herforingjastjórn Pinochets 

snemma á áttunda áratugnum og lést af sárum sínum skömmu síðar. Michelle og móðir hennar voru 

einnig handteknar og beittar harðræði í pyntingabúðum, síðar sendar í útlegð og sneru ekki aftur til 

Síle fyrr en árið 1979.137 

Bachelet ávann sér traust þjóðarinnar þegar hún bauðst til að segja af sér sem heilbrigðisráðherra í 

ríkisstjórn Lagos þegar henni hafði „einungis“ tekist að stytta biðlista inn á opinbera spítala um níutíu 

prósent í stað hundrað eftir 100 daga í ráðherraembætti, en það takmark hafði hún sett sér í samræmi 

við fyrirmæli þáverandi forseta. Boði hennar um afsögn var snarlega hafnað. Í valdatíð sinni sem 

arftaki Lagos og leiðtogi flokkabandalagsins La Concertación de Partidos por la Democracia, sem 

staðsett er vinstra megin við miðju og var stofnað til höfuðs herforingjastjórninni til sigurs í kosningum 
                                                        

137	  Gobierno	  de	  Chile,	  „Biografía	  Presidenta:	  Michelle	  Bachelet	  Jeria,“	  http://www.gob.cl/presidenta/	  (sótt	  20.	  
mars	  2014);	  og	  Michelle	  Bachelet,	  viðtal	  við	  Jonathan	  Franklin,	  „’All	  I	  want	  in	  life	  is	  to	  walk	  along	  the	  beach,	  
holding	  my	  lover’s	  hand’,“	  The	  Guardian,	  22.	  nóvember	  2005,	  	  
http://www.theguardian.com/world/2005/nov/22/chile.gender	  (sótt	  20.	  mars	  2014).	  
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árið 1989, hefur Bachelet verið ötul talskona kven- og mannréttinda af ýmsum toga. Til að mynda 

gerði hún „daginn eftir“ getnaðarvarnarpillu aðgengilega og ókeypis fyrir fórnarlömb kynferðislegrar 

misnotkunar í forsetatíð sinni sem olli titringi meðal kaþólskra íbúa landsins. Hún lýsti því yfir í 

kosningabaráttunni árið 2005-2006 að hún myndi skipa ríkisstjórn sína konum til jafns við karla og stóð 

hún við það, fyrst allra forseta í álfunni, og voru konurnar þar að auki settar yfir ráðuneyti sem almennt 

teljast ekki vera „kvenlæg“. Þegar hún lét af embætti forseta árið 2010 naut Bachelet stuðnings 80% 

þjóðarinnar og mældist persónulega með mun meira fylgi en flokkabandalagið sem hún leiddi. Næstu 

árin veitti hún alþjóðasamtökunum UN Women forstöðu en náði svo aftur öruggu kjöri til forseta Síle í 

forsetakosningunum fyrr á þessu ári.138  

Sökum sérstöðu sinnar á ýmsum sviðum hefur Bachelet vakið mikla athygli bæði fjölmiðla og 

fræðafólks sem hefur fjallað talsvert um áherslur hennar og stjórnunarstíl. Hún þykir afar mælsk sem 

lýsi sér í hæfileikum hennar til að snerta á eldfimum málum á varfærinn og diplómatískan hátt án þess 

þó að merkingin fari á milli mála. Bent hefur verið á að hún hafi sýnt af sér leiðtogafærni sem falli undir 

skilgreiningar á umbreytingarstjórnun (e. transformational leadership) í leiðtogafræðum.139  

 

 

Innsetningarræða 11. mars 2006  

Ræða Bachelet var flutt frammi fyrir miklum mannfjölda af svölum aðseturs forseta landsins, El Palacio 

de la Moneda, eftir embættistöku á þinginu fyrr um daginn. Ræðan var ekki löng en mjög áhrifamikil og 

tilfinningaþrungin. Eftirtalin þrástef sem tengja má við kvenleika voru mest áberandi í ræðu Bachelet: 

(I) Þakklæti, auðmýkt og ábyrgðartilfinning, (II) Gott en getur batnað og (III) Áfram stelpur!  

Í fyrsta lagi skín auðmýkt og þakklæti úr ræðu Bachelet. Hún hefur mál sitt á þökkum til allra 

stuðningsmanna sinna og endurtekur orðið „takk“ fjórum sinnum í fyrstu efnisgreininni til þess að 

leggja áherslu á mál sitt: „Takk, Sílekonur og -menn: Takk fyrir þessi fagnaðarlæti, takk fyrir þessi bros 

sem þið sendið mér öllum stundum, takk fyrir faðmlögin. Það eru forréttindi, svo sannarlega, að 

meðtaka og finna frá ykkur slíkan kærleik.“140   

Um miðbik ræðunnar þakkar hún aftur öllum þeim sem studdu hana en sendir einnig þakkir til allra 

íbúa landsins. Hún endurtekur það síðarnefnda svo það fari ekki á milli mála: „Allir Sílemenn og -

konur, allir Sílemenn og -konur eru í huga mér og hjarta á þessu augnabliki ásamt þeim sem fylgdu 

                                                        
138	  CIDOB	  -‐	  Barcelona	  Centre	  for	  International	  Affairs,	  „Michelle	  Bachelet	  Jeria,“	  
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/chile/michelle_bachel
et_jeria	  (sótt	  20.	  mars	  2014).	  
139	  Shambon,	  „Political	  Psychology	  Applied	  to	  the	  Inaugural	  Adddress	  of	  Chilean	  President	  Michelle	  Bachelet,“	  
137;	  og	  Teresa	  Valdés,	  „El	  Chile	  de	  Michelle	  Bachelet.	  ¿Género	  en	  el	  poder?,“	  Latin	  American	  Research	  Review	  
Special	  Issue,	  (2010):	  249.	  
140	  Gracias,	  chilenas	  y	  chilenos:	  Gracias	  por	  estos	  aplausos,	  gracias	  por	  estas	  sonrisas	  que	  me	  regalan	  en	  todo	  
momento,	  gracias	  por	  los	  abrazos.	  Me	  siento	  privilegiada,	  de	  verdad,	  de	  recibir	  y	  sentir	  de	  parte	  de	  ustedes	  
tanto	  cariño.	  



  

46 

mér á leið minni til Santiago [höfuðborg Síle]. Ég vil þakka þeim öllum, fyrir gríðarmikla ástúð og 

stuðning.“141 

Undir lok ræðunnar þakkar hún aftur fyrir sig með persónulegri kveðju: „Kærar þakkir, vinir og 

vinkonur, kærar þakkir [...].“142 Bachelet þakkar einnig fráfarandi forseta, sem studdi framboð hennar 

opinberlega, með hástemmdum lýsingarorðum. Í þessu samhengi má raunar geta þess að spænskt 

málfar og stíll er oft öllu tilkomumeiri og hástemmdari en það sem tíðkast hér á landi. Það er vert að 

hafa í huga þegar þýðingar mínar á innsetningarræðunum eru lesnar:  

Á þessari stundu vil ég ekki aðeins lýsa yfir aðdáun minni og ástúð heldur einnig sérstöku 

þakklæti í garð mikils forseta lýðveldisins, Ricardo Lagos Escobar. Hvílíkt stolt, hvílíkt stolt sem 

við allir íbúar Síle finnum fyrir í dag þegar við fylgjumst með honum yfirgefa þessa höll, hylltum af 

þjóð sinni. Já, vinkonur og vinir, fagnið ákafar vegna þess að Ricardo Lagos Escobar er þess 

verður. Og vegna þess að þegar við hyllum þennan mikla forseta, sem uppfyllti skyldur sínar svo 

vel, erum við einnig að hylla allt lýðveldið!143 

 

Kvenleg hógværð birtist einnig í máli Bachelet, líkt og þetta dæmi sýnir: „Þið vitið þetta: Ég hef aldrei 

fundið fyrir þörf til að sækjast eftir völdum. Ég hef einungis viljað þjóna. Embættið sem ég veiti viðtöku 

í dag hafið þið veitt mér og ég finn fyrir þunga ábyrgðarinnar sem því fylgir.“144 En á sama tíma og 

Bachelet ávarpar þjóð sína af auðmýkt mælir hún einnig af festu. Hún gengst margoft við ábyrgðinni 

sem því fylgir að leiða ríkisstjórn landsins og í ljósi fyrri verka hennar trúa kjósendur henni til þess að 

axla ábyrgð með afsögn ef til þess skyldi koma: „Þessi þjóð, þið, munið eiga í mér leiðtoga sem mun 

ávallt ávarpa ykkur heiðarlega.“145; „Í Síle verða engir gleymdir borgarar. Ég skuldbind mig til þess.“146; 

„Og ef svo fer ekki, Sílemenn og -konur, megið þið kalla mig til ábyrgðar.“147; „Ég endurtek, ég er 

fullkomlega meðvituð um ábyrgðina sem felst í því að axla vonir, þrár og ástúð og mun vinna ötullega 

að því að uppfylla þessar væntingar og vonir.“148; „Þið vitið það, ég uppfylli loforð mín. Ég segi það 

sem ég meina og framkvæmi það sem ég lofa. Heiðurskonusamkomulag!“149 Þetta síðastnefnda felur 

                                                        
141	  Todos	  los	  chilenos	  y	  chilenas,	  todos	  los	  chilenos	  y	  chilenas	  están	  en	  mi	  mente	  y	  en	  mi	  corazón	  en	  este	  
momento,	  como	  todos	  aquellos	  que	  estaban	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  entrada	  de	  Santiago.	  Gracias	  a	  todos	  ellos,	  
por	  el	  tremendo	  afecto,	  apoyo.	  
142	  Muchas	  gracias,	  amigos	  y	  amigas,	  muchas	  gracias	  [...]	  
143	  Quiero	  en	  este	  momento	  no	  sólo	  expresar	  mi	  admiración,	  mi	  cariño,	  sino	  también	  mi	  gratitud	  especial	  con	  un	  
gran	  Presidente	  de	  la	  República,	  Ricardo	  Lagos	  Escobar.	  Qué	  gran	  orgullo,	  qué	  gran	  orgullo	  sentimos	  todos	  los	  
chilenos	  hoy	  al	  verlo	  salir	  de	  este	  Palacio,	  ovacionado	  por	  su	  pueblo.	  ¡Sí,	  amigas	  y	  amigos,	  aplaudan	  más	  fuerte,	  
porque	  Ricardo	  Lagos	  Escobar	  se	  lo	  merece,	  y	  porque	  cuando	  aplaudimos	  a	  este	  gran	  Presidente,	  que	  cumplió	  
tan	  bien	  su	  tarea,	  también	  estamos	  aplaudiendo	  a	  toda	  la	  República!	  
144	  Ustedes	   lo	   saben:	   yo	  nunca	   tuve	   la	  ambición	  de	  poder.	   Sólo	  he	   tenido	   la	   voluntad	  de	   servir.	   El	   cargo	  que	  
asumo	  hoy	  me	  lo	  han	  dado	  ustedes,	  y	  siento	  el	  peso	  de	  la	  responsabilidad	  que	  eso	  significa.	  
145	   Esa	   ciudadanía,	   ustedes,	   tendrán	   en	   mí	   una	   mandataria	   que	   les	   hablará	   siempre	   con	   el	   lenguaje	   de	   la	  
verdad.	  
146 En	  Chile	  no	  habrá	  ciudadanos	  olvidados.	  Ese	  es	  mi	  compromiso.	  
147 Y	  si	  no	  es	  así,	  chilenos	  y	  chilenas,	  pueden	  cobrarme	  la	  palabra.	  
148 Vuelvo	   a	   insistir,	   tengo	   clara	   la	   responsabilidad	   que	   significa	   tener	   en	   mis	   hombros	   las	   esperanzas,	   los	  
anhelos	   y	   el	   cariño	   de	   tantos,	   y	   voy	   a	   trabajar	   muy	   fuerte	   para	   responder	   a	   esas	   expectativas	   y	   a	   esas	  
esperanzas.	  
149 Ustedes	  lo	  saben,	  yo	  cumplo	  con	  mis	  promisos.	  Diré	  lo	  que	  pienso	  y	  haré	  lo	  que	  digo.	  ¡Palabra	  de	  mujer!	  
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raunar í sér orðaleik á máltækinu palabra de honor, sem í beinni þýðingu merkir heiðursorð, þar sem 

orðið kona er komið í stað heiðurs í ræðu Bachelet: palabra de mujer. 

Nátengt fyrsta þrástefinu er það sem ég kýs að kalla „Gott en getur batnað“. Með því er vísað til 

þeirrar aðferðar sem Bachelet beitir til þess að koma því á framfæri hverju hún vill breyta án þess að í 

því felist gagnrýni á fyrrum valdhafa. Það skiptir máli í þessu samhengi þar sem La Concertación, 

flokkabandalagið sem sigraði í fyrstu kosningunum eftir herforingjastjórnina árið 1989, hafði verið við 

völd sleitulaust síðan þá. Bachelet gat því ekki með góðu móti talað gegn eigin flokkabandalagi og 

hvað þá gegn Ricardo Lagos sem hafði stutt framboð hennar dyggilega. Hún fer þá leið að mæra 

fyrirrennara sína í embætti -Patricio Alwyn, Eduardo Frei Ruiz-Tagle og Lagos- og þakka þeim vel 

unnin störf en tala á sama tíma um hvernig hún telji að Síle gæti orðið enn betri: 

Fortíðin er það sem hún er: fortíð, og henni gleymum við aldrei. Eins og Lagos forseti myndi 

segja, „það er enginn morgundagur án gærdags“, og ekki viljum við gera sömu mistök og í 

fortíðinni. Við viljum morgundaginn - gjöfulli, sanngjarnari og jafnari morgundag þar sem fleiri taka 

þátt.150 

 

Sú framtíðarsýn sem Bachelet lýsir í ræðu sinni byggist á á sósíalískum hugsjónum á borð við 

samheldni, náungakærleika og afnámi sérhagsmuna- og einstaklingshyggju. Með öðrum orðum, 

hugsjónum sem flokkast gætu sem kvenlægar (sem þó ber að varast að túlka ekki sem kvenlegar eða 

sem eigi við um allar konur umfram karla): 

Tuttugasta og fyrsta öldin leggur ný verkefni fyrir okkur sem við vitum kannski ekki enn hver eru. 

Fyrir utan tæknibyltinguna sem er nú þegar runnin upp og innan seilingar hugsa ég einnig um það 

hvernig við tengjumst hvert öðru, hvernig við eigum samskipti við hvert annað í samfélagi okkar 

og hvernig við getum unnið bug á einstaklingshyggju, skeytingarleysi og vonleysi.151 

 

Þriðja og síðasta þrástefið í ræðunni felst í hvatningu til allra kvenna. Af ræðu Bachelet að dæma 

er ljóst að hún er stolt af kynferði sínu: „Við munum beita krafti okkar í þágu kvenna, af því að við 

konur eigum það skilið.“152 Hún leikur sér með orðið kona, líkt og bent var á í dæminu um palabra de 

mujer í umfjöllun um fyrsta þrástefið hér að ofan. Með því minnir hún lipurlega á þá staðreynd að hún 

er ólík fyrirrennurum sínum að þessu leyti og að því megi búast við öðrum áherslum af henni á 

einhverjum sviðum: 

                                                        
150 El	  pasado	  es	  lo	  que	  es:	  pasado,	  y	  no	  lo	  olvidaremos	  nunca.	  Porque	  como	  dijera	  el	  Presidente	  Lagos,	  “no	  hay	  
mañana	  sin	  ayer”,	  y	  no	  queremos	  repetir	  los	  mismos	  errores	  del	  pasado.	  Y	  quieremos	  un	  mañana,	  un	  mañana	  
más	  próspero,	  más	  justo,	  más	  igualitario,	  más	  participativo.	  
151 El	   siglo	   XXI	   nos	   plantea	   nuevas	   tareas,	   tal	   vez	   desconocidas	   hasta	   ahora.	   Más	   allá	   de	   la	   revolución	  
tecnológica	  que	  está	  ante	  nuestros	  ojos	  y	  alcance,	  pienso	  también	  en	  cómo	  nos	  relacionamos	  entre	  nosotros,	  
cómo	  interactuamos	  en	  comunidad	  y	  vencemos	  el	  individualismo,	  la	  indiferencia	  y	  la	  desesperanza.	  
152	  Nuestras	  fuerzas	  estarán	  con	  las	  mujeres,	  porque	  las	  mujeres	  así	  lo	  merecemos.	  
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Í dag hefur Síle eignast nýja ríkisstjórn, leidda af konu, sem er einnig lýsandi fyrir nýja tíma, 

gleðitíma, tíma sem einnig er tími karla, tími ungs fólks og barna, tími eldri borgara og, auðvitað, 

tími kvenna.153 

 

Sú birtingarmynd þessa þrástefs sem er hvað mest áberandi er hve vandlega hún gætir þess að 

ávarpa konur til jafns við karla. Á spænsku felur karlkyns orðmynd nafn- og lýsingarorða bæði í sér 

karl- og hvorugkyn. Það er að segja, á spænsku nær nafnorðið amigos (vinir) til dæmis bæði yfir 

karlkyns vinahópa sem og hópa með blandaðri kynjasamsetningu á meðan nafnorðið amigas 

(vinkonur) er eingöngu bundið við kvenfólk. Með því að ávarpa þjóðina með orðum á borð við chilenos 

eða amigos, í karlkyni, getur ræðumaður því átt við alla sem á hann hlusta. Það er raunar algengt að 

bæði karl- og kvenkyns orðmyndir séu notaðar þegar hópur er ávarpaður á spænskri tungu: Damas y 

caballeros, señores y señoras, amigos y amigas. Dömur mínar og herrar, herrar mínir og frúr, vinir og 

vinkonur. Það er hins vegar ekki algengt að þessi háttur sé markvisst viðhafður í heilli ræðu líkt og 

Bachelet gerir. Það á bæði við um ávörp sem og orðmyndir á borð við þessa þar sem nóg hefði verið 

að nota orðið todos: „Nú er tími todas (allra kvenna) og todos (allra, karla sem kvenna) runninn upp 

[...].154 

 

 

Cristina	  Fernández	  de	  Kirchner	  

Cristina Fernández de Kirchner er fyrrum forsetafrú og núverandi forseti Argentínu. Hún hefur gegnt 

embættinu frá árinu 2007 og var endurkjörin fjórum árum síðar svo hún situr nú sitt annað kjörtímabil. 

Fernández de Kirchner, sem er lögfræðingur að mennt, á langan stjórnmálaferil að baki og átti meðal 

annars sæti í öldungadeildarráði landsins áður en hún komst til æðstu metorða. Hún er fyrsti 

lýðræðislega kjörni kvenkyns forseti Argentínu og önnur konan til að gegna embættinu á eftir Isabel 

Perón. 

Néstor Kirchner, eiginmaður Fernández de Kirchner og forseti landsins á árunum 2003-2007, lést 

langt fyrir aldur fram í október 2010. Saman báru hjónin höfuð og herðar yfir aðra stjórnmálamenn í 

Argentínu á fyrsta áratug aldarinnar. Þau kynntust ung að árum þegar þau störfuðu innan 

stjórnmálaflokksins El Partido Justicialista (Réttlætisflokknum) sem var stofnaður af Juan og Evitu 

Perón árið 1947. Argentína er sker sig úr hópi suður-amerískra ríkja að því leyti að áhrifa el peronismo 

gætir í landspólitíkinni enn þann dag í dag. Það er óvenjulegt þar sem popúlísk stefna í álfunni er 

yfirleitt bundin við tiltekinn leiðtoga og hverfur á braut með honum.155 Kirchnerhjónin voru bæði yfirlýstir 

Perónistar og hefur Fernández de Kirchner sem forseti fylgt þeirri stefnu sem eiginmaður hennar 

markaði á meðan hann gegndi embættinu, svonefndum kirchnerismo. Þar ber helst að nefna áherslu á 

                                                        
153 Hoy	  día	  Chile	  cuenta	  con	  un	  nuevo	  gobierno,	  dirigido	  por	  una	  mujer,	  que	  es	  expresión	  también	  de	  nuevos	  
tiempos,	   tiempos	   de	   alegría,	   tiempo	   de	   hombres	   también,	   tiempo	   de	   jóvenes	   y	   de	   niños,	   tiempo	   de	   adultos	  
mayores	  y,	  por	  cierto,	  tiempo	  de	  mujer.	  
154	  Es	  tiempo	  de	  todas	  y	  todos,	  [...]	  
155	  Levitsky	  og	  Roberts,	  „Introduction:	  Latin	  America’s	  “Left	  Turn”:	  A	  Framework	  for	  Analysis,“	  6-‐7	  og	  16-‐18.	  
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aukna svæðisbundna samvinnu suður-amerískra ríkja, harða andstöðu við ítök alþjóðlegra stofnana á 

borð við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í landinu og afturhvarf frá nýfrjálshyggjustefnu í efnahagsmálum.156 

Þar fyrir utan hefur Fernández de Kirchner markað sér sérstöðu sem baráttukona fyrir mannréttindum 

af ýmsu tagi auk þess að vekja athygli fyrir útlit og klæðaburð hvar sem hún kemur. 

 

 

Innsetningarræða 10. desember 2007 

Ræða Cristinu Fernández de Kirchner var flutt frammi fyrir löggjafarþingi Argentínu og markaði upphaf 

forsetatíðar hennar. Hún er öllu ítarlegri en ræða Bachelet auk þess sem umtalsvert orðskrúð 

einkennir ræðustílinn. Fernández de Kirchner fer vítt og breitt í máli sínu og snertir meðal annars á 

utanríkismálum, milliríkjadeilum, efnahagsumbótum og uppbyggingu innviða samfélagsins.  

Kvenleiki er ekki afgerandi áhrifavaldur í ræðu forsetans og því reyndist örðugt að bera kennsl á 

þrástef honum tengdum. Þó má færa rök fyrir því að tvö þrástef einkenni ræðu hennar: (I) Við Kirchner 

og, þó síður afgerandi sé, (II) Við konur. 

Forsetinn fráfarandi er sem rauður þráður í allri ræðu Fernández de Kirchner og er því greinilegt 

þrástef. Þau eru greinilega teymi í hennar huga og oft er erfitt að greina á milli hvar annað þeirra endar 

og hitt byrjar. Hún vísar margsinnis til þess tímabils sem hófst með kjöri eiginmanns hennar sem 

„þeirra“: „Í dag vil ég hvorki deila með ykkur tölum eða gögnum né segja ykkur frá því sem við höfum 

áorkað síðasta fjóra og hálfa árið [...]“ (leturbreytingar mínar).157,158 Hún vísar meira að segja til hans 

sem „forsetans“ þegar hún ræðir um aðgerðir hans til að vinna úr efnahagshruninu í desember 2001 

þegar eðlilegra væri að vísa til hans sem fráfarandi forseta: „Forsetinn, sem mér situr á vinstri hönd, 

breytti ásamt öllum Argentínubúum þeim aðstæðum sem hér ríktu þann tiltekna 25. maí. Hann gerði 

það í nafni sannfæringar sinnar sem er einnig mín og margra annarra Argentínumanna sem trúðum 

alltaf á land okkar og á karla þess og konur, [...].“159  

Forsetinn notar persónufornöfnin „ég“ og „við“ til skiptis en þegar hún talar í fleirtölu virðist hún 

fremur eiga við þau Kirchner frekar en sig og flokksfélaga sína líkt og eftirfarandi dæmi sýnir:  

Að lokum vil ég ákalla sérhvern karl og konu lands míns [...] vegna þess að í dag erum við 

sannarlega fulltrúar hagsmuna allra. Ég vil ennfremur gera það á grunni sannfæringar minnar, þið 

vitið það, eins og sá sem kveður, eins og forsetinn erum við hluti af, og mörg hver ykkar sem einnig 

sitjið hér, að hvorki Kirchner né ég erum Marsbúar. Við tilheyrum kynslóð sem trúði á hugsjónir og 

                                                        
156	  Sebastián	  Etchemendy	  og	  Candelaria	  Garay,	  „Argentina.	  Left	  Populism	  in	  Comparative	  Perspective,	  2003-‐
2007,“	  í	  The	  Resurgence	  of	  the	  Latin	  American	  Left,	  ritstj.	  Levitsky	  og	  Roberts,	  (Baltimore:	  The	  Johns	  Hopkins	  
University	  Press,	  2011),	  283-‐286.	  
157	  En	  el	  día	  de	  hoy,	   yo	  no	  quiero	   compartir	   con	  ustedes	   cifras	  o	  datos	  o	  venir	  a	   contar	   las	   cosas	  que	  hemos	  
hecho	  en	  estos	  cuatro	  años	  y	  medio	  [...].	   
158	  Á	  undan	  Néstor	  Kirchner	  var	  samflokksmaður	  hjónanna	  forseti	  svo	  hér	  er	  ekki	  hægt	  að	  túlka	  orð	  Fernández	  
de	  Kirchner	  sem	  „við,	  flokksmeðlimir	  í	  Réttlætisflokknum“,	  annars	  hefði	  hún	  ekki	  talað	  um	  síðasta	  fjóra	  og	  hálfa	  
árið	  sem	  vísar	  til	  embættistíma	  Kirchners.	  
159 El	  Presidente,	  que	  está	  sentado	  a	  mi	  izquierda,	  junto	  a	  todos	  los	  argentinos	  cambió	  en	  estos	  cuatro	  años	  y	  
medio	  ese	  ecenario	  que	  teníamos	  aquel	  25	  de	  Mayo.	  Lo	  hizo	  en	  nombre	  de	  sus	  convicciones	  que	  son	  las	  mías	  y	  
las	  de	  muchísimos	  argentinos	  que	  siempre	  creímos	  en	  el	  país	  y	  en	  sus	  hombres	  y	  en	  sus	  mujeres,	  [...]	  
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sannfæringu og sem tapaði hvorki draumsýnum sínum né löngun til að breyta heiminum, ekki einu 

sinni andspænis skipsbroti og dauða.  

Við erum kannski ögn hógværari og auðmýkri. Á þessum árum dreymdi okkur um að breyta 

heiminum, í dag látum við okkur nægja að breyta landinu okkar, heimili okkar.160 

 

Til samanburðar greindi ég innsetningarræðu Néstors Kirchners frá fjórum árum áður til að rannsaka 

hvort þessu væri eins farið hjá honum. Svo var ekki. Hann minnist aldrei á eiginkonu sína í annars 

langri og ítarlegri ræðu né á þátt hennar í kjöri hans. Ræða hans er karllæg að því leyti að sjálfstraust 

skín úr hverju orði. Hann þakkar engum, hvorki stuðningsmönnum né forverum, nema rétt í lokin þegar 

hann þakkar áheyrnina. Þess í stað ávarpar hann þingið og gesti þess (alla í karlkyni eingöngu nema 

þegar hann ávarpar borgara landsins - þá notar hann hugtök beggja kynja: ciudadanas y ciudadanos) 

og vindur sér svo beint í að gera grein fyrir sýn sinni á næstu fjögur ár á yfirvegaðan máta.161  

Forsetinn fráfarandi fær á köflum raunar á sig goðsagnakenndan blæ í ræðu eiginkonu sinnar: 

„Forsetinn sem situr mér á vinstri hönd [...] endurreisti stjórnmálin sem verkfæri til að bæta lífsgæði 

borgaranna og snúa við örlögum sem virtust óviss, jafnvel bölvuð, á stundum.“162 Þó setur hún óvænt 

fram vísi að sjálfstæðisyfirlýsingu undir lok ræðunnar, mögulega til þess að slá á efasemdarraddir sem 

annars gætu haldið að hún væri lítið meira en framlenging eiginmannsins í forsetaembættinu:  

Megi Guðs vilji og leiðsögn verða til þess að mér skjátlist eins lítið og mögulegt er, hjálpi mér að 

hlusta, hjálpi mér að ákveða. Ég mun takast á við þetta á sama hátt og ég hef alltaf gert í lífi mínu: 

með sannfæringu mína, hugmyndir og, framar öllu öðru, endalausa skuldbindingu mína gagnvart 

föðurlandinu að leiðarljósi.163  

 

Ræða forsetans er að mestu leyti laus við tilvísanir í að hún sé kona. Það eitt og sér myndar 

þrástef samanber fyrri umfjöllun um myndun þrástefja sem felast í því sem ekki er sagt. Þrátt fyrir að 

vera tíðrætt um mannréttindi og jafnrétti virðist henni stéttlaust samfélag vera hugleiknara en 

réttindabarátta kvenna eða minnihlutahópa, að minnsta kosti af þessari ræðu að dæma. Á einum stað 

                                                        
160 Para	   terminar,	   quiero	   convocar	   a	   todos	   los	   hombres	   y	   mujeres	   de	  mi	   país	   [...]	   porque	   en	   definitiva	   hoy	  
estamos	   respresentando	   los	   intereses	   de	   todos,	   quiero	   hacerlo	   también	   desde	   mis	   convicciones,	   ustedes	   lo	  
saben,	  como	  quien	  se	  va,	  como	  el	  Presidente	  formamos	  parte	  y	  muchos	  de	  ustedes	  también	  de	   los	  que	  están	  
aquí	   sentados,	   que	  no	   somos	  marcianos	  ni	   Kirchner	   ni	   yo,	   somos	  miembros	  de	  una	  generación	  que	   creyó	   en	  
ideales	   y	   en	   convicciones	   y	   que	   ni	   aún,	   ante	   el	   fracaso	   y	   la	  muerte	   perdimos	   las	   ilusiones	   y	   las	   fuerzas	   para	  
cambiar	  al	  mundo.	  	  
Tal	  vez,	  estemos	  un	  poco	  más	  modestos	  y	  humildes.	  En	  aquellos	  años	  soñábamos	  con	  cambiar	  el	  mundo,	  ahora	  
nos	  conformamos	  con	  cambiar	  este	  nuestro	  país,	  nuestra	  casa.	  	  

161 Néstor	  Kirchner.	  Fyrsta	  opinbera	  ræða	  sem	  forseti	  Argentínu,	  haldin	  við	  embættistöku	  frammi	  fyrir	  
löggjafarþingi	  hinn	  25.	  maí	  2003.	  http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/x_04.pdf	  (sótt	  27.	  mars	  
2014).	  
162	  El	  Presidente	  que	  está	  a	  mi	  izquierda	  [...]	  volvió	  a	  resituar	  la	  política	  como	  el	  instrumento	  válido	  para	  mejorar	  
la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  ciudadanos	  y	  para	  torcer	  un	  destino	  que	  parecía	  incierto,	  que	  parecía	  casi	  maldito	  por	  
momentos.	  

163 Quiera	  Dios	  y	  me	  ilumine	  para	  que	  me	  equivoque	  lo	  menos	  posible,	  que	  me	  ayude	  a	  escuchar,	  que	  me	  
ayude	  a	  decidir.	  Lo	  voy	  a	  hacer	  como	  siempre	  he	  hecho	  todas	  las	  cosas	  que	  he	  emprendido	  en	  mi	  vida:	  con	  mis	  
convicciones,	  con	  mis	  ideas	  y,	  por	  sobre	  todas	  las	  cosas,	  con	  mi	  inmenso	  y	  eterno	  compromiso	  con	  la	  Patria.	  
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vísar hún reyndar óvænt í að Rómanska Ameríka sé kvenkyns nafnorð þó það sé ekki alveg ljóst hvað 

þar býr að baki: „Þetta er heimili okkar, Rómanska Ameríka sem ber einnig nafn konu, [...].“164 Það 

sem þó gerir það að verkum að þetta telst með sem þrástef í þessu samhengi er eftirfarandi textabrot 

undir lok ræðunnar þar sem hún fjallar um þær áskoranir sem hennar bíði sem forseti: 

Ég er einnig meðvituð um - af því að hreinskilni er eitt af aðalsmerkjum mínum, þið vitið - að þetta gæti 

reynst mér erfiðara vegna þess að ég er kona. Við getum alltaf orðið verkakonur, gengið menntaveginn 

eða rekið fyrirtæki en það mun ávallt fela í sér meira átak fyrir okkur. Um það er ég algjörlega sannfærð. 

En ég tel mig búa yfir styrk til að geta þetta auk þess sem fordæmin eru til staðar, ekki bara fordæmi Evu 

sem tókst það ekki, tókst það ekki, og sem kannski átti það meira skilið en ég, heldur einnig fordæmi 

nokkurra kvenna sem með hvítan höfuðklút voguðu sér þangað sem enginn þorði.165 

 

Þarna vísar Fernández de Kirchner til þess að Eva - Evita, fyrri eiginkona Peróns - varð aldrei forseti 

þrátt fyrir að njóta mikillar lýðhylli og vinna náið með eiginmanni sínum til dauðadags. Seinni eiginkona 

Peróns, Isabel, varð hins vegar forseti þrátt fyrir takmarkaða verðleika og var stjórnartíð hennar ekki 

farsæl. Konurnar með hvítu klútana sem hún vísar til eru mæðurnar sem kenndar eru við Maí-torgið, 

las Madres de la Plaza de Mayo sem lengi hafa barist fyrir því að upplýst verði um þá sem hurfu 

sporlaust á tímum herforingjastjórnarinnar á árunum 1976-1983. Hún dregur raunar aðeins í land í 

næstu setningu og víkkar út hringinn svo hann nái einnig til karlkyns lýðveldishetja Argentínu, 

hugsanlega til að ræðan fái ekki á sig of femínískan blæ. 

 

 

Dilma	  Rousseff	  	  

Hagfræðingurinn Dilma Vana Rousseff er núverandi forseti Brasilíu, langstærsta lands og 

fjölmennasta ríkis Suður-Ameríku. Hún á að baki langan feril í stjórnsýslu landsins en á námsárum 

sínum var hún fangelsuð og pyntuð í þrjú ár fyrir þátttöku í starfssemi vinstrisinnaðra 

skæruliðahreyfinga sem börðust gegn herforingjastjórninni sem var við völd á árunum 1964-1985. 

Rousseff neitar því að hafa beitt ofbeldi sjálf en óumdeilt þykir að hún hafi leikið pólitískt lykilhlutverk 

innan hreyfingarinnar á meðan á baráttunni stóð.166  

Áður en hún var kjörin forseti starfaði Rousseff náið með forvera sínum í embætti, Luiz Ignácio Lula 

da Silva sem var forseti fyrir Verkamannaflokkinn frá 2003 til 2011. Hún var fyrst orkumálaráðherra í 

ríkisstjórn Lula og síðar starfsmannastjóri hans og hafa marxískar skoðanir hennar mildast með 

                                                        
164	  Esta	  es	  nuestra	  Casa	  la	  América	  latina	  que	  también	  tiene	  nombre	  de	  mujer,	  [...]	  
165 También	  -‐	  porque	  saben	  ,	  que	  la	  sinceridad	  es	  uno	  de	  mis	  datos	  proverbiales	  -‐	  sé	  que	  tal	  vez	  me	  cueste	  más	  
porqu	  soy	  mujer,	  porque	  siempre	  se	  puede	  ser	  obrera,	  se	  puede	  ser	  profesional	  o	  empresaria,	  pero	  siempre	  nos	  
va	  a	  costar	  más.	  Estoy	  absolutamente	  convencida.  
Pero	  creo	  tener	  la	  fuerza	  para	  poder	  hacerlo	  y	  además	  el	  ejemplo,	  el	  ejemplo	  no	  solamente	  de	  Eva	  que	  no	  pudo,	  
no	  pudo,	  tal	  vez	  ella	  lo	  merecía	  más	  que	  yo,	  el	  ejemplo	  de	  unas	  mujeres	  que	  con	  pañuelo	  blanco	  se	  atrevieron	  
donde	  nadie	  se	  atrevía	  y	  lo	  hicieron. 
166	  BBC	  News,	  „The	  women	  presidents	  of	  Latin	  	  America,“	  BBC	  News,	  31.	  október	  2010.	  
http://www.bbc.co.uk/news/world-‐latin-‐america-‐11447598	  (sótt	  20.	  mars	  2014).	  
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tímanum. Lula, sem ekki mátti bjóða sig fram í þriðja sinn í samræmi við stjórnarskrá landsins, studdi 

framboð hennar opinberlega og tók virkan þátt í kosningabaráttunni. Stuðningur Lula var Rousseff 

ómetanlegur enda hefur verið bent á að hana skorti kjörþokka. „Ef Lula byði sig fram tíu sinnum kysi 

ég hann jafnoft,“ sagði brasilíski kjósandinn Marisa Santos í viðtali við Associated Press í aðdraganda 

kosninganna. „Ég kýs Dilmu að sjálfsögðu en hið sanna er að Lula verður áfram leiðtogi okkar.“167 Í 

forsíðuumfjöllun Newsweek í september 2011 er þó varað við því að vanmeta Rousseff sem framan af 

hefur verið talin standa sig vel í starfi: „„Þetta er Pygmalion í öfuga átt,“ segir stjórnmálagreinandinn 

Amaury de Souza. „Sköpunarverkið er að gleypa skaparann.““168 Nú þegar farið er að líða á kjörtímabil 

Rousseff er því óvíst hvað verður í kosningum sem haldnar verða á þessu ári: Mun Lula bjóða sig aftur 

fram eða mun Rousseff freista þess að sækjast eftir endurkjöri?  

 

 

Innsetningarræða 1. janúar 2011 

Ræða Dilmu Rousseff var flutt frammi fyrir löggjafarþingi Brasilíu, líkt og ræða Cristinu Fernández de 

Kirchner, og markaði upphaf forsetatíðar hennar. Til einföldunar mætti segja að ræða Rousseff sé 

nokkurs konar blanda af ræðum Fernández de Kirchner og Michelle Bachelet sem innbyrðis eru afar 

ólíkar. Ræða Rousseff er ítarleg og lýsir forsetinn nýi því vel hvernig hún hyggst beita sér í embætti. 

Ólíkt kollega sínum í Argentínu leyfir hún þó kvenlegri mýkt að hafa áhrif á málflutning sinn, líkt og 

Bachelet gerir í sinni ræðu, án þess þó að það bitni á trúverðugleika hennar til að leiða þjóðina af 

festu.  

Eftirfarandi þrástef sem tengja má við kvenleika voru mest áberandi í ræðu Rousseff: (I) Áfram 

stelpur! og (II) Meistarinn og lærlingurinn. Fyrra þrástefið er sambærilegt því sem mest bar á í 

innsetningarræðu Bachelet. Seinna þrástefið er hins vegar fólgið í návist Lula í orðum Rousseff. Hér er 

ekki um sams konar þrástef að ræða og hjá Fernández de Kirchner þar sem Kirchnerhjónin mynda 

teymi. Rousseff er útvalinn arftaki Lula sem skín í gegn í ræðunni. Ljóst er að lærlingurinn á fyrir 

höndum snúið verkefni að gera forsetaembættið að sínu án þess að ganga gegn þeirri stefnu sem 

forveri hennar og lærimeistari markaði.  

Upphafsorð innsetningarræðu Rousseff eru tileinkuð konum og leggur hún þar grunn að fyrra 

þrástefinu. Eftir að hún ávarpar þjóð sína segir hún að þetta sé „í fyrsta sinn sem forsetaborðinn falli 

að öxl konu“,169 og að hún sé meðvituð um ábyrgðina sem honum fylgir. Þá ábyrgð muni hún axla með 

aðstoð „styrks og fordæmis hinnar brasilísku konu.“170 Og Rousseff lætur ekki staðar numið þar:  

Og ég veit að forsetatíð mín verður að endurspegla þá djörfung sem hér hefur birst í kjöri almennings. 

Eftir að hafa kosið alþýðumann til forseta, verkamann, þá hefur þjóðin nú valið konu til að stýra 

örlögum landins. 

                                                        
167	  Bradley	  Brooks,	  „Brazil	  set	  to	  elect	  ex-‐guerilla	  as	  president,“	  Associated	  Press,	  31.	  október	  2010.	  
http://www.utsandiego.com/news/2010/Oct/31/brazil-‐set-‐to-‐elect-‐ex-‐guerrilla-‐as-‐president/	  (sótt	  28.	  mars	  
2014).	  
168	  Mac	  Margolis,	  „Don´t	  mess	  with	  Dilma,“	  Newsweek,	  26.	  september	  2011.	  	  
169	  „la	  primera	  vez	  que	  la	  banda	  presidencial	  ciña	  el	  hombro	  de	  una	  mujer.“	  
170	  „la	  fuerza	  y	  el	  ejemplo	  de	  la	  mujer	  brasileña.“	  
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Ég er hingað komin til þess að opna dyr svo að margar aðrar konur geti einnig orðið forsetar í 

framtíðinni. Ennfremur er ég komin hingað í dag til þess að allar brasilískar konur finni fyrir því stolti 

og þeirri gleði sem því fylgir að vera kona. 

Ég er ekki komin til að breyta ævisögu minni heldur til að upphefja líf sérhverrar brasilískrar konu.  

Mitt helsta kappsmál er fólgið í því að heiðra konurnar, að vernda þá viðkvæmustu og að ríkja fyrir 

alla!171 

 

Líkt og Bachelet ávarpar Rousseff þjóðina reglulega og skiptist á að ávarpa konur og karla fyrst. Hún 

talar fyrir málaflokkum á borð við aukið framboð á barnagæslu, fyrir utanríkisstefnu sem byggir á 

kvenlægum gildum,172 auk þess sem hún talar um stefnuna sem „okkar“ en ekki eingöngu hennar:  

Utanríkisstefna okkar mun byggjast á klassískum gildum í samræmi við brasilískar hefðir: að vinna í 

þágu friðar, virða grunnregluna um engin afskipti [af innanríkismálum annarra ríkja], verja 

mannréttindi og styrkja marghliða samvinnu. Ríkisstjórn mín mun áfram berjast gegn hungri og 

örbirgð í heiminum.173  

 

Rousseff réttir út sáttarhönd til andstæðinga sinnar í anda ástríkrar móður: „Einu sinni enn rétti ég fram 

hönd mína í átt til stjórnarandstöðunnar og þeirra sem ekki studdu okkur í nýyfirstaðinni kosningu. 

Ríkisstjórn mín mun á engan hátt mismuna, veita forréttindi né stunda vinhygli.“174 Hún ákallar þjóðina 

í því skyni að útrýma fátækt: „Til þess bið ég auðmjúklega um aðstoð opinberra og einkarekinna 

stofnana, allra stjórnmálaflokka, fyrirtækja og verkamanna, háskóla, ungdómsins, allra fjölmiðla og alls 

góðhjartaðs fólks.“175 Undir lok ræðunnar vitnar hún svo í brasilískt ljóð og lýsir því hvernig hún hyggst 

hafa ástina að leiðarljósi sem forseti: 

Það er með þess konar hugrekki sem ég mun stýra Brasilíu. En kona er ekki eingöngu hugrökk. 

Hún er einnig ástrík. Ást sem ég tileinka dóttur minni og barnabarni. Ást sem ég umvef móður 

                                                        
171 Y	  sé	  que	  mi	  mandato	  debe	  incluir	  la	  tradición	  más	  generosa	  de	  esta	  osadía	  del	  voto	  popular	  que,	  luego	  de	  
llevar	   a	   la	   presidencia	   a	   un	   hombre	   de	   pueblo,	   un	   trabajador,	   decide	   convocar	   a	   una	  mujer	   para	   dirigir	   los	  
destinos	  del	  país.	  
Vengo	  para	  abrir	   las	  puertas	  para	  que	  muchas	  otras	  mujeres	  puedan	  también,	  en	  el	   futuro,	   ser	  presidenta;	  y	  
para	  que	  -‐	  en	  el	  día	  de	  hoy	  -‐	  todas	  las	  brasileñas	  sientan	  el	  orgullo	  y	  la	  alegría	  de	  ser	  mujer.	  	  
No	   vengo	   para	   enaltecer	  mi	   biografía;	   sino	   para	   glorificar	   la	   vida	   de	   cada	  mujer	   brasileña.	   ¡Mi	   compromiso	  
supremo,	  reitero,	  es	  honrar	  a	  las	  mujeres,	  proteger	  a	  los	  más	  frágiles	  y	  gobernar	  para	  todos!	  
172	  Því	  hefur	  verið	  haldið	  fram	  að	  friðarbarátta	  sé	  kvenlæg,	  samanber	  t.d.	  greinina	  „Women	  waging	  peace“	  eftir	  
Hunt	  og	  Posa	  (sjá	  heimildaskrá).	  
173 Nuestra	   política	   externa	   se	   basará	   en	   los	   valores	   clásicos	   de	   la	   tradición	   brasileña:	   promoción	   de	   la	   paz,	  
respeto	   al	   principio	   de	   no	   intervención,	   defensa	   de	   los	   Derechos	   Humanos	   y	   fortalecimiento	   del	  
multilateralismo.	  Mi	  gobierno	  continuará	  involucrado	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  hambre	  y	  la	  miseria	  en	  el	  mundo.	  	  
174 Una	  vez	  más	  extiendo	  mi	  mano	  a	  los	  partidos	  de	  oposición	  y	  a	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad	  que	  no	  estuvieron	  
con	  nosotros	  en	  la	  reciente	  jornada	  electoral.	  No	  habrá	  de	  mi	  parte	  ni	  de	  mi	  gobierno,	  discriminación,	  privilegios	  
o	  compadraje.	  
175 Para	  ello	  pido	  con	  humildad	  el	  apoyo	  de	   las	   instituciones	  públicas	  y	  privadas,	  de	  todos	   los	  partidos,	  de	   las	  
entidades	  empresarias	  y	  de	   los	   trabajadores,	  de	   las	  universidades,	  de	   la	   juventud,	  de	   toda	   la	  prensa	  y	  de	   las	  
personas	  de	  bien.	  	  
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mína, sem fylgir mér og veitir mér blessun sína. Það er með þessari alltumlykjandi ást sem ég vil 

gæta þjóðar minnar og tileinka næstu árin í lífi mínu.176 

 

Seinna þrástefið í ræðu Rousseff er fólgið í nærveru fráfarandi forseta í textanum. Ekki er um að ræða 

samvinnu heldur lýsir hún því beinlínis yfir að hún hyggist framfylgja þeirri stefnu sem Lula markaði í 

sinni forsetatíð:  

Öðru fremur er ég hingað komin til að viðhalda mesta uppgangstímabili sem þetta land hefur orðið 

vitni að á síðari tímum. Ég er komin til að styrkja umbreytingar Luiz Ignácio Lula da Silva forseta í 

sessi, en með honum hef ég upplifað mestu stjórnmálareynslu lífs míns og þau forréttindi að fá að 

þjóna landinu við hlið hans undanfarin ár. Forseta sem breytti stjórnunarstílnum og fékk hina 

brasilísku þjóð til að trúa enn frekar á sjálfa sig og á framtíð landsins.177 

 

Rousseff þakkar líka varaforseta Lula og sparar ekki lofsyrðin: „Hvílíkt fordæmi hugrekkis og ástar á 

lífinu sem þessi maður er!! Og þvílíkt bandalag sem Lula forseti og José Alencar varaforseti mynduðu í 

þágu Brasilíu og þjóðar okkar!! Sú sem talar og varaforseti minn Michel Temer finnum okkur knúin til 

að halda áfram á þeirri vegferð sem þeir lögðu upp í.“178  

 

Samantekt	  

Í þessum kafla hefur grein verið gerð fyrir bakgrunni forsetanna þriggja og þrástefjum tengdum 

„kvenleika“ sem er að finna í innsetningarræðum þeirra. Með fúkóskri orðræðugreiningu á ræðu 

Michelle Bachelet í Síle var ljósi varpað á þrjú þrástef: (I) Þakklæti, auðmýkt og ábyrgðartilfinningu, 

(II) Gott en getur batnað og (III) Áfram stelpur! Í greiningu á ræðu Cristinu Fernández de Kirchner í 

Argentínu var fjallað þrástefin (I) Við Kirchner og (II) Við konur, og loks var rætt um þrástefin (I) 

Áfram stelpur! og (II) Meistarinn og lærlingurinn í ræðu Dilmu Rousseff í Brasilíu.  

Í sjötta kafla verður aftur vikið að þessum rannsóknarniðurstöðum og þær settar í samhengi við 

kenningaramma verksins. Nú er hins vegar komið að því að kynna niðurstöður fúkóskrar 

orðræðugreiningar á spænsku fjölmiðlunum El País og El Mundo sem, ásamt greiningu á 

innsetningarræðunum, mynda rannsóknarhluta þessarar ritgerðar. 

 

                                                        
176 Y	  es	   con	  este	   coraje	  que	  voy	  a	  gobernar	  el	  Brasil.	   Pero	  mujer	  no	  es	   solamente	   coraje.	   Es	   cariño	   también.	  
Cariño	  que	  dedico	  a	  mi	  hija	  y	  a	  mi	  nieto.	  Cariño	  con	  el	  cual	  abrazo	  a	  mi	  madre,	  que	  me	  acompaña	  y	  me	  bendice.	  
Es	  con	  este	  inmenso	  cariño	  que	  quiero	  cuidar	  de	  mi	  pueblo,	  y	  a	  él	  dedicarle	  los	  próximos	  años	  de	  mi	  vida.	  
177 Vengo,	   antes	   de	   nada,	   para	   dar	   continuidad	   al	  mayor	   proceso	   de	   afirmación	   que	   este	   país	   ha	   vivido	   en	  
tiempos	  recientes.	  Vengo	  para	  consolidar	   la	  obra	  transformadora	  del	  Presidente	  Luiz	   Inácio	  Lula	  da	  Silva,	  con	  
quien	   tuve	   la	  más	  vigorosa	  experiencia	  política	  de	  mi	  vida	  y	  el	  privilegio	  de	  servir	  al	  país,	  a	  su	   lado,	  en	  estos	  
últimos	  años.	  De	  un	  presidente	  que	  transformó	  la	  manera	  de	  gobernar	  y	  llevó	  al	  pueblo	  brasileño	  a	  confiar	  aún	  
más	  en	  si	  mismo	  y	  en	  el	  futuro	  del	  País.	  
178  ¡¡Qué	   ejemplo	   de	   coraje	   y	   de	   amor	   a	   la	   vida	   nos	   da	   este	   gran	   hombre!!	   ¡¡Y	   qué	   alianza	   forjaron	   el	  
Presidente	   Lula	   y	   el	   Vicepresidente	   José	   Alencar,	   por	   Brasil	   y	   por	   nuestro	   pueblo!!	   Quien	   les	   habla	   y	   el	  
Vicepresidente	  Michel	  Temer	  nos	  sentimos	  responsables	  por	  continuar	  en	  el	  camino	  iniciado	  por	  ellos.	  	  
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5.2.	   Birtingarmyndir	   forsetanna	   í	   spænsku	   fjölmiðlunum	   El	   País	   og	   El	  
Mundo:	  Kynjaverur	  eða	  bara	  kynlegir	  kvistir?	  

 

Var birtingarmynd forsetanna í spænskum fjölmiðlum kynjuð í aðdraganda og kjölfar kosninganna? 

Svo hljóðar seinni rannsóknarspurning þessarar ritgerðar sem ég mun leita svara við í þessum kafla.  

Hér á eftir fylgja niðurstöður úr rannsókn minni á umfjöllunum tveggja vefmiðla sem báðir teljast til 

meginstoða í spænskum fjölmiðlaheimi: El País og El Mundo. Líkt og í tilfelli innsetningarræðnanna 

beitti ég fúkóskri orðræðugreiningu á textagögnin í því skyni að bera kennsl á hugsanlegar kynjaðar 

birtingarmyndir suður-amerísku kvenforsetanna þriggja. Rannsóknartímabilið var fimm vikur í tilfelli 

hvers forseta, nánar tiltekið síðustu fjórar vikur fyrir kosningar og ein vika frá kjördegi, líkt og var fjallað 

ítarlega um í kaflanum Fjölmiðlaumfjallanir í El País og El Mundo að framan.  

 

 

Fyrsti	  kvenforsetinn	  

Allir forsetarnir þrír voru fyrstu lýðræðislega kjörnu kvenkyns forsetar í sínum heimalöndum. Það þarf 

því ekki að undra að sú staðreynd leiði til myndunar áberandi þrástefs í umfjöllunum um þær allar. Það 

sem þó er áhugavert er að frá kjöri Michelle Bachelet árið 2006, sem var einungis fjórða konan til að 

sigra í almennum forsetakosningum í Rómönsku Ameríku frá upphafi, virðast fjölmiðlar veita kyni 

frambjóðenda æ minni athygli eftir því sem konum í æðstu valdastöðum fjölgar. Það er áberandi 

munur á umfjöllunum um Bachelet annars vegar og Dilmu Rousseff hins vegar í þessu tilliti í báðum 

miðlum á meðan umfjallanir með áherslu á kyn Cristinu Fernández de Kirchner lenda þar mitt á milli. 

Árið 2006 komst blaðamaður El País svo að orði um afleiðingar þess fyrir Bachelet að vera kona: 

„Vegna kyns hennar gera nánustu samstarfsmenn Bachelet ráð fyrir því að hin nýja ríkisstjórn, ólíkt 

fyrri stjórnum, muni ekki njóta velvildarinnar sem allar njóta í upphafi. Þeir gera að auki ráð fyrir því að 

[...] til hennar verði gerðar meiri og óvægnari væntingar en gerðar yrðu til karlmanns.“179 

Á svipuðum tíma og Bachelet náði kjöri var Ellen Johnson-Sirleaf kosin forseti Líberíu og varð þar 

með fyrsti kvenkyns forseti Afríkuríkis. Þetta vakti alþjóðlega athygli og var gjarnan fjallað um þær í 

sömu andrá.180 Á þeim átta árum sem liðin eru frá kjöri Bachelet hafa hins vegar þrjár konur til viðbótar 

náð þeim áfanga að verða þjóðkjörnir leiðtogar rómansks-amerísks ríkis. Þetta eru Fernández de 

Kirchner og Rousseff auk Lauru Chinchilla í Costa Rica. Og það sem meira er þá voru þetta hreint ekki 

einu konurnar í framboði. Mótframbjóðandi Fernández de Kirchner í lokaeinvíginu var kona, 

frambjóðandinn sem lenti í þriðja sæti í brasilísku kosningunum árið 2010 var kona, og þegar Bachelet 

                                                        
179	  Por	  la	  condición	  de	  mujer	  de	  Bachelet,	  en	  su	  equipo	  cercano	  preven	  que,	  a	  diferencia	  de	  otras	  
administraciones,	  el	  nuevo	  Gobierno	  no	  tendrá	  el	  periodo	  de	  gracia	  inicial	  que	  tienen	  todos.	  Además	  esperan	  
que	  [...]	  se	  la	  mida	  con	  una	  vara	  más	  exigente	  e	  implacable	  que	  a	  un	  varón.	  Manuel	  Délano,	  „Un	  estilo	  “más	  
dialogante	  y	  participativo”,“	  El	  País,	  17.	  janúar	  2006,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/17/internacional/1137452406_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
180	  Sjá	  t.d.	  Francisco	  Perejil,	  „Líderes	  rompedoras,“	  El	  País,	  22.	  janúar	  2006,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/22/internacional/1137884409_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
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sigraði í annað sinn í forsetakosningum árið 2013 var helsti keppinautur hennar kona.181 Þessi krítíski 

massi, sem þó má ekki við miklum afföllum, hefur þannig leitt til þess að kyn forsetaframbjóðenda 

virðist ekki vekja eins mikla eftirtekt fjölmiðla og áður sem er sannarlega gleðiefni.    

 

 

Michelle,	  Cristina,	  Dilma	  

Annað áberandi þrástef sem hefur með kyn forsetanna tilvonandi að gera er áberandi notkun 

blaðamanna hjá báðum miðlum á eiginnafni þeirra í stað eftirnafns. Þetta þrástef er kynbundið að því 

leyti að undir engum kringumstæðum er vísað til karlkyns mótframbjóðenda með eiginnafni eingöngu. 

Dæmi um þetta er til dæmis eftirfarandi fyrirsögn: „Dilma og Serra berjast um tæplega 20 milljón 

atkvæði Marinu í síðari lotu kosninganna.“182Hér eru Rousseff og Marina Silva, frambjóðandi 

umhverfissinnaðra vinstriafla, nefndar með eiginnöfnum sínum eingöngu á meðan ljóst er að Serra 

vísar til íhaldsmannsins José Serra.  

Hér er þó ekki eingöngu við fjölmiðla að sakast. Allar konurnar sem hér hafa verið nefndar, utan 

Bachelet, háðu kosningabaráttuna undir merkjum eiginnafns síns sem endurspeglast í umfjöllunum 

fjölmiðla. Þar af leiðir að sjaldnast er vísað til Bachelet sem „Michelle“ þó það komi vissulega fyrir. Í 

greininni „Leyndardómur að nafni Cristina“ í El País segir meðal annars: „Cristina Fernández de 

Kirchner (óljóst er hvaða eftirnafn hún hyggst nota sem forseti þar sem kosningaherferð hennar notaði 

ávallt nafnið „Cristina“ líkt og hún væri drottning kjötkveðjuhátíðarinnar).“183 

Þessi hefð fyrir notkun á eiginnafni stjórnmálakvenna virðist vera ansi útbreidd. Í viðtali við 

Fernández de Kirchner segist hún til dæmis hvorki vera „Evita né Hillary, heldur Cristina,“ og vísar þar 

til Evu Perón og Hillary Clinton.184 Ofan í kaupið er ekki óalgengt að eiginnöfnin séu smættuð, líkt og í 

dæmi Perón sem er betur þekkt sem „Evita“, litla Eva. Það sama á við um seinni konu Peróns og 

fyrsta kvenforseta Argentínu, Maríu Estelu Martínez Cartas de Perón, sem sjaldan er kölluð annað en 

„Isabelita“. Í einni umfjöllun El Mundo kemur fram að aðalkeppinautur Fernández de Kirchner, Elisa 

Carrió, sé betur þekkt sem „Lilita“ sem gæti útlagst sem „Litla-Lily“.185 Það virðist því ekki vera sem 

þessi hefð sé á undanhaldi þrátt fyrir breytta tíma. Þessar styttingar á nöfnum kvenna hafa þannig 

                                                        
181	  Í	  öllum	  ríkjunum	  sem	  hér	  eru	  til	  umfjöllunar	  -‐	  Argentínu,	  Brasilíu	  og	  Chile	  -‐	  eru	  tvær	  kosningalotur	  í	  
forsetakosningum	  þar	  sem	  kosið	  eru	  á	  milli	  efstu	  tveggja	  frambjóðenda	  úr	  fyrri	  lotu	  í	  þeirri	  síðari	  nema	  
sigurvegarinn	  hafi	  hlotið	  meira	  en	  50%	  atkvæða,	  nokkuð	  sem	  er	  afar	  fátítt.	  
182	  Luis	  Tejero,	  „Dilma	  y	  Serra	  pelean	  por	  los	  casi	  20	  millones	  de	  votos	  de	  Marina	  para	  la	  segunda	  vuelta,“	  El	  
Mundo,	  4.	  október	  2010,	  http://www.elmundo.es/america/2010/10/05/brasil/1286248874.html	  (sótt	  3.	  apríl	  
2014).	  
183	  Cristina	  Fernández	  de	  Kirchner	  (no	  está	  claro	  qué	  appellido	  usará	  en	  la	  presidencia	  dado	  que	  la	  campaña	  
insistió	  simplemente	  en	  el	  nombre	  de	  “Cristina”,	  como	  si	  fuera	  reina	  de	  Carnaval).	  Andrew	  Graham	  Yooll,	  „Un	  
misterio	  llamado	  Cristina,“	  El	  País,	  28.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/28/opinion/1193522411_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  	  
184	  Ni	  Evita,	  ni	  Hillary,	  Cristina.	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Cristina	  Kirchner:	  “No	  soy	  ni	  Evita	  ni	  Hillary,”	  El	  País,	  26.	  
október	  2007,	  http://elpais.com/diario/2007/10/26/internacional/1193349608_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  
2014).	  
185	  El	  Mundo,	  „Los	  candidatos	  cierran	  la	  campaña	  bajo	  la	  lluvia	  y	  con	  la	  pobreza	  como	  fondo,“	  26.	  október	  2007,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/26/internacional/1193364380.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  
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öðlast greinilegt lögmæti í orðræðunni. Það er ekki fyrr en stílbragðið er heimfært yfir á karlmann sem 

maður áttar sig á þessari undarlegu málvenju; gælunafnið „Pepito“ myndi óumdeilanlega draga úr 

trúverðugleika Serra sem forsetaefnis og ólíklegt að hann tæki slíkum tilburðum til styttingar á nafni 

sínu vel.  

Aðeins einu sinni á þeim 264 blaðsíðum sem efni þessa hluta rannsóknarinnar náði yfir var vísað til 

karlkyns stjórnmálamanns með eiginnafni. Það var í umfjöllun El Mundo um ótímabæran dauða 

Néstors Kirchners sem bar að í aðdraganda forsetakosninganna í Brasilíu.186 Þessi umfjöllun var 

raunar ein af þeim fáu sem voru skrifaðar af konum, en karlkyns blaðamenn voru í miklum meirihluta í 

báðum miðlum þar sem höfundar var getið, sem getur hugsanlega haft þýðingu í þessu samhengi. Ég 

fór vandlega yfir allar fréttir sem merktar voru konum og þar kom í ljós að kvenkyns blaðamenn í 

úrtakinu hafa sterkari tilhneigingu en karlarnir til að tala um kvenkyns forsetaframbjóðendur með 

eiginnafni og eftirnafni á víxl í stað eiginnafnsins eingöngu. Getur verið að konurnar séu meðvitaðri um 

þessa smættunarmálvenju og vilja leggja sitt af mörkum til að breyta henni? Það er erfitt að segja en 

vissulega nokkuð sem væri vert að kanna betur með stærra og fjölbreyttara fjölmiðlaúrtaki. 

Þessu tengt er annað málfarsatriði, nánar tiltekið beiting á þúun og þérun. Á spænsku er hefð fyrir 

því að eldri borgarar, fólk í virðingarstöðu og jafnvel ókunnugir séu þéraðir, og í mörgum löndum 

Rómönsku Ameríku er þérunarformið usted svo til eingöngu notað. Það vakti athygli að Fernández de 

Kirchner vísar ítrekað til eiginmanns síns sem „Kirchners“ í viðtölum187 auk þess sem hún þérar hann í 

innsetningarræðunni. Engin dæmi um að Kirchner ávarpi konu sína beint fundust í gögnunum og var 

því ekki hægt að fá staðfest hvort hann þúi hana eða þéri. Hann talar þó ávallt um hana sem 

„Cristinu“.188 Að sama skapi þúar Ricardo Lagos eftirmann sinn í embætti, Michelle Bachelet, og vísar 

til hennar með eiginnafni: „Ég er mjög ánægður og stoltur. [...] Ég vonast svo til að sjá þig til að segja 

þér frá nokkrum hlutum sem á eftir að ganga frá.“189 Því miður fundust engin dæmi þess í gögnunum 

hvernig Bachelet ávarpar Lagos til samanburðar en miðað við hve hátíðlega hún vísar til hans í 

innsetningarræðunni er líklegt að hún þéri hann, að minnsta kosti opinberlega, ekki síst í ljósi stöðu 

hans og aldurs. Af þessu má sjá að ekki er endilega sama Jón eða séra Jón í Suður-Ameríku þegar 

kemur að því að ávarpa stjórnmálamenn eða -konur, jafnvel ekki þegar um maka eða náinn 

samstarfsfélaga er að ræða. 

 

                                                        
186	  Gionata	  Chantillard,	  „La	  muerte	  de	  Kirchner	  deja	  un	  escenario	  político	  imprevisible,“	  El	  Mundo,	  27.	  október	  
2010,	  http://www.elmundo.es/america/2010/10/27/argentina/1288198464.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
187	  Sjá	  t.d.	  Juan	  Ignacio	  Irigaray,	  „Cristina	  Kirchner:	  ‘No	  estaría	  mal	  que	  Hillary	  Clinton	  sea	  presidenta	  de	  EEUU’,“	  
El	  Mundo,	  30.	  október	  2007,	  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/30/internacional/1193715361.html	  
(sótt	  2.	  apríl	  2014);	  og	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Carrera	  hacia	  el	  cielo	  rosado,“	  El	  País,	  28.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/28/internacional/1193522403_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  
188	  Sjá	  t.d.	  Juan	  Ignacio	  Irigaray,	  „‘Lluvia’	  de	  denuncias	  en	  la	  Justicia	  contra	  la	  candidata	  presidencial	  Cristina	  
Kirchner,“	  El	  Mundo,	  3.	  október	  2007,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/03/internacional/1191370497.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  
189	  Estoy	  muy	  contento	  y	  orgulloso.	  [...]	  Espero	  verte	  para	  contarte	  algunas	  cositas	  que	  quedan	  pendientes.	  
Jorge	  Marirrodriga,	  „Bachelet	  será	  la	  primera	  presidenta	  de	  Chile,“	  El	  País,	  16.	  janúar	  2006,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/16/internacional/1137366002_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
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Strengjabrúða	  lærimeistarans	  

Þriðja þrástefið sem var að finna í bæði El País og El Mundo var birtingarmynd 

forsetaframbjóðendanna þriggja sem strengjabrúðu lærimeistara sinna. Allar áttu konurnar 

sameiginlegt að njóta yfirlýsts stuðnings vinsæls forvera í embætti svo þetta þrástef er ef til vill ekki 

með öllu óvænt. Að því sögðu þá er ekki algengt í flokksbundnum lýðræðisríkjum að frambjóðandi til 

pólitísks embættis sé gagnrýndur fyrir skort á sjálfsprottnum hugmyndum einungis vegna þess að 

hann nyti stuðnings fráfarandi leiðtoga og hefði lýst því opinberlega yfir að hann hyggðist halda áfram 

á sömu braut.  

Fjöldamörg dæmi ásakana um meintan undirlægjuhátt forsetanna er að finna í textagögnunum sem 

hér voru til rannsóknar. Í langflestum umfjöllunum um Fernández de Kirchner og Rousseff var tekið 

fram á einhvern hátt að þær væru annaðhvort „lærlingar“ forvera síns190, „frambjóðendur“ þeirra191 eða 

hafi náð eins langt og raun ber vitni vegna aðstoðar frá þeim192. Þegar framboð Fernández de Kirchner 

var til umfjöllunar heyrði það til algerrar undantekningar ef ekki kom fram í fréttinni að hún væri 

eiginkona núverandi forseta, sem þó er kannski ekki að undra enda óvenjulegt og því frétt í sjálfu sér.  

Dæmi um þetta þrástef voru eftirfarandi orð sem mótframbjóðandi Fernández de Kirchner, Roberto 

Lavagna, lét falla í viðtali. Hann var spurður að því hvernig hann myndi skilgreina hana á grundvelli 

langs kunningsskapar: „Falda frambjóðandann? Þar sem hún er falin get ég ekki skilgreint hana! 

[hlátur]. Hana skortir alla framkvæmdareynslu auk þess sem við vitum ekki hvað henni finnst um 

neitt.“193 Rithöfundurinn Andrew Graham Yooll tekur jafnvel enn sterkar til orða um Fernández de 

Kirchner í aðdraganda kosninganna: „En auðvitað, hún þarf ekki að sýna fram á þekkingu eða 

stjórnmálahæfileika, hún á eiginmann sem hefur sett ríkismaskínuna í gang til að vinna fyrir hana.“194 

Síðar í sömu grein segir:  

Það er heldur ekki ljóst hver stjórnar innan þessa hjónasamfélags sem hefur sérhæft sig í 

valdbeitingu. Þegar Kirchner forseti halaði inn 22% atkvæða í kosningunum 2003 var pólitískur 

orðrómur á þá leið að það væri Cristina Fernández sem raunverulega héldi um valdataumana. Í dag 

er ljóst að Kirchner hefur verið aðalmaðurinn á bak við kosningabaráttu Cristinu. Það er áhugavert að 

minnast öldungadeildarráðskosninganna í október 2005, þegar Cristina Fernández skipti sæti sínu 

                                                        
190	  Sjá	  t.d.	  Luis	  Tejero,	  „Marina	  Silva,	  la	  ‘tercera	  vía’	  sonriente	  en	  la	  batalla	  brasileña,“	  El	  Mundo,	  30.	  september	  
2010,	  http://www.elmundo.es/america/2010/09/28/brasil/1285640063.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
191	  Sjá	  t.d.	  Juan	  Arias,	  „Rousseff	  vuela	  hacia	  la	  presidencia	  de	  Brasil	  gracias	  al	  carisma	  de	  Lula,“	  El	  País,	  2.	  
október	  2010,	  http://elpais.com/diario/2010/10/02/internacional/1285970406_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  
2014);	  og	  Darío	  Gallo,	  „Mi	  pariente,	  el	  candidato,“	  El	  Mundo,	  kosningablogg,	  1.	  október	  2007,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/28/elecciones_argentina/1190998266.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  
192	  Sjá	  t.d.	  El	  País,	  „Cristina	  se	  corona,“	  30.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/30/opinion/1193698801_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014);	  og	  Juan	  Arias,	  
„Rousseff	  rechaza	  despenalizar	  el	  aborto	  en	  Brasil	  para	  no	  perder	  el	  voto	  cristiano,“	  El	  País,	  1.	  október	  2010,	  
http://elpais.com/diario/2010/10/01/internacional/1285884002_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
193	  ¿A	  la	  candidata	  oculta?	  ¡Como	  es	  oculta	  no	  la	  puedo	  definir!	  [risas].	  Carece	  de	  toda	  experiencia	  ejecutiva,	  
pero	  además	  no	  sabemos	  qué	  es	  lo	  que	  piensa	  sobre	  ningún	  tema.	  Roberto	  Lavagna,	  viðtal	  við	  Jorge	  
Marirrodriga,	  „”El	  método	  de	  Kirchner	  está	  terminado”,“	  El	  País,	  25.	  október	  2007,	  	  
http://elpais.com/diario/2007/10/25/internacional/1193263209_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  
194	  Claro,	  no	  tiene	  que	  demostrar	  conocimiento	  ni	  cintura	  política,	  tiene	  un	  marido	  que	  ha	  puesto	  a	  trabajar	  la	  
bien	  financiada	  maquinaria	  estatal	  en	  su	  favor.	  Andrew	  Graham	  Yooll,	  „Un	  misterio	  llamado	  Cristina,“	  El	  País,	  
28.	  október	  2007,	  http://elpais.com/diario/2007/10/28/opinion/1193522411_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  	  
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fyrir Santa Cruz út fyrir sæti Buenos Aires. Hinir karlrembusinnuðu gæslumenn hennar heimiluðu 

henni að flytja tvær ræður, ekki meira, til að forðast að þær færu að líkjast akademískum 

upptalningum. Í ár leyfðu karlkyns yfirmenn hennar henni einungis að tjá sig undir lok 

kosningabaráttunnar til að forða henni frá því að leggja steina í eigin götu með endalausum 

útúrdúrum.195 

 

Spænsku fjölmiðlarnir fóru litlu mildari höndum um Dilmu Rousseff. Um hana er meðal annars sagt að 

hún „uppfylli draum læriföður síns“196, að kjósendur séu á barmi þess að kjósa „kvenlega 

endurholdgun Lula“197 og að Lula hafi „komið henni til bjargar.“198 Einn viðmælandi El Mundo gengur 

meira að segja svo langt að lýsa henni sem „vitsmunalega takmarkaðri.“199  

Minna fer fyrir sambærilegum ásökunum í garð Michelle Bachelet enda gaf hún síður slíkt færi á 

sér. Hún tjáði sig mun meira í kosningabaráttunni en hinar tvær (bæði Rousseff og Fernández de 

Kirchner voru gagnrýndar af fjölmiðlum fyrir skort á sýnileika þar til í blálokin)200 og var, ólíkt 

stallsystrum sínum, ötul í sjálfstæðisyfirlýsingum á borð við að „enginn fengi aftur á diskinn“201 í 

merkingunni að enginn úr ráðherrahópi Lagos gæti gengið að embætti sem vísu. Svo virðist sem hún 

hafi verið mun meðvitaðri um að auknar kröfur yrðu gerðar til hennar á grundvelli kyns hennar en hinar 

tvær. Hún kvartaði undan „gagnrýni sem væri gegnsýrð af karlrembu“ í kosningabaráttunni en 

afgreiddi slíka tilburði þó sem kosningabrögð andstæðinga en ekki raunverulega afstöðu.202 Raunar 

var haft eftir kosningastjóra Bachelet að önnur af tveimur mikilvægustu áskorunum þeirra í 

aðdraganda kosninganna væri að „bægja burtu óttanum um að kona stýri landinu, byggt á þeirri 

                                                        
195	  Tampoco	  está	  claro	  quién	  gobierna	  en	  esta	  sociedad	  conyugal	  especializada	  en	  el	  ejercicio	  del	  poder.	  
Cuando,	  en	  2003,	  el	  presidente	  Kirchner	  logró	  el	  Gobierno	  con	  el	  22%	  de	  los	  votos,	  el	  rumor	  político	  dijo	  que	  
Cristina	  Fernández	  constituiría	  el	  verdadero	  poder	  detrás	  del	  nuevo	  trono.	  Hoy	  es	  evidente	  que	  Kirchner	  ha	  sido	  
el	  que	  mandaba	  en	  la	  campaña	  de	  Cristina.	  Interesante	  es	  recordar	  las	  elecciones	  para	  el	  senado	  en	  octubre	  de	  
2005,	  cuando	  Cristina	  Fernández	  cambió	  su	  escaño	  de	  Santa	  Cruz	  para	  el	  de	  Buenos	  Aires.	  Sus	  custodios	  
machistas	  le	  permitieron	  un	  par	  de	  discursos,	  nada	  más.	  Esto	  para	  que	  sus	  mensajes	  no	  fueran	  recitaciones	  de	  
academia.	  Este	  año,	  sus	  mandantes	  masculinos	  tan	  sólo	  la	  dejaron	  hablar	  en	  las	  últimas	  horas	  de	  la	  campaña,	  
para	  que	  no	  trabara	  el	  camino	  con	  sus	  interminables	  digresiones.	  Sama	  heimild.	  
196	  Soledad	  Gallego-‐Díaz	  og	  Juan	  Arias,	  „Dilma	  Rousseff	  recoge	  el	  testigo	  de	  Lula,“	  El	  País,	  1.	  nóvember	  2010,	  
http://elpais.com/diario/2010/11/01/internacional/1288566001_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
197	  Gina	  Montaner,	  „Elecciones	  en	  Brasil:	  historia	  de	  dos	  mujeres,“	  El	  Mundo,	  29.	  september	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/09/30/brasil/1285809192.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
198	  Soledad	  Gallego-‐Díaz,	  „Dura	  y	  seria,	  siempre	  cumple,“	  El	  País,	  4.	  október	  2010,	  
http://elpais.com/diario/2010/10/04/internacional/1286143202_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
199	  Ruy	  Câmara,	  viðtal	  við	  Luis	  Tejero,	  „‘Serra	  representa	  el	  socialismo	  moderno;	  Dilma	  flirtea	  con	  déspotas	  
como	  Castro’,“	  El	  Mundo,	  29.	  október	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/10/29/brasil/1288388046.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
200	  Sjá	  t.d.	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Cristina	  Kirchner:	  “No	  soy	  ni	  Evita	  ni	  Hillary,”	  El	  País,	  26.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/26/internacional/1193349608_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014);	  og	  Juan	  
Arias,	  „Rousseff	  vuela	  hacia	  la	  presidencia	  de	  Brasil	  gracias	  al	  carisma	  de	  Lula,“	  El	  País,	  2.	  október	  2010,	  
http://elpais.com/diario/2010/10/02/internacional/1285970406_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
201	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Bachelet	  promete	  un	  Gobierno	  paritario,	  de	  equilibrio	  político	  y	  con	  caras	  nuevas,“	  El	  
País,	  16.	  janúar	  2006,	  http://elpais.com/diario/2006/01/16/internacional/1137366004_850215.html	  (sótt	  1.	  
apríl	  2014).	  
202	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Bachelet	  anuncia	  que	  la	  mitad	  de	  su	  Gabinete	  estará	  formado	  por	  mujeres,“	  El	  País,	  14.	  
janúar	  2006,	  http://elpais.com/diario/2006/01/14/internacional/1137193208_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
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karlrembu sem finna má í sumum geirum, og að Bachelet sé fráskilin, sem er nokkuð sem 

hægrisinnuð öfl hafa vakið máls á í kosningabaráttunni þrátt fyrir að hún hafi stofnað fjölskyldu.“203 

Í gögnunum var aldrei gert lítið úr kyni þeirra berum orðum en á nokkrum stöðum mátti líta 

kynjaðan samanburð milli frambjóðenda. Dæmi um slíkt eru millifyrirsagnirnar „Dilma: húsnæði og 

barnagæsla“ og „Serra: laun og öryggi“204, sem og þessi lýsing á síleönsku forsetaframbjóðendunum 

tveimur:  

Sett hlið við hlið virðast þessar lýsingar á Bachelet og Piñera gefa til kynna algjörar andstæður. Á 

meðan vinsamlegheit og torrætt falsleysi - og jafnvel tilhneiging til tortryggni - einkenna 

barnalækninn þá er yfirþyrmandi viljastyrkur, óbilandi sjálfstraust og trú á möguleika í heiminum 

einkennandi fyrir hagfræðinginn með doktorsprófið frá Harvard.205 

 

Hér er engu logið en þó látið ónefnt að Bachelet er skurðlæknir með áherslu á barnalækningar (sem 

hefur annan hljóm en „barnalæknir“) sem hefur þar að auki sótt sér framhaldsmenntun á sviði 

herstjórnarfræða. Aðeins einu sinni sá ég hana titlaða sem skurðlækni í úrtakinu og aldrei var minnst á 

herstjórnarnám hennar sem þó má ætla að hafi verið ástæða þess að Lagos útnefndi hana 

varnarmálaráðherra á sínum tíma.  

Fernández de Kirchner slapp heldur ekki við undarlegar áherslur fjölmiðla, líkt og þegar vitnað er í 

orð sölumanns í Santa Cruz um að vanilluilmkerti hafi verið í sérlegu uppáhaldi hjá henni á meðan hún 

bjó þar í borg.206 Blaðamanni El País virðist meira að segja blöskra spurningar argentínsku pressunnar 

þegar forsetaframbjóðandinn gaf loks færi á sér við valda fjölmiðla er kjördagur nálgaðist: „Nokkur 

þessara viðtala hafa sætt mikilli gagnrýni þar sem áhersla hefur verið á að spyrja út í aukaatriði á borð 

við hvort Fernández hafi reykt marijúana eða hafi farið í fegrunaraðgerðir, sem hún svaraði hvoru 

tveggja neitandi, í stað þess að spyrja út í mikilvæg málefni á borð við verðbólgu [...].“207 

Hvað athugasemdir um útlit frambjóðendanna þá voru þær allnokkrar líkt og við var að búast. Það 

verður þó að segjast að enginn frambjóðandi, hvorki kvenkyns né karlkyns, slapp við að útliti þeirra 

væri lýst svo þetta getur ekki talist vera kynbundið þrástef miðað við þessa rannsókn. Þó eru dæmi um 

að ýjað væri að því að þær réðu því ekki einu sinni hverju þær klæddust: „Rousseff, sem á kjördegi 

                                                        
203	  [...]	  despejar	  los	  temores	  de	  que	  una	  mujer	  presida	  el	  país,	  basado	  en	  el	  machismo	  presente	  en	  algunos	  
sectores,	  y	  que	  Bachelet	  sea	  separada,	  aunque	  haya	  formado	  una	  familia,	  algo	  que	  la	  derecha	  ha	  resaltado	  en	  
la	  campaña.	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Bachelet	  promete	  un	  Gobierno	  paritario,	  de	  equilibrio	  político	  y	  con	  caras	  
nuevas,“	  El	  País,	  16.	  janúar	  2006,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/16/internacional/1137366004_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
204	  Luis	  Tejero,	  „Unas	  elecciones	  sin	  programas,“	  El	  Mundo,	  29.	  september	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/09/30/brasil/1285814596.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
205	  Puestos	  lado	  a	  lado	  estos	  retratos	  literarios	  de	  Bachelet	  y	  Piñera	  parecen	  a	  primera	  vista	  totalmente	  
enemigos.	  Todo	  lo	  que	  en	  la	  pediatra	  es	  simpatía,	  sencillez	  opaca	  -‐y	  tendencia	  a	  la	  desconfianza-‐,	  en	  el	  doctor	  
en	  economía	  de	  Harvard	  es	  voluntad	  avasalladora,	  desbordante	  seguridad	  en	  sí	  mismo	  y	  en	  las	  posibilidades	  del	  
mundo	  que	  habita.	  Carlos	  Franz,	  „Retratos	  de	  una	  elección,“	  El	  País,	  13.	  janúar	  2006,	  aðsend	  grein,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/13/opinion/1137106809_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
206	  “Le	  encantaban	  las	  velas	  aromáticas	  con	  sabor	  a	  vainilla”.	  Jorge	  Marirrodriga,	  „La	  Patagonia	  que	  marcó	  a	  los	  
Kirchner,“	  El	  País,	  12.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/12/internacional/1192140014_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  
207	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Cristina	  Kirchner:	  “No	  soy	  ni	  Evita	  ni	  Hillary,”	  El	  País,	  26.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/26/internacional/1193349608_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  



  

61 

endurheimti rauða jakkann sem ráðgjafar hennar höfðu bannað henni að klæðast síðustu daga 

kosningabaráttunnar [....].208  

Á nokkrum stöðum var að auki ýjað að kyni þeirra með kynferðislegum undirtóni. Þannig var til 

dæmis að minnsta kosti tvisvar talað um Rousseff sem „daðurslega“209 (með nafnorðinu coqueta og 

sögninni flirtear) og að minnsta kosti einu sinni um Fernandez de Kirchner: „daðurslegt bros hennar 

sem leið til yfirbugunar.“210 Á svipaðan hátt eru vinsældir Bachelet sagðar „tælandi“ og henni lýst 

samhliða sem „glaðlyndri ljósku“ (s. rubia y alegre).211  

Athygli vakti að sú áhersla sem lögð var á hlutverk Bachelet sem móður var töluvert meiri en í tilfelli 

hinna. Henni var mjög gjarnan lýst sem einstæðri þriggja barna móður sem ekki er ólíklegt að stafi af 

undirliggjandi áhyggjum yfir velferð barnanna í fjarveru heimavinnandi foreldris. Þó bendir ekkert í 

gögnunum til þess að barnsfeðurnir tveir séu látnir heldur einungis að þeir eigi ekki lengur í sambandi 

við Bachelet. Annað sem vakti athygli mína var hversu oft var vikið að sögusögnum um neikvæð 

persónueinkenni Rousseff í umfjöllunum um hana. Hún var til að mynda kölluð „stjórnsöm“212 (s. 

mandona) og „járnfrú“213 (s. dama de hierro) en innan gæsalappa, líkt og verið væri að vitna til 

viðmælanda sem þó bar hvergi á góma í umfjölluninni. Hvort sem þetta er með vilja gert eða ekki þá er 

ljóst að stílbrögð af þessu tagi eru einkar vel til þess fallin að afla ákveðnum orðræðum fylgis og þar 

með lögmætis, svo vísað sé til kenninga Foucault. 

Að lokum er vert að nefna áhugavert myndaval með sumum fréttum, sér í lagi ef það er skoðað í 

kynjuðu ljósi. Það var til að mynda mjög algengt að notaðar væru ljósmyndir af Kirchnerhjónunum 

saman til að undirstrika tengslin þeirra í millum.214 Myndir af Bachelet voru síður gildishlaðnar en á 

móti kom að allmargar myndir af Rousseff undirstrikuðu stöðu hennar gagnvart Lula. Ein mynd, sem 

notuð var af bæði El País og El Mundo, sýnir til dæmis Rousseff halla sér upp að öxl Lula sem kyssir 

hana föðurlega á ennið. Þegar slíkri mynd fylgir fyrirsögn á borð við „Dilma, fyrsti kvenforseti Brasilíu: 

                                                        
208	  Rousseff,	  que	  recuperó	  a	  la	  hora	  de	  votar	  la	  chaqueta	  roja	  que	  sus	  asesores	  le	  habían	  prohibido	  llevar	  en	  los	  
últimos	  días	  de	  la	  campaña,	  [...]	  Soledad	  Gallego-‐Díaz	  og	  Juan	  Arias,	  „Dilma	  Rousseff	  recoge	  el	  testigo	  de	  Lula,“	  
El	  País,	  1.	  nóvember	  2010,	  http://elpais.com/diario/2010/11/01/internacional/1288566001_850215.html	  (sótt	  
3.	  apríl	  2014).	  
209	  Soledad	  Gallego-‐Díaz,	  „Dura	  y	  seria,	  siempre	  cumple,“	  El	  País,	  4.	  október	  2010,	  
http://elpais.com/diario/2010/10/04/internacional/1286143202_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014);	  og	  Ruy	  
Câmara,	  viðtal	  við	  Luis	  Tejero,	  „‘Serra	  representa	  el	  socialismo	  moderno;	  Dilma	  flirtea	  con	  déspotas	  como	  
Castro’,“	  El	  Mundo,	  29.	  október	  2010,	  http://www.elmundo.es/america/2010/10/29/brasil/1288388046.html	  
(sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
210	  [...]	  su	  sonrisa	  seductora	  como	  método	  de	  conquista	  [...].Andrew	  Graham	  Yooll,	  „Un	  misterio	  llamado	  
Cristina,“	  El	  País,	  28.	  október	  2007,	  http://elpais.com/diario/2007/10/28/opinion/1193522411_850215.html	  
(sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  	  	  
211	  Antonio	  Skármeta,	  „Una	  metáfora	  llamado	  Michelle,“	  El	  País,	  aðsend	  grein,	  17.	  janúar	  2006,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/17/internacional/1137452408_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
212	  Luis	  Tejero,	  „Una	  ‘mandona’	  transformada,“	  El	  Mundo,	  31.	  október	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/10/03/brasil/1286067956.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
213	  Luis	  Tejero,	  „Dilma,	  la	  hija	  del	  lulismo,“	  El	  Mundo,	  1.	  nóvember	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/11/02/brasil/1288659282.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  	  
214	  Sjá	  t.d.	  Juan	  Ignacio	  Irigaray,	  „‘Lluvia’	  de	  denuncias	  en	  la	  Justicia	  contra	  la	  candidata	  presidencial	  Cristina	  
Kirchner,“	  El	  Mundo,	  3.	  október	  2007,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/03/internacional/1191370497.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014);	  og	  El	  País,	  
„Todo	  el	  poder	  para	  Cristina	  Kirchner,“	  30.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/30/portada/1193698802_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  
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‘Ég mun heiðra arfleifð Lula’215, verður hún enn gildishlaðnari fyrir vikið, hvort sem það er tilviljun eða 

meðvitað val blaðamannsins. 

 

 

Okkar	  tími	  er	  kominn!	  

En hvað hafa þær sjálfar að segja um þá staðreynd að þær séu konur og brautryðjendur á sínu sviði? 

Miðað við tilvitnanir fjölmiðla var Bachelet tíðrætt um málefni tengdum konum í aðdraganda 

kosninganna. Sem dæmi má nefna loforð um að hún myndi viðhafa „kvenlægan stjórnunarstíl“216 og 

að ráðherrar hennar yrðu jafnmargir af hvoru kyni.217 Vegna ítrekaðra tilvitnana í Bachelet er hægt að 

tala um þrástef í þessu samhengi. Aðeins einu sinni var vitnað í Rousseff þar sem hún vék orðum að 

eigin kvenleika eða kyni. Það gerði hún þegar í ljós kom að hún hafði sigrað: „Mér þætti mikið til þess 

koma ef feður og mæður stúlkna myndu horfa í augu þeirra í dag og segja: Jú, konur geta!“218. Síðar 

við sama tækifæri segir hún: „Í dag mun kona leiða Brasilíu í fyrsta sinn. [...] Ég skuldbind mig til þess 

að heiðra brasilískar konur svo þessi staðreynd, óþekkt hingað til, umbreytist í sjálfsagðan hlut. Hlut 

sem geti endurtekið sig og margfaldast í fyrirtækjum, opinberum stofnunum og öðrum einingum sem 

bera samfélaginu vitni.“219 Á svipaðan hátt víkur Fernández de Kirchner einungis tvisvar að málefnum 

tengdum konum í úrtaki þessarar rannsóknar. Annars vegar segir hún um hugsanlegt kjör Hillary 

Clinton til forseta Bandaríkjanna: „Af hverju ekki? Önnur kona (sem forseti) væri ekki slæmt.“220 Í 

seinna skiptið er um sigurræðuna að ræða. Þá fyrst velur hún, líkt og Rousseff, að tala til kynsystra 

sinna: „Ég ber gríðarmikla ábyrgð gagnvart öllum Argentínubúum, og sér í lagi gagnvart konunum.“221 

Það er áhugaverð niðurstaða þessarar fjölmiðlarannsóknar að bæði Fernández de Kirchner og 

Rousseff völdu, ólíkt Bachelet, að leggja ekki áherslu á að þær væru konur í kosningabaráttunni. Það 

er erfitt að álykta um hvaða ástæður þar kunni að liggja að baki en þó er umhugsunarvert að báðar 

sættu gagnrýni af hálfu fjölmiða fyrir að leyfa stjórnmálaflokkum og ráðgjöfum að ráða för frekar en að 

                                                        
215	  Luis	  Tejero,	  „Dilma,	  primera	  presidenta	  de	  Brasil:	  ‘Sabré	  honrar	  el	  legado	  de	  Lula’,“	  El	  Mundo,	  1.	  nóvember	  
2010,	  http://www.elmundo.es/america/2010/10/31/brasil/1288499374.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
216	  Sjá	  t.d.	  Manuel	  Délano,	  „Bachelet	  se	  impone	  a	  su	  rival	  en	  el	  debate	  por	  la	  presidencia	  de	  Chile,“	  El	  País,	  6.	  
janúar	  2006,	  http://elpais.com/diario/2006/01/06/internacional/1136502014_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
217	  Sjá	  t.d.	  Michelle	  Bachelet,	  viðtal	  við	  Jorge	  Marirrodriga,	  „”Las	  heridas	  se	  curan	  con	  más	  verdad”,“	  El	  País,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/22/internacional/1137884406_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014);	  og	  El	  
Mundo,	  „La	  nueva	  presidenta	  de	  Chile	  aboga	  por	  reducir	  la	  brecha	  entre	  pobres	  y	  ricos,“	  16.	  janúar	  2006,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/16/internacional/1137434443.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
218	  “Me	  gustaría	  mucho	  que	  los	  padres	  y	  las	  madres	  de	  niñas	  las	  miraran	  hoy	  a	  los	  ojos	  y	  les	  dijeran:	  ‘¡Sí,	  la	  
mujer	  puede!’.	  Luis	  Tejero,	  „El	  ‘Yes	  we	  can’	  de	  Dilma,“	  El	  Mundo,	  3.	  nóvember	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/11/02/brasil/1288660451.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
219	  Por	  primera	  vez,	  una	  mujer	  presidirá	  a	  Brasil.	  [...]	  Me	  comprometo	  a	  honrar	  a	  las	  mujeres	  brasileñas	  para	  
que	  este	  hecho,	  hasta	  hoy	  inédito,	  se	  transforme	  en	  un	  evento	  natural.	  Y	  que	  pueda	  repertirse	  y	  ampliarse	  en	  
las	  empresas,	  en	  las	  instituciones	  civiles	  y	  en	  las	  entidades	  representativas	  de	  la	  sociedad.	  Sama	  heimild.	  
220	  ¿Por	  qué	  no?	  Otra	  mujer	  (presidenta)	  no	  estaría	  mal.	  Juan	  Ignacio	  Irigaray,	  „Cristina	  Kirchner:	  ‘No	  estaría	  mal	  
que	  Hillary	  Clinton	  sea	  presidenta	  de	  EEUU’,“	  El	  Mundo,	  30.	  október	  2007,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/30/internacional/1193715361.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  
221	  Fernando	  Gualdoni	  og	  Jorge	  Marirrodriga,	  „El	  ascenso	  de	  las	  mujeres,“	  El	  País,	  30.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/30/internacional/1193698801_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  
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halda sjálfar um stjórnartaumana. Hvort það hafi haft eitthvað með áherslur þeirra í kosningabaráttunni 

að gera er þó erfitt að segja. 

 

 

Samantekt	  

Fúkósk orðræðugreining á umfjöllunum um forsetana þrjá í spænsku dagblöðunum El País og El 

Mundo leiddi í ljós fjögur kynbundin þrástef. Þau voru: (I) Fyrsti kvenforsetinn, (II) Michelle, 

Cristina, Dilma, (III) Strengjabrúða lærimeistarans og (IV) Okkar tími er kominn! Helstu 

niðurstöður voru á þá leið að kyn frambjóðenda virðist skipta minna máli eftir því sem fordæmum um 

kvenkyns forseta fjölgar. Kyn Dilmu Rousseff bar þannig sjaldnar á góma en kyn Michelle Bachelet 

sem náði kjöri fjórum árum fyrr. Rannsóknin leiddi ennfremur í ljós að í Rómönsku Ameríku er hefð er 

fyrir því að ávarpa kvenkyns forsetaframbjóðendur með eiginnafni í stað eftirnafns líkt og tíðkast um 

karlkyns frambjóðendur. Loks vakti athygli að allir kvenforsetarnir þrír voru pólitsíkir arftakar 

flokksbræðra sinna sem studdu framboð þeirra opinberlega. Það leiddi til myndunar þrástefs í 

fjölmiðlunum um að þær væru lítið annað en framlenging á forvera í embætti auk þess sem ósjaldan 

var ýjað að því að þær hefðu ekki náð jafnlangt hefði lærimeistaranna ekki notið við. Að lokum ber að 

nefna að þótt útlit forsetanna yrði blaðamönnum vissulega tilefni til álitsgjafar þá benda niðurstöður 

rannsóknarinnar ekki til kynbundins þrástefs í þeim efnum þar sem útlit karlkyns frambjóðenda vakti 

ekki síður athygli fjölmiðla. Þó örlaði á kynferðislegum skírskotunum í nokkrum umfjöllunum um þær 

allar sem ekki var raunin þegar karlkyns kollegar þeirra voru til umræðu.  
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6. Umræða 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta að kynbundin þrástef sé að finna í orðræðum suður-amerísku 

kvenforsetanna Michelle Bachelet, Cristinu Fernández de Kirchner og Dilmu Rousseff sem og í 

birtingarmyndum þeirra í spænsku fjölmiðlunum El País og El Mundo í aðdraganda og kjölfar 

kosninga. 

Í innsetningarræðum þeirra koma þrástefin að mörgu leyti heim og saman við kenningar um 

kvenkyns stjórnmálamenn og kvenlægan stjórnunarstíl sem ræddar voru í þriðja kafla.222 Rannsókn 

Teresu Valdés á aðdraganda kosningasigurs Bachelet árið 2006 leiddi til að mynda í ljós að kvenlægir 

eiginleikar hefðu vegið þungt í huga kjósenda þegar kom að því að ráðstafa atkvæði sínu.223 Af 

ræðunum þremur er ræða Bachelet sú meitlaðasta. Í grein í tímaritinu Leadership Review útskýrir 

Michael Shambon hvers vegna ræða Bachelet sé óvenjuvel samin. Án þess að tengja ræðustíl hennar 

sérstaklega við kvenleika bendir hann á að ræðan virðist innihalda nákvæmlega réttu orðin til að gefa 

skoðanir hennar til kynna en á sama tíma viðurkenna andstæð sjónarmið.224 Hún sigli þannig milli 

skers og báru og takist á undraverðan hátt að vera gagnrýnin á uppbyggilegan máta. Teresa Huerta 

og Carolina Latorre, sem einnig hafa rýnt í orðræðu Bahelet en í víðara samhengi, benda á að eitt 

áhrifaríkasta stílbragð sem hún beiti til að færa sjálfa sig nær fólkinu felist í að leggja áherslu á 

hlutverk sitt sem móður og húsmóður.225 Hún veiti þannig aðgang að eigin persónulega rými í þeim 

tilgangi að styrja stöðu sína á því opinbera. Þær komast að eftirfarandi niðurstöðu: 

Við að þurrka út mörkin sem aðskilja opinbert og persónulegt svið staðsetur orðræða Bachelet sig á 
svæði sem er þar einhvers staðar á milli. Mayhead [innsk.: annar höfundur bókarinnar Women’s 
Political Discourse: A 21st Century Perspective (2005)] hefur lýst þessu svæði sem kyn- og hlutlausu 
og tilheyri þeirri nýju leið sem konur séu farnar að fara í pólitík á 21. öld. Kvenlæg orðræða sem 
staðsetur sig á þessu svæði hefur annað yfirbragð en hefðbundinn kvenlægur stjórnmálastíll og nær 
til viðfangsefna sem snerta ekki eingöngu málefni kvenna heldur samfélagið allt.226 

 

Þetta á svo sannarlega við orðræðu Bachelet í innsetningarræðunni og áherslurnar sem þar birtast. Í 

ræðunni leggur hún áherslu á að hún muni vera forseti allra Sílebúa og vinna að umbótamálum sem 

komi öllu samfélaginu vel, ekki bara konum. Þetta á raunar við orðræðu allra forsetanna þriggja því 

bæði Fernández de Kirchner og Rousseff leggja mikla áherslu á borgaralega samvinnu í þágu betra 

samfélags í innsetningarræðum sínum. Þær staðsetja sig þannig ekki sem yfirvald heldur leitast við að 

virkja þjóðina með sér á meiri jafningjagrundvelli en oft tíðkast. 

                                                        
222	  Sjá	  t.d.	  Dolan,	  „Do	  Women	  Candidates	  Play	  to	  Gender	  Stereotypes?	  Do	  Men	  Candidates	  Play	  to	  Women?	  
Candidate	  Sex	  and	  Issues	  Priorities	  on	  Campaign	  Websites;“	  Eagly	  og	  Karau,	  „Role	  Congruity	  Theory	  of	  
Prejudice	  Toward	  Female	  Leaders;“	  og,	  Powell	  og	  Butterfield,	  „Sex,	  gender	  and	  the	  US	  presidency:	  ready	  for	  a	  
female	  President?.“	  	  	  
223	  Valdés,	  „El	  Chile	  de	  Michelle	  Bachelet.	  ¿Género	  en	  el	  poder?,“:	  254-‐255.	  
224	  Shambon,	  „Political	  Psychology	  Applied	  to	  the	  Inaugural	  Adddress	  of	  Chilean	  President	  Michelle	  Bachelet,“:	  
141.	  
225	  Teresa	  Huerta	  og	  Carolina	  Latorre,	  „El	  ascenso	  al	  poder	  de	  la	  mujer	  en	  Chile:	  Análisis	  del	  discurso	  político	  de	  
Michelle	  Bachelet,“	  í	  Memoria	  histórica,	  Género	  e	  Interdisciplinaridad:	  Los	  Estudios	  Culturales	  Hispánicos	  en	  el	  
Siglo	  XXI,	  ritstj.	  Santiago	  Juan-‐Navarro	  og	  Joan	  Torres-‐Pou,	  (Madrid:	  Editorial	  Biblioteca	  Nueva,	  S.L.,	  2008),	  103. 
226	  Sama	  heimild,	  104.	  	  
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Í framhaldi af þessari umfjöllun um einkenni kvenlægar stjórnmálaorðræðu á 21. öld er tímabært að 

huga að rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með að svara, það er að segja, hvort orðræða 

núverandi kvenkyns forseta lýðvelda í Suður-Ameríku einkennist fremur af styðjandi eða mengandi 

kvenleika. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta að orðræðan í innsetningarræðunum beri að mörgu 

leyti einkenni styðjandi kvenleika en að þó glitti í mengandi áherslur þar sem þeim verður komið við án 

þess að ýfa pólitískar fjaðrir. Vert er að tiltaka að ræða Fernández de Kirchner getur þó á engan hátt 

talist mengandi. Meginbirtingarmynd styðjandi kvenleika eins og hann birtist í ræðunni felst í nærveru 

eiginmannsins, þó raunar mætti halda því fram að almenn fjarvera mengandi kvenleika ein og sér feli 

óbeint í sér stuðning við félagslega samþykkt hlutverk kynjanna sem er einmitt einkenni á orðræðu 

styðjandi kvenleika. Fernández de Kirchner þakkar manni sínum oft og innilega vel unnin störf og 

mærir á alla lund. Þegar kemur að hennar eigin forsetatíð biður hún hins vegar guð að „lýsa mér leið 

og svo mér skjátlist eins lítið og hægt er“.227 Hún sækir lögmæti sitt sem forseta til Kirchners en gerir 

sjálfri sér jafnframt óleik með hólinu því miðað við orð hennar þá munu störf hennar aldrei geta jafnast 

á við hans. Þetta kallast á við niðurstöður Vitale og Maizels sem rýndu í orðræðu Fernández de 

Kirchner í þremur ræðum í kosningabaráttunni. Þær komust að því að orðræðan einkenndist annars 

vegar af sjálfsmyndarsköpun hennar sem kennslukonu eða sérfræðings (s. pedagógica-experta) og 

hins vegar af kvenleika (s. feminidad).228 Þær benda á að þessar sjálfsmyndir séu í eðli sínu 

ósamræmanlegar og að kvenleikasjálfsmyndin, eins og hún birtist í orðræðu forsetans, geri það að 

verkum að hún staðsetji sig neðar í virðingarstiganum en tilefni sé til. Hún dragi þannig með orðfæri 

sínu úr eigin valdi og lögmæti.229 

Hvað orðræðu Dilmu Rousseff varðar þá er erfitt að benda á skýr dæmi um styðjandi kvenleika í 

innsetningarræðu hennar. Orðræða hennar einkennist fremur af hlutlausri afstöðu í ætt við þá sem 

Huerta og Latorre nefna í greiningu sinni á orðræðu stjórnmálakvenna á 21. öld og vísað var í hér að 

framan. Í upphafi ræðunnar beinir Rousseff orðum sínum til kvenna sem má túlka sem hvatningu til 

þeirra að stefna hátt, líkt og henni sjálfri hefur tekist. Úr eftirfarandi tilvitnun má svo sannarlega lesa 

mengandi áherslur þar sem hún segir bókstaflega að hún vilji bæta hlutskipti kvenna: „Ég er ekki 

komin til að breyta ævisögu minni heldur til að upphefja líf sérhverrar brasilískrar konu. Mitt helsta 

kappsmál er fólgið í því að heiðra konurnar, að vernda þá viðkvæmustu og að ríkja fyrir alla!“ Þetta 

tiltekna dæmi styður niðurstöðu mína um að forsetarnir sýni af sér „diplómatískan“ mengandi 

kvenleika, það er að segja, mengandi kvenleika sem er mildaður svo hann vekji ekki of hörð viðbrögð í 

karllægum samfélögum Suður-Ameríku. Með því að ljúka setningunni á orðunum „og ríkja fyrir alla“ 

dregur Rousseff úr kvenfrelsisboðskap sínum. Það mætti þannig segja að orðræðan sem þarna birtist 

sé mengandi kvenleiki dulbúinn sem styðjandi kvenleiki.  

Það að konur forðist að gefa andstæðingum færi á að spyrða sig saman við kvenfrelsisbaráttu er 

vel þekkt. Líkt og fjallað var um í þriðja kafla hefur Gyða Margrét Pétursdóttir bent á að femínismi sé 

nátengdur mengandi kvenleika. Það að kenna konu við femínisma, hvort sem hún skilgreini sjálfa sig 

                                                        
227	  [...]	  para	  que	  me	  equivoque	  lo	  menos	  posible.	  
228	  María	  Alejandra	  Vitale	  og	  Ana	  Laura	  Maizels,	  „El	  discurso	  de	  Cristina	  Fernández	  de	  Kirchner	  (2007).	  Un	  caso	  
de	  ethos	  híbrido	  no	  convergente,“	  Linguagem	  em	  (Dis)curso	  11,	  nr.	  2	  (2011):	  337.	  	  
229	  Sama	  heimild:	  357.	  	  
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þannig eða ekki, sé leið til að draga úr lögmæti þess sem hún hafi fram að færa og um leið tæki til að 

hafna hugmyndum kvenna sem á einn eða annan hátt berjist á móti eða ögri feðraveldinu.230  

Ræða Bachelet á margt sameiginlegt með ræðu Rousseff. Hún felur í sér geðþekkan mengandi 

kvenleika í dulargervi hinnar hlutlausu orðræðu stjórnmálakvenna á 21. öld. Með hliðsjón af bæði 

innsetningarræðu Bachelet og fjölmiðlaumfjöllunum um hana er það niðurstaða þessarar greiningar að 

hún beiti sér fyrir kynjajafnrétti eins mikið og ramminn leyfi. Vilji kona komast til metorða í suður-

amerískum samfélögum má framkoma hennar ekki einkennast um of af mengandi kvenleika. Lýsandi 

dæmi um slíkt er tvískinningur hvað varðar afstöðu til fóstureyðinga sem fjallað var um í báðum 

fjölmiðlunum sem hér voru til rannsóknar. Fyrrum yfirlýsingar Dilmu Rousseff um að fóstureyðingar 

ættu að hennar mati að heimilast við vissar aðstæður ollu miklu fjaðrafoki og vinsældatapi í 

aðdraganda kosninganna. Gekk málið svo langt að Rousseff sá sig tilneydda til að draga orð sín til 

baka, lýsa sig andsnúna fóstureyðingum með öllu og láta mynda sig með kirkjunnar mönnum sem 

oftast í því skyni að lágmarka skaðann.231 Það er hins vegar áhugavert að Lula, karlkyns forveri 

hennar og lærimeistari, var þó á sömu yfirlýstu skoðun. Blaðamenn El País veittu þessu sérstaka 

athygli: 

Árásir í garð Rousseff sökum yfirlýsinga um eigin efahyggju i trúmálum og jákvæð viðhorf í garð 

lögleiðingar á fóstureyðingum hafa verið ómannúðlegar. Og nýstárlegar, raunar, þar sem Lula, þrátt 

fyrir að vera trúaður, var sjálfur þeirrar skoðunar að fóstureyðingar í undirheimum væru alvarlegt 

vandamál í Brasilíu án þess að verða fyrir heiftúðugum árásum líkt og erfingi hans.232 

 

Miðað við þetta er ekki að undra að stjórnmálakonur stígi varlega til jarðar þegar kemur að 

eldfimum málum í anda mengandi kvenleika sem fela í sér yfirfærslu á valdi frá körlum til kvenna. 

Þetta gæti einnig verið skýringin á því hvers vegna bæði Rousseff og Fernández de Kirchner viku vart 

orði að málefnum kvenna í aðdraganda kosninga en mærðu konur á ýmsa lund í kjölfar þeirra, til 

dæmis í ræðum sem þær héldu eftir að sigurinn var í höfn og í innsetningarræðunum. Í beinni þýðingu 

myndi mengandi kvenleiki útleggjast sem úrhrakskvenleiki sem lýsir stöðu hans í samfélaginu ef til vill 

betur: Of róttækur til að geta öðlast almenna hylli og gangast undir eigin ögun (e. normalisation), að 

minnsta kosti enn sem komið er. 

En hvað með birtingarmyndir forsetanna í spænskum fjölmiðlum í aðdraganda og kjölfar kosninga? 

Líkt og fram kom í upphafi þessa kafla þá mátti greina kynjuð þrástef bæði í ræðum forsetanna sem 

                                                        
230	  Gyða	  Margrét	  Pétursdóttir,	  „Styðjandi	  og	  mengandi	  kvenleiki	  innan	  áru	  kynjajafnréttis,”:	  8.	  
231	  Sjá	  t.d.	  Juan	  Arias,	  „Rousseff	  rechaza	  despenalizar	  el	  aborto	  en	  Brasil	  para	  no	  perder	  el	  voto	  cristiano,“	  El	  
País,	  1.	  október	  2010,	  http://elpais.com/diario/2010/10/01/internacional/1285884002_850215.html	  (sótt	  3.	  
apríl	  2014);	  Juan	  Arias,	  „José	  Serra	  pisa	  los	  talones	  a	  la	  candidata	  de	  Lula	  en	  los	  sondeos,“	  El	  País,	  15.	  október	  
2010,	  http://elpais.com/diario/2010/10/15/internacional/1287093613_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014),	  og	  
Luis	  Tejero,	  „‘Guerra	  santa’	  en	  las	  urnas	  brasileñas,“	  El	  Mundo,	  30.	  október	  2010,	  
http://www.elmundo.es/america/2010/10/29/brasil/1288389335.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
232	  La	  agresividad	  contra	  Rousseff	  con	  motivo	  de	  sus	  declaraciones	  sobre	  su	  agnosticismo	  y	  a	  favor	  de	  la	  
despenalización	  del	  aborto	  ha	  sido	  brutal.	  Y	  novedosa,	  porque,	  aunque	  Lula	  es	  creyente,	  siempre	  pensó,	  como	  
ella,	  que	  el	  aborto	  clandestino	  es	  un	  problema	  de	  salud	  pública	  en	  Brasil,	  sin	  sufrir	  por	  eso	  los	  feroces	  ataques	  
lanzados	  contra	  su	  heredera.	  Juan	  Arias	  og	  Soledad	  Gallego-‐Díaz,	  „Aprendizaje	  sobre	  la	  marcha,“	  El	  País,	  31.	  
október	  2010,	  http://elpais.com/diario/2010/10/31/internacional/1288476003_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  
2014).	  
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og í umfjöllunum um þær í El País og El Mundo í aðdraganda og kjölfar kosninga. Sem dæmi má 

nefna að allnokkrar athugasemdir voru gerðar um útlit frambjóðendanna líkt og við var að búast. Það 

er í samræmi við uppgötvun Valdés sem veitti því athygli í tilfelli Michelle Bachelet að í fjarveru 

forsetafrúar gerðust fjölmiðlar „uppteknir af hárgreiðslu og fötum forsetans, af athyglinni sem hún sýndi 

börnum sínum og hvernig hún skipulagði daglegt líf sem kona og móðir.“233 Athygli vakti að áhersla á 

útlit þeirra var ekki fyrirferðarmeiri en raun bar vitni. Vissulega var minnst á meintar lýtaaðgerðir234 og 

fataval235 en karlkyns kollegar þeirra sluppu heldur ekki við útlitslega gagnrýni. Athugasemd um 

svitabletti José Serra236 vakti til að mynda eftirtekt sem og upplýsingar um að Sebastian Piñera væri 

stuttur í annan endann og ætti til að fá kæki.237 Annað sem vekur athygli í grein Valdés er að það að 

kona væri í framboði hefði orðið til þess að breikka málefnasvið kosningabaráttunnar í Síle árin 2005-

2006.238 Þessi niðurstaða hennar kallast á við niðurstöður Atkeson og Krebs sem rannsökuðu 

fjölmiðlaumfjallanir um borgarstjórnarkosningar í Bandaríkjunum á árunum 2000-2003 sem fjallað var 

um í þriðja kafla hér að framan.239 

Í þrástefinu um kvenforsetann sem strengjabrúðu birtast undirliggjandi fordómar sem ekki koma á 

óvart. Líkt og komið er inn á í fimmta kafla minnist ég þess ekki að hafa oft orðið vör við að 

frambjóðandi sé gagnrýndur fyrir skort á sjálfsprottnum hugmyndum. Í veröld þar sem flokksræði er 

hornsteinn lýðræðisiðkunar gefur auga leið að líkur á að samflokksmenn hafi svipaðar stjórnmála-

skoðanir og -stefnumál eru meiri en ekki.  

Þó svo að fjölmiðlarýnin hafi ekki haft að markmiði að leita eftir dæmum um styðjandi eða 

mengandi kvenleika þá birtust slík dæmi á ýmsum stöðum. Eitt skýrasta dæmið um styðjandi 

kvenleika birtist í tilvitnun í Fernandez de Kirchner í El Mundo. Aðspurð um framtíð eiginmanns síns 

sem fráfarandi forseta grínast hún með að hann verði svo sannarlega ekki ráðinn ritari hennar; hann 

myndi sinna því starfi hræðilega illa og missa glös á teppið.240 Úr orðum hennar má lesa að hann búi 

                                                        
233	  Valdés,	  „El	  Chile	  de	  Michelle	  Bachelet.	  ¿Género	  en	  el	  poder?,“:	  259.	  
234	  Sjá	  t.d.	  Jorge	  Marirrodriga,	  „Cristina	  Kirchner:	  “No	  soy	  ni	  Evita	  ni	  Hillary,”	  El	  País,	  26.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/26/internacional/1193349608_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014);	  Andrew	  
Graham	  Yooll,	  „Un	  misterio	  llamado	  Cristina,“	  El	  País,	  28.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/28/opinion/1193522411_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014);	  og	  Soledad	  
Gallego-‐Díaz,	  „Dura	  y	  seria,	  siempre	  cumple,“	  El	  País,	  4.	  október	  2010,	  
http://elpais.com/diario/2010/10/04/internacional/1286143202_850215.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
235	  Sjá	  t.d.	  Luis	  Tejero,	  „Marina	  Silva,	  la	  ‘tercera	  vía’	  sonriente	  en	  la	  batalla	  brasileña,“	  El	  Mundo,	  30.	  september	  
2010,	  http://www.elmundo.es/america/2010/09/28/brasil/1285640063.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014);	  Carlos	  Franz,	  
„Retratos	  de	  una	  elección,“	  El	  País,	  13.	  janúar	  2006,	  aðsend	  grein,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/13/opinion/1137106809_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014);	  og	  Andrew	  
Graham	  Yooll,	  „Un	  misterio	  llamado	  Cristina,“	  El	  País,	  28.	  október	  2007,	  
http://elpais.com/diario/2007/10/28/opinion/1193522411_850215.html	  (sótt	  2.	  apríl	  2014).	  	  
236	  Luis	  Tejero,	  „Serra	  se	  da	  un	  baño	  de	  masas	  en	  la	  playa	  de	  Copacabana,“	  El	  Mundo,	  26.	  október	  2010,	  
http://www.elmundo.es/accesible/america/2010/10/24/brasil/1287953028.html	  (sótt	  3.	  apríl	  2014).	  
237	  Carlos	  Franz,	  „Retratos	  de	  una	  elección,“	  El	  País,	  13.	  janúar	  2006,	  aðsend	  grein,	  
http://elpais.com/diario/2006/01/13/opinion/1137106809_850215.html	  (sótt	  1.	  apríl	  2014).	  
238	  Valdés,	  „El	  Chile	  de	  Michelle	  Bachelet.	  ¿Género	  en	  el	  poder?,“:	  256.	  
239	  Atkeson	  og	  Krebs,	  „Press	  Coverage	  of	  Mayoral	  Candidates:	  The	  Role	  of	  Gender	  in	  News	  Reporting	  and	  
Campaign	  Issue	  Speech,“:	  239.	  
240	  Juan	  Ignacio	  Irigaray,	  „Cristina	  Kirchner:	  ‘No	  estaría	  mal	  que	  Hillary	  Clinton	  sea	  presidenta	  de	  EEUU’,“	  El	  
Mundo,	  30.	  október	  2007,	  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/30/internacional/1193715361.html	  
(sótt	  2.	  apríl	  2014).	  
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ekki yfir þeim eiginleikum sem góður ritari þurfi að hafa og jafnvel að hæfileikum hans væri sóað í slíku 

starfi. Það sé í (karllægu) eðli hans að leiða, ekki að þjóna. 

Það sem mesta athygli vakti eftir að hafa orðræðugreint fjölmiðlaumfjallanirnar var notkunin á 

eiginnöfnum kvenna en eftirnöfnum karla. Þetta virðist þó ekki vera bundið við Suður-Ameríku. Í 

greininni „Hillary, Sarah, and Kay: What’s wrong with female politician’s last names?“ veltir Anna North 

þessari hefð fyrir sér.241 Hún bendir á að í tilfelli Hillary Clinton sé augljós hagræðing fólgin í að 

aðgreina hana þannig frá eiginmanni sínum og fyrrum Bandaríkjaforseta. En hvers vegna er eftirnafnið 

ekki notað þegar ekki er um slíka aðgreiningu að ræða, svo sem í tilfelli Söruh Palin? Eða Dilmu 

Rousseff? North bendir á að þrátt fyrir vissa kosti þá sé það að nota eiginnafn ekki eingöngu ákvörðun 

sem kvenpólitíkusar taka sjálfar heldur ákvörðun sem fjölmiðlar taki fyrir þær. Þetta kemur heim og 

saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Bachelet leiddi kosningabaráttu sem byggði á eftirnafni 

hennar líkt og slagorðið „Meira fyrir Síle með Bachelet“ eða „Bachelet er plús fyrir Síle“ (s. „Bachelet + 

para Chile“) ber vitni um.242 Þrátt fyrir það bregða blaðamenn oft fyrir sig eiginnafni hennar í skrifum 

sínum, sennilega meira af vana en yfirlögðu ráði. Í fyrrnefndri grein færir North rök fyrir því að í þessu 

felist, þegar öllu er á botninn hvolft, virðingarleysi gagnvart konum:  

Vegna þess að það að ávarpa fólk með eftirnafni felur í sér virðingarvott; viðurkenningu á því að 
þessi einstaklingur sé fullorðinn og að sá sem ávarpar hann geti ekki leyft sér að koma 
kumpánlega fram að fyrra bragði. Með því að ýta undir notkun á eigin eiginnöfnum getur verið að 
Clinton, Palin og Hutchison vilji senda skilaboð um að þær séu vingjarnlegar og ekki ógnandi. En 
ef Obama og McCain þurfa ekki að gera slíkt hið sama, hvers vegna ættu þær að þurfa þess?243 

 

Í ljósi þess að í Rómönsku Ameríku hafa flestir kvenkyns forsetar tengst inn í stjórnmálaforystu 

landsins í gegnum eiginmenn sína -nánar tiltekið fjórar af fimm til ársins 2002244- er kannski ekki að 

undra að sú málvenja hafi skotið rótum að tala um þær með fornafni til aðgreiningar. Hefðina fyrir 

smækkunarendingunum - Evita, Isabelita, Lilita- er þó erfiðara að réttlæta. Í hinum spænskumælandi 

heimi er sú hefð að taka upp ættarnafn eiginmanns þó á undanhaldi svo væntanlega verður breyttur 

tíðarandi til þess að þetta leggist af. Eflaust er þetta ekki meðvituð leið til að draga úr áhrifamætti 

kvenna en þarna eru samt sem áður undirliggjandi þættir að verki sem hafa samfélagsmótandi áhrif. 

Samkvæmt Foucault felur viðurkennd orðræða í sér vald og hefur áhrif á það hvernig við hugsum um 

hluti. Þekking og meðvituð beiting hugtaka leikur lykilhlutverk í þróun orðræðna og fela þannig einnig í 

sér vald. Í anda femínísks póststrúktúralisma má því segja að gagnrýnin hugsun sé verkfæri. Verkfæri 

sem við höfum til að virða samfélagið fyrir okkur með það að markmiði að bera rökstudd kennsl á 

                                                        
241 Anna	  North,	  „Hillary,	  Sarah,	  and	  Kay:	  What’s	  wrong	  with	  female	  politician’s	  last	  names?,“	  Jezebel,	  18.	  ágúst	  
2009,	  	  http://jezebel.com/5340033/hillary-‐sarah-‐and-‐kay-‐whats-‐wrong-‐with-‐female-‐politicians-‐last-‐names	  
(sótt	  12.	  apríl	  2014). 
242	  Alejandro	  Guzmán,	  „Michelle	  Bachelet	  presenta	  nuevo	  eslogan	  de	  campaña	  y	  nuevos	  colaboradores,“	  El	  
Mercurio,	  27.	  janúar	  2005,	  http://www.emol.com/noticias/nacional/2005/01/27/171089/michelle-‐bachelet-‐
presenta-‐eslogan-‐de-‐campana-‐y-‐nuevos-‐colaboradores.html	  (sótt	  12.	  apríl	  2014).	  
243	  Anna	  North,	  „Hillary,	  Sarah,	  and	  Kay:	  What’s	  wrong	  with	  female	  politician’s	  last	  names?,“	  Jezebel,	  18.	  ágúst	  
2009,	  	  http://jezebel.com/5340033/hillary-‐sarah-‐and-‐kay-‐whats-‐wrong-‐with-‐female-‐politicians-‐last-‐names	  
(sótt	  12.	  apríl	  2014).	  
244	  Farida	  Jalalzai,	  „Women	  Political	  Leaders:	  Past	  and	  Present“,	  Women	  and	  Politics	  26,	  nr.	  3/4	  (2004),	  101.	  
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óhagstæðar formgerðir sem viðhalda kynjaðri tvíhyggju í anda eðlishyggju. Með því að bera kennsl á 

óréttlæti hefur fyrsta skrefið í átt til breytinga verið tekið.  
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7. Lokaorð  
 

Eigin herrar eða hverra manna? Í titli ritgerðarinnar felst spurning sem hér hefur verið gerð tilraun til að 

svara með því að orðræðugreina innsetningarræður þriggja núverandi kvenkyns forseta lýðvelda í 

Suður-Ameríku og umfjallanir um þær í spænskum fjölmiðlum. Fyrri rannsóknarspurningin sem sett var 

fram laut að því hvort orðræða forsetanna einkenndist fremur af styðjandi eða mengandi kvenleika. 

Greining sýndi fram á að orðræða þeirra einkennist af blöndu af þeim báðum. Eftir að hafa rýnt í 

innsetningarræðurnar kom í ljós að mengandi áherslur var að finna hjá Michelle Bachelet í Síle og 

Dilmu Rousseff í Brasilíu. Í ræðunni leggja þær sig fram við að ávarpa bæði kynin jafnt, hvetja konur til 

dáða og snerta á málum sem konum eru hugleikin. En þrátt fyrir það er ekki hægt að segja að 

orðræða þeirra einkennist fremur af mengandi kvenleika en styðjandi; til þess er hann of deigur. Sem 

þjóðhöfðingjar er rými þeirra til róttækra athafna takmarkað. Engu að síður vinna bæði Bachelet og 

Rousseff innan þess ramma sem þeim er sniðinn og beita sér fyrir málefnum kvenna þar sem því er 

hægt að koma við án þess að ýfa pólitískar fjaðrir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem 

Huerta og Latorre, með tilvísan í Mayhead, eiga við þegar þær lýsa hinni nýju kyn- og hlutlausu 

orðræðu sem kvenkyns stjórnmálamenn eru farnir að tileinka sér í æ ríkari mæli á 21. öld. Þessi nýja 

orðræða hefur annað yfirbragð en hefðbundnari kvenlæg stjórnmálaorðræða og snertir á málaflokkum 

sem varða samfélagsheill almennt í stað kynbundinna baráttumála 20. aldar. Þriðji forsetinn, Cristina 

Fernández de Kirchner í Argentínu, getur á hinn bóginn ekki talist sýna af sér mengandi kvenleika á 

neinn hátt miðað við þessa rannsókn. Í henni birtist nokkurs konar nútímaútgáfa hinnar styðjandi konu. 

Fernández de Kirchner er dæmigerður kvenkyns forseti í álfunni að því leyti að hún komst til valda fyrir 

tilstilli eiginmanns síns. Hún er vel menntuð og frambærileg en fellur samt í skuggann af manni sínum 

sem hún hefur upp á stall. Hún þvertekur fyrir að hann muni stjórna á bak við tjöldin en látbragð 

hennar og orðfæri segja aðra sögu. Birtingarmynd hennar í fjölmiðlum -það er að segja, sú mynd sem 

fjölmiðlar draga upp af henni-, styður þessa ímynd enn frekar. Óvæntur dauði Kirchners í október 2010 

leiddi þó til þess að hún bauð sig fram til forseta í annað sinn og sigraði ári síðar, í trássi við óskrifaðar 

reglur í Argentínu sem gera ekki ráð fyrir að forseti sitji tvö kjörtímabil í röð.245 Það væri því áhugavert 

viðfangsefni fyrir frekari rannsóknir að bera saman orðræðu hennar þá og nú til að sjá hvort einhverjar 

breytingar hafi orðið nú þegar hún situr ein á valdastóli.  

Síðari rannsóknarspurningin sneri að því hvort birtingarmynd forsetanna hefði verið kynjuð í 

spænskum fjölmiðlum í aðdraganda og kjölfar kosninganna. Greining sýndi fram á að svo hefði verið 

en ekki alltaf á fyrirsjáanlegan máta. Kynjunin var ekki eins augljós og búast mætti við, til að mynda 

var áhersla á útlit kvennanna ekki meiri en áhersla á útlit karlkyns frambjóðenda. Undirliggjandi kynjun 

var þó að finna þegar betur var að gáð sem birtist helst í þrástefjum um fornafnanotkun kvenkyns 

frambjóðenda og brigsl um að vera strengjabrúður lærifeðra. 

 

                                                        
245	  Vitale	  og	  Ana	  Laura	  Maizels,	  „El	  discurso	  de	  Cristina	  Fernández	  de	  Kirchner	  (2007).	  Un	  caso	  de	  ethos	  híbrido	  
no	  convergente,“:	  338.	  
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Framlag þessarar rannsóknar til fræðasviðsins er af tvennum toga. Annars vegar er um að ræða 

rannsókn á sviði stjórnmálafræði, alþjóðasamskipta og kynjafræði um heimshluta sem ber ekki oft á 

góma innan háskólasamfélagsins hér á landi. Með því að vinna fræðilega rannsókn á íslensku sem 

varpar ljósi á stöðu kvenna í forystu stjórnmálanna í Suður-Ameríku er vonast til að vekja áhuga á 

áhugaverðum samfélagsbreytingum sem þar hafa orðið á undanförnum árum í tengslum við uppgang 

„vinstrisins“ í álfunni. Seinna framlag rannsóknarinnar til fræðasviðsins felst í því að koma þekkingu og 

menningarlegum blæbrigðum úr spænsku yfir á íslenskt mál. Spænskumælandi fjölmiðlar eru mun 

líklegri til að fjalla um málefni Suður-Ameríku en aðrir sökum sögulegra, menningarlegra og 

viðskiptalegra tengsla. Með því að skoða birtingarmyndir forsetanna í tveimur af máttarstólpum 

spænskrar fjölmiðlunar, El País og El Mundo, voru slegnar tvær flugur í einu höggi. Í fyrsta lagi fékkst 

þannig aðgangur að fjölbreyttari umfjöllunum og dýpri fréttaskýringum en enskumælandi miðlar bjóða 

upp á og í öðru lagi var þekking gerð aðgengileg þeim sem ekki tala tungumálið. 

Ein mesta áskorunin sem þessi rannsókn fól í sér var afmörkun á viðfangsefni hennar. Þegar efnið 

er áhugavert er oft erfitt að láta ekki hrífast með og fylgja eftir nýjum hugmyndum sem kvikna við 

vinnuna. Eins og við var að búast þurfti rannsóknin að sæta vissum takmörkunum. Það hefði til dæmis 

verið fróðlegt að rannsaka fjölmiðla í heimalöndum forsetanna, eins og upphaflega stóð til, og að 

sækja efni í fjölbreyttari fjölmiðla en hér var unnt að gera. Það hefði verið efni í mun stærri rannsókn 

en umfang þessa verkefnis leyfði og verður því að bíða betri tíma. Eftirfarandi rannsóknartillögu væri 

þó öðrum fremur vert að fylgja eftir við annað tækifæri: Allar konurnar sem hér hafa verið til umfjöllunar 

eiga sameiginlegt að vera útvaldir eftirmenn vinsælla forseta. Þeir studdu framboð þeirra opinberlega 

og allar byggðu þær kosningabaráttu sína á loforðum um að halda grundvallarstefnu fráfarandi forseta 

á lofti. Miðað við framlag lærimeistaranna verður að teljast ólíklegt að konurnar hefðu haft sigur í 

kosningunum án aðstoðar þeirra. Forverarnir sem um ræðir -Lagos, Kirchner og Lula- eiga það allir 

sameiginlegt að hafa skilað fremur góðu búi (raunar var Kirchner umdeildur en þar sem hann tók við 

forsetaembættinu í kjölfar fjármálahruns er óumdeilt að framtíðarhorfur landsins voru bjartari þegar 

hann lét af völdum en þær höfðu verið þegar hann tók við). Kvenforsetarnir þrír tóku því allar við 

stjórnartaumum í uppsveiflu. Getur verið að það sé við þannig kringumstæður sem almennir kjósendur 

séu loks móttækilegir fyrir kvenlægari áherslum sem birtast í lágpólitískari málaflokkum á borð við 

félagslega innlimun og umhverfisvernd? Það er að segja, að því gefnu að ekki verði hróflað við 

efnahagsstefnu og öðrum „stórum málum“ sem sterkur karllægur leiðtogi hafði þegar markað? Í 

aðsendri grein í El País eru kvenlægir málaflokkar taldir upp sem líklegir til að einkenna forsetatíð 

Bachelet. Þeir eru raunar sagðir vera „lúxusvandmál 21. aldarinnar fyrir land sem enn er vanþróað.“246 

Þessi skrif eru lýsandi fyrir þá mótstöðu sem konur geta átt von á að mæta ef þær leyfa sér um of að 

leggja áherslu á málaflokka sem falla utan við hefðbundin viðfangsefni stjórnmálanna. Hið 

persónulega er ekki endilega pólitískt að allra mati. Miðað við þessa tilgátu þá leyfa kjósendur sér ekki 

þann munað að setja mýkri málaflokka í forgang ef hápólitísk hætta steðjar að, sér í lagi ef hún snertir 

á einhvern hátt efnahag landsins, fullveldi þess eða öryggi. Við slíkar aðstæður virðist 

                                                        
246 Conflictos	  del	   siglo	  XXI,	   podríamos	   llamarlos,	   que	  entrañan	  un	   lujo	  para	  un	  país	   todavía	   subdesarrollado.	  
Carlos Franz, „Retratos de una elección,“ El País, 13. janúar 2006, aðsend grein, 
http://elpais.com/diario/2006/01/13/opinion/1137106809_850215.html (sótt 1. apríl 2014).	  
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undirmeðvitundin kjósa að flykkja sér um leiðtoga sem býr yfir karllægum eiginleikum. Slíkt gerðist til 

að mynda hér á Íslandi í aðdraganda forsetakosninganna árið 2012. Ólafur Ragnar Grímsson hafði þá 

setið fjögur kjörtímabil sem hefð hefur myndast fyrir að sé hámarkstími í embætti. Hann ákvað þó að 

brjóta hefðina og bjóða sig fram í fimmta sinn með þeim rökum meðal annars að honum fyndist vera 

skylda sín að fylgja þjóðinni í gegnum óvissuástandið sem þá ríkti.247 Úr varð að Ólafur Ragnar hlaut 

yfirburðakosningu á meðan framboð Þóru Arnórsdóttur, sem upphaflega var talin líklegur sigurvegari, 

náði aldrei flugi. Miðað við þessa tilgátu hefði hún sem ung, barnshafandi kona með stóra fjölskyldu ef 

til vill átt möguleika á sigri ef betur hefði árað. Þetta er sannarlega viðfangsefni sem verðskuldar nánari 

rannsóknir. 

Eitt blasir þó óneitanlega við þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman. Þrátt fyrir 

jákvæða þróun í jafnréttismálum í álfunni -til að mynda með tilkomu kynjakvóta-, blasir engu að síður 

við að stuðningur vinsæls forvera er enn í dag forsenda þess að kona geti komist til valda í lýðveldum 

Suður-Ameríku. Rannsókn Jalalzai, sem áður hefur verið vitnað til, leiddi í ljós að fjórir af fimm 

kvenkyns forsetum í Rómönsku Ameríku til ársins 2002 höfðu tengst inn í stjórnmálaforystuna í 

gegnum eiginmenn sína. Miðað við þessa rannsókn þá hefur slaknað eilítið á kröfunum og bein 

fjölskyldutengsl virðast ekki lengur vera krafa til að konur komist áfram í stjórnmálum í álfunni. Hins 

vegar blasir við að það er ennþá nauðsynlegt fyrir konur að njóta karllægs stuðnings 

stjórnmálaleiðtoga til að eiga möguleika á að komast á toppinn; læriföðurs sem geti leiðbeint þeim á 

ögurstundu. Fjórði núverandi kvenforseti Rómönsku Ameríku, Laura Chinchilla í Kosta Ríka, er einnig 

útvalinn arftaki forvera síns í embætti. Það er því ljóst að enn hallar á konur í stjórnmálum í þessum 

heimshluta og að mengandi kvenleiki er ekki valkostur enn sem komið er vilji kona hljóta pólitískan 

frama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
247 Sjá t.d. Ásta Sigrún Magnúsdóttir, „Ólafur Ragnar vill vera forseti áfram,“ DV, 4. mars 2012, 
https://www.dv.is/frettir/2012/3/4/olafur-ragnar-vill-vera-forseti-afram/ (sótt 15. apríl 2014). 
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Viðauki I: Innsetningarræða Michelle Bachelet 
 

Flutt 11. mars 2006 í Santiago, höfuðborg Síle, frammi fyrir mannfjölda af svölum El Palacio de 

la Moneda eftir embættistöku á þinginu fyrr um daginn. 

Gracias, chilenas y chilenos: 

 

Gracias por estos aplausos, gracias por esas sonrisas que me regalan en todo momento, gracias por 

los abrazos. Me siento privilegiada, de verdad, de recibir y sentir de parte de ustedes tanto cariño. 

 

Quiero dirigir mis palabras a todas y todos los chilenos y chilenas, sin exclusión.  

 

Hubo tiempos de nuestra historia en que nos dividimos entre unos y otros. Nos mirábamos con 

recelo, suspicacia, soberbia. 

 

En estos dieciséis años de democracia hemos trabajado juntos para limar las asperezas de una 

sociedad dividida, de una sociedad que nos separaba entre los aquellos y los nuestros. Es el 

momento que todos nos sintamos de los nuestros. 

 

Hoy soplan vientos distintos, hemos sido capaces de construir una sociedad distinta, donde nos une 

el noble y común deseo de un futuro mejor para todas y todos en nuestra patria, un futuro donde 

caben todos, una patria inclusiva, donde ninguna diversidad esté afuera, donde nadie sienta que su 

destino está a la intemperie. 

 

Nos hemos preparado para un gran desafío. El siglo XXI nos plantea nuevas tareas, tal vez 

desconocidas hasta ahora. Más allá de la revolución tecnológica que está ante nuestros ojos y al 

alcance, pienso también en cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo interactuamos en 

comunidad y vencemos el individualismo, la indiferencia y la desesperanza. Ha llegado el momento 

en que nos miremos unos a otros, cara a cara, sin resquemores ni suspicacias.  

 

El pasado es lo que es: pasado, y no lo olvidaremos nunca. Porque como dijera el Presidente Lagos, 

"no hay mañana sin ayer", y no queremos repetir los mismos errores del pasado. Y queremos un 

mañana, un mañana más próspero, más justo, más igualitario, más participativo. 

 

Sabemos que en cuatro años no vamos a resolver todos los problemas, nunca estuvo tampoco en mi 

discurso de campaña, pero vamos a dar un paso adelante, un gran paso adelante. 

 

Será el gobierno de los ciudadanos, desde los postergados hasta los emprendedores, esa infinita 

gama de colores, de percepciones y miradas que dan tanta riqueza a nuestra sociedad. Esa 

ciudadanía, ustedes, tendrán en mí una mandataria que les hablará siempre con el lenguaje de la 
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verdad.  

 

Surgirán dificultades, sin duda, todo gobierno las tiene. "Las campañas, como decía un gran 

pensador, se hacen en poesía, pero los gobiernos se hacen en prosa". 

 

Aún así, con todas las dificultades que pueda haber, la relación entre ustedes y nosotros, y la que 

habla, no se verá afectada, porque quiero establecer un diálogo basado en la franqueza y la 

participación, un gran pacto entre la ciudadanía y los gobernantes. 

 

Ustedes lo saben, yo cumplo mis compromisos. Diré lo que pienso y haré lo que digo. ¡Palabra de 

mujer! 

 

En nuestro empeño por lograr avanzar hacia un Chile cada día mejor para cada uno de nuestros 

habitantes, quiero sumar todas las voluntades, las voluntades ciudadanas, las voluntades en el 

Parlamento, Parlamento que es la expresión de la legitimidad de nuestras leyes. Y con todos ellos 

vamos a trabajar por un ideal compartido, cual es el bienestar de los chilenos y la justicia en toda 

nuestra patria. Y espero contar, para ese noble fin, con el apoyo de todas las parlamentarias y 

parlamentarios.  

 

Nuestros afanes estarán puestos en nuestros niños, como aquellos niños que me recibieron cuando 

entré a esta Moneda por la Plaza de la Ciudadanía, para que nuestros niños puedan aprender y 

desarrollarse desde pequeños y eliminemos todo rastro de desigualdad en nuestro país. 

 

Nuestros afanes estarán en nuestros viejos queridos, en nuestros adultos mayores, para 

recompensarles con todo lo que han entregado a nuestro país. 

 

Nuestros esfuerzos estarán en todos aquellos que aspiran a un trabajo, pero como dije en la 

campaña, no a cualquier tipo de trabajo, sino a un trabajo digno y decente, porque los trabajadores de 

nuestra patria sí se lo merecen. 

 

Nuestro apoyo con esos jóvenes llenos de talento, que quieren ir a la universidad o al instituto, que 

quieren emprender, que quieren forjar su propio destino. Son nuestro futuro, son nuestro presente y 

nuestro futuro, y los vamos a apoyar con mucha fuerza. 

 

Nuestras fuerzas estarán con las mujeres, porque las mujeres así lo merecemos. 

 

Estarán también con los pueblos originarios de nuestro país. 

 

Estarán también nuestras fuerzas con las personas que poseen alguna discapacidad. 
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El Estado debe estar al servicio de quienes sufren la amargura de la indefensión y al lado de los que 

quieren surgir. 

 

En Chile no habrá ciudadanos olvidados. Ese es mi compromiso. Estaremos activamente en las 

regiones. No habrá un pueblo o localidad que no reciba nuestra preocupación. 

 

Y es por eso que mi primera actividad en el camino, desde Valparaíso acá, fue ir a Casablanca, una 

comuna en una región, porque quiero que Chile seamos todos y que las regiones también tengan el 

rol y la relevancia que se merecen. 

 

Y si no es así, chilenos y chilenas, pueden cobrarme la palabra. 

 

Ustedes lo saben: yo nunca tuve la ambición de poder. Sólo he tenido la voluntad de servir. El cargo 

que asumo hoy me lo han dado ustedes, y siento el peso de la responsabilidad que eso significa. 

 

Todos los chilenos y chilenas, todos los chilenos y chilenas están en mi mente y en mi corazón en 

este momento, como todos aquellos que estaban a lo largo de toda la entrada de Santiago. Gracias a 

todos ellos, por el tremendo afecto, apoyo. Vuelvo a insistir, tengo clara la responsabilidad que 

significa tener en mis hombros las esperanzas, los anhelos y el cariño de tantos, y voy a trabajar muy 

fuerte para responder a esas expectativas y a esas esperanzas. 

 

Conozco muy bien la realidad de mi país, lo he recorrido tantas veces. Me han abierto las puertas de 

las casas y de los corazones a lo largo de todo Chile. Sé de las precariedades y las desigualdades. 

Sé también de éxitos invaluables, como nuestros premios Nobel, artistas y creadores que han forjado 

nuestra cultura; el tesón de nuestros deportistas; el trabajo y el mérito de nuestros profesionales y 

trabajadores, que son la fuerza de nuestra tierra. 

 

Pienso en tantas y tantos que han sabido surgir ante la adversidad con gran empeño. 

 

Todos, en nuestra larga, larga geografía, serán el eje de mi gobierno. 

 

Amigas y amigos: 

 

Este es un momento muy solemne para el país. Les pido que volteen sus cabezas y miren las figuras 

de los ilustres ciudadanos que adornan esta plaza. Es la República, amigas y amigos, esa es la 

República. Allá en frente está Diego Portales y el símbolo de una República naciente, pequeña, 

modesta en aquella época, pero pujante, amante del orden, que aprendió a resolver por medio de la 

ley y no de las armas. 

 

Están también en esta plaza Jorge Alessandri, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva. Un 
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homenaje para todos ellos, que simbolizan nuestra patria moderna, el país del siglo XX, nuestra 

vocación democrática y una época de progreso y avance social. 

 

Soy depositaria de toda una historia, que tuvo momentos grises y amargos, pero que ha sabido 

recuperarse. Los chilenos hoy vivimos mejor y más libres que antes. Hemos tenido tres gobiernos 

exitosos. Me siento orgullosa, orgullosa de continuar una senda que tantos frutos ha dado. 

 

Mi saludo y cariño para el Presidente Patricio Aylwin; mi saludo y cariño para el Presidente Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle. 

 

El Chile que construimos hoy se asienta en las bases que ellos construyeron ayer.  

 

Quiero en este momento no sólo expresar mi admiración, mi cariño, sino también mi gratitud especial 

con un gran Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. 

 

Qué gran orgullo, qué gran orgullo sentimos todos los chilenos hoy al verlo salir de este Palacio, 

ovacionado por su pueblo. ¡Sí, amigas y amigos, aplaudan más fuerte, porque Ricardo Lagos 

Escobar se lo merece, y porque cuando aplaudimos a este gran Presidente, que cumplió tan bien su 

tarea, también estamos aplaudiendo a toda la República! 

 

Finalmente, hay un homenaje que no puedo dejar de hacer. Un día 12 de marzo, hace 32 años, a los 

50 años de edad, falleció mi padre, Alberto Bachelet Martínez. Mañana estaré junto a él, pero sé que 

él está aquí conmigo, como lo dijera la noche del triunfo. 

 

En el recuerdo de mi padre, general Bachelet, quiero saludar a las Fuerzas armadas, de Orden y 

Seguridad de Chile, que son parte importante de nuestra historia, y que hoy día son patrimonio de 

todos los chilenos. 

 

Amigas y amigos:  

 

Seguiremos trabajando para hacer de nuestro país uno más desarrollado, con más justicia y mayores 

oportunidades. 

 

El mundo nos está mirando. El mundo observa con atención la experiencia de este pequeño país al 

sur del planeta, que supo reconquistar con fuerza, con dolor, pero con fuerza, las libertades y los 

derechos, que supo construir una democracia sólida, que supo reencontrarse y que progresa, que ha 

sabido sacar a millones de compatriotas de la pobreza, en libertad y dignidad. 

 

Este pequeño país, que lo sepan las ilustres visitas que nos acompañan, hoy quiere dar un gran paso 

en la historia, un paso de prosperidad para todos sus hijos, pero también una nueva forma de ver y 
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hacer la política, una política más inclusiva, más participativa, más abierta, más transparente. Una 

política por, para y con los ciudadanos. 

 

Chilenas y chilenos: 

 

Sé muy bien que hay muchas necesidades insatisfechas. Conozco los justos anhelos que hay en 

cada familia. Quiero abocar mi experiencia, mi sensibilidad y mi esfuerzo a la hermosa labor de 

conducir el país hacia un destino mejor. Eso es lo que quiero para Chile, y sé que juntos lo podemos 

lograr. 

 

Hoy día Chile cuenta con un nuevo gobierno, dirigido por una mujer, que es expresión también de 

nuevos tiempos, tiempos de alegría, tiempo de hombres también, tiempo de jóvenes y de niños, 

tiempo de adultos mayores y, por cierto, tiempo de mujer. 

 

Es tiempo de todas y todos, en ésta, mi querida patria, la patria de todas y todos los ciudadanos. 

 

Muchas gracias, amigos y amigas, muchas gracias, porque quiero que Chile sea de todas y todos, 

porque quiero que Chile sea la patria que todos queremos que sea. Por eso vamos a trabajar con 

fuerza, con energía, para que nuestra patria sea más justa, más humana, más solidaria, más 

igualitaria. Porque ese es el sueño que todos los que estamos aquí compartimos, ese es el sueño que 

recorre nuestro país de Arica hasta la Antártica Chilena.  

 

Y por ese sueño, yo y todo el equipo de trabajo, el gobierno a lo largo de todo Chile, vamos a trabajar 

sin descanso. Porque cuatro años son cortos, vamos a trabajar a toda máquina, porque juntos vamos 

a tener un Chile mucho mejor. 

 

Así que, amigos, vamos a seguir trabajando, porque queremos que niños y niñas, hombres y mujeres, 

puedan tener un presente y un futuro mejor. 

 

A celebrar, porque vamos a seguir avanzando en nuestro país, a celebrar para que mujeres y 

hombres tengamos abiertas las grandes Alamedas. 

 

¡Viva Chile! 
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Viðauki II: Innsetningarræða Cristinu Fernández de Kirchner 
 

Flutt 10. desember 2007 í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu, við embættistöku frammi fyrir 

löggjafarþingi landsins. 

Muchas gracias. ¡Viva, viva la Patria, sí! (APLAUSOS)  

Señores Jefes de Estado presentes; señores Jefes de Delegaciones; señores gobernadores; 

autoridades civiles, militares, eclesiásticas; pueblo de la Patria y Honorable Asamblea Legislativa: 

vengo esta tarde a dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Nacional. Luego de haberse 

realizado elecciones el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos, obtuvo 

más del 45 por ciento de los votos válidos emitidos y, por lo tanto, no corresponde, tal cual ha 

proclamado esta misma Asamblea Legislativa convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en 

los términos del artículo 97, vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República 

Argentina (APLAUSOS), el honor más grande que puede tener una argentino o una argentina, ser 

elegida por sus compatriotas para representarlos.  

Este es un escenario diferente al de hace apenas cuatro años y medio, el 25 de Mayo de 2003. El 

Presidente, que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos cambió en estos cuatro 

años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de Mayo. Lo hizo en nombre de sus convicciones 

que son las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país y en sus hombres y 

en sus mujeres, en el pueblo y en la Nación, palabras que tal vez en tiempos de la globalización no 

suenen bien o suenen raro al menos, pero a poco de conocer a los países con más desarrollo 

económico y social e indagar en las claves de su crecimiento y de su desarrollo, uno puede encontrar 

en la defensa irrestricta de sus propios intereses, como Estados y sociedades, la clave de ese 

avance, la clave de ese desarrollo.  

Por eso, pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca, representar 

los intereses de los argentinos. (APLAUSOS)  

Puede tal vez parecer una paradoja, pero la diferencia de 22,25 puntos porcentuales que nuestra 

fuerza obtuvo con la que salió en segundo término, son casi los mismos 22,24 puntos que usted, 

Presidente, obtuvo por todo concepto en las elecciones de abril de 2003.  

Usted, sentado en este mismo lugar, con más desocupados que votos, se propuso dar término a 

dos mandatos constitucionales: el que había sido iniciado el 10 de diciembre de 1999 por imperio de 

la voluntad popular y el que se había iniciado un 2 de enero por voluntad de esta misma Asamblea 

Legislativa, luego de los trágicos sucesos del 2001.  

Ninguno de los dos mandatos constitucionales pudo cumplir los tiempos de la Constitución y usted 

pudo junto a todos los argentinos, revertir aquella sensación de frustración, de fracaso, de no poder 
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que millones de argentinos sentíamos en esos días que corrían. Lo hizo en nombre de un proyecto 

político. Usted, después de todo, nunca fue un posmoderno; en tiempos de la posmodernidad, usted 

es un Presidente de la modernidad y me parece que yo también. (APLAUSOS)  

Creemos firmemente en los proyectos políticos; creemos que es posible superar la 

individualidades que muchas veces con una frase pretendidamente escandalizadora pretenden 

ocupar, claro, lugares que demandan mucho más lugar si son ideas.  

Siempre digo, una idea, una propuesta alternativa, seria, viable, realizable lleva mucho más que 

dos minutos de televisión o cinco centímetros en las columnas de los diarios. (APLAUSOS)  

Las ideas, los proyectos es lo que triunfaron este 28 de Octubre. Yo no me engaño, nunca he 

creído en los triunfos personales e individuales, descreo profundamente de ellos, porque creo en las 

construcciones colectivas y la sociedad. Este último 28 de octubre precisamente convalidó, ratificó 

una construcción política, social y económica diferente, lo hicimos con todos los argentinos.  

En el día de hoy, yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a contar las cosas que 

hemos hecho en estos cuatro años y medio que han sido tan importantes, la renegociación, el pago 

del Fondo, la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza en la que vamos 

obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo, porque siempre va a faltar la victoria 

definitiva mientras haya un pobre en la Patria. Esto lo tenemos muy claro. (APLAUSOS)  

Pero quiero en esta tarde y en este lugar en el que estuve tantos años, reflexionar con ustedes 

acerca de lo que para mí son los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos iniciado 

el 25 de mayo de 2003 y que tiene en las instituciones, en la sociedad, en un modelo económico de 

acumulación con matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción en el mundo, los cuatro 

ítems fundamentales: las instituciones.  

Yo he pertenecido durante doce años a este Parlamento, he estado sentada en esas bancas como 

ustedes y con ustedes, como diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de semanas 

enteros aquí sancionando el ajuste permanente; "lo pide el Fondo si no se acaba todo" era la frase 

que más escuchábamos en aquellos días. De allí de la política del ajuste permanente que caracterizó 

la década de los ´90 pasamos al otro Parlamento, al que aplaudía el default. De la hazaña del ajuste 

a la hazaña de no pagar.  

Creo que, amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas, hemos logrado 

recuperar el equilibrio, el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra Carta Magna, volver 

a ser unos los representantes del oficialismo, los otros los representantes de la oposición; cada uno 

cumpliendo el mandato popular que le ha conferido la ciudadanía pero volviendo a tener en el rol de 

senadores y diputados la libertad que no nos imponían desde el Fondo y que tal vez, desde el 

advenimiento de la democracia no habíamos tenido, porque si en los ´90 tuvimos la presión 
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permanente sobre el Parlamento de los organismos multilaterales y también, de otros argentinos que 

creían que ese era el camino, porque ellos solos no podían, se hubieran encontrado otros argentinos 

que le hubieran dicho que no.  

En los años ´80 también, arrancados a este mismo Parlamento, las leyes de Obediencia Debida y 

Punto Final, el poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías del siglo XX al luego 

poder económico característico de los ´90 y de la globalización.  

Creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia y espero 

profundizar este rol del Congreso, donde podamos discutir y debatir sin adjetivaciones, sin agravios, 

con propuestas alternativas y viables, con memoria histórica de dónde viene cada uno, qué hizo cada 

uno y qué representó cada uno que es lo que nos da legitimidad para poder plantear una propuesta. 

(APLAUSOS)  

Quiero decirles que tengo grandes esperanzas, porque creo que estamos reconstruyendo el 

sistema de decisión que priva la Constitución para todos sus poderes. El Presidente que está a mi 

izquierda lo hizo en la Casa Rosada, volvió a resituar la política como el instrumento válido para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía incierto, que 

parecía casi maldito por momentos.  

Curiosamente fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a 

gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de 

desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el 

Fondo Monetario Internacional, precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con 

autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces desde la política y desde 

la Casa Rosada donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos porque empezábamos a 

creer en nosotros mismos. Y también de estos dos poderes, del Ejecutivo y del Poder Legislativo, 

saldamos una deuda que teníamos con los argentinos: dar una Corte Suprema de Justicia a los 

argentinos que no los avergonzara, honorable. (APLAUSOS)  

Falta aún que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que necesariamente 

deberemos darle, para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a sentir a la Justicia como un 

valor reparador y equilibrador y que también será imprescindible en la reconstrucción del valor 

"seguridad" para todos los ciudadanos en momentos donde muchas veces resultan incomprensibles 

muchas decisiones que causan estupor en la ciudadanía que no alcanza a comprender en virtud de 

qué códigos, de qué principios o de qué leyes, se producen determinadas decisiones judiciales. 

(APLAUSOS)  

Quiero que cuando discutamos estos temas lo hagamos en la misma manera de lo que decía hace 

unos instantes, todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año 2005 cuando 

aprobamos la iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que comenzó a tener vigencia hace 
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ya más de un año.  

Recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación, que no son lo 

mismo pero a veces se parecen bastante. (APLAUSOS) Y quiero decirles que aquellas profecías que 

se desgranaron en radio, en televisión, en río de tinta acerca de que íbamos a manipular la Justicia o 

perseguir a los jueces probos, resultó desestimada, no por otros discursos, sino por la realidad, por la 

práctica concreta de un nuevo Consejo de la Magistratura que por primera vez es presidido por un 

académico que precisamente no es de nuestro partido, y que además, a iniciativa de una consejera 

oficialista y con la aprobación de todos sus miembros, por primera vez los argentinos vamos a 

conocer las declaraciones juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida, libertad 

y patrimonio. (APLAUSOS)  

No es una cuestión menor, también espero que podamos colocar a todos los argentinos en pie de 

igualdad tributaria, de modo tal que no haya ningún argentino que no pague impuestos. Muchas 

veces cuando uno escucha algunas declaraciones precisamente de aquellos hombres que deben 

aplicar la ley y la Constitución, pero por sobre todas las cosas la garantía de la igualdad, porque si 

algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia es la igualdad ante la ley, no solamente la 

libertad, es la libertad y la igualdad, la una sin la otra no funcionan. Y entonces cuando uno muchas 

veces escucha algunas declaraciones en cuanto a que esto no es posible, comprende muchas veces 

la desazón que envuelve a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie, como a mí me gusta 

llamarles.  

Y en esta tarea de reconstruir institucionalidad, sistema democrático constitucional, creo que 

también ambos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también la Corte 

Suprema de Justicia, los tres poderes del Estado, hemos finalmente derribado el muro de la 

impunidad y decretada la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos, hemos 

aportado a la construcción del sistema democrático. (APLAUSOS)  

Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de 

treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados. Tenemos la obligación desde el Ejecutivo, 

desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, de adoptar y 

diseñar los instrumentos que garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no 

tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio 

de nuestra historia. (APLAUSOS)  

Se lo debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos a sus familiares, a las Abuelas, a las 

Madres, se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la tortura del 

relato permanente de la tragedia. Y se lo debemos también a las Fuerzas Armadas, para que de una 

vez y para siempre, en vistas al Bicentenario, se pueda separar la paja del trigo y entonces los 

argentinos podamos todos volver a mirarnos a la cara. (APLAUSOS)  
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Creo también que no solo las instituciones del Estado en sus tres poderes deben abordar la 

reconstrucción de este nuestro país, creo que también otros estamentos de la sociedad, 

empresariales, dirigenciales, medios de comunicación deben saber que el hecho de no integrar el 

espacio público gubernamental, no los exime también de la tarea y de la responsabilidad que a cada 

uno de aquellos argentinos que tiene un poco más de poder, bastante más poder -diría yo- que el 

resto de los ciudadanos, tienen también obligación moral de construir un país distinto.  

Nos debemos también un relato diferente de nosotros mismos los argentinos, no 

autocomplacencia, no de ocultamiento, pero sí el necesario reconocimiento a los logros obtenidos y, 

en todo caso, a marcar lo que falta, pero reconocer lo que se ha logrado.  

También creo que la sociedad es parte importante. No se puede cambiar un país únicamente con 

un buen gobierno en sus tres poderes. Para cambiar un país hace falta un buen gobierno y una 

buena sociedad, donde cada uno de los ciudadanos sepa que todos los días cuando toma decisiones, 

está también construyendo el modelo de sociedad en la que quiere vivir.  

Debemos interpelarnos cada uno de nosotros, más allá de los lugares que ocupemos, como 

ciudadanos qué hacemos todos los días para ser un poco mejores y entonces vivir en un país mejor. 

Esto no significa diluir responsabilidades, sino simplemente que cada uno se haga cargo de la que le 

corresponde en la construcción de una sociedad diferente. Pero instituciones y sociedad solo se 

reconocen cuando pueden lograr objetivos de mejorar la calidad de vida de la gente.  

Quiero poner entonces, en este nuevo modelo económico de matriz diversificada, de acumulación 

con inclusión social que se ha puesto en marcha la clave para los tiempos que vienen; un modelo 

que, reconoce en el trabajo, en la producción, en la industria, en la exportación, en el campo, la 

fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino 

además las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible.  

Creo que debemos superar ese tabú histórico que siempre hubo entre todos los argentinos de que 

si el modelo era la industria, de que si el modelo era el campo. Creo que podemos y lo estamos 

demostrando que en un modelo de acumulación campo e industria tienen sinergia.  

Siempre digo, me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos tal vez los produjera la 

industria. Seguramente estaríamos viviendo en los grandes países desarrollados, donde la industria 

siempre ha subsidiado al campo. Pero este es el modelo que se eligió muchas veces en el siglo 

pasado y de lo que se trata entonces es de consensuar esencialmente la profundización de este 

modelo que nos ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos. Y aquí hay 

roles importantes que cumplir, el acuerdo al que hemos hecho mención permanente durante toda 

nuestra campaña y que no es un acuerdo de precios y salarios. Yo no he venido a ser Presidenta de 

la República para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios; que se olviden. 

(APLAUSOS) Tampoco he venido a ser Presidenta para convertirme en parte de alguna interna 
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sindical o política. Tampoco, tampoco. (APLAUSOS)  

El acuerdo del que hablo es el acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos, 

cuantificables, verificables y luego iremos por sector y por actividad analizando cuál es más 

competitivo, cuál nos puede dar mejor ventaja, dónde se necesita inversión, dónde innovación 

tecnológica. Tampoco es casual la decisión de haber elevado a rango de ministerio a la investigación 

y la tecnología. Creo que allí está la clave o una de las claves para que la competitividad no 

solamente sea por el tipo de cambio, sino también por la innovación y la investigación. Esto lleva 

tiempo, esfuerzo, perseverar en los objetivos. Nadie puede hacer las cosas en dos o tres años.  

Se trata entonces de poder sentar las bases de acumulación para que luego las elecciones 

democráticas que marca la Constitución no signifiquen que cada cuatro años los argentinos 

cambiamos de modelo económico y en una política pendular terminamos frustrando todo. Nadie 

puede vivir cada cuatro años cambiando absolutamente todo. Siempre hay que cambiar las cosas 

que se han hecho mal o hacer las que no se han podido hacer, pero rescatando y profundizando las 

que se hicieron bien. Este tipo de discusión, este tipo de debate es, el que creo, nos debemos todos 

los argentinos.  

En los roles también está el del Estado, el de un Estado que ha decidido colocar a la educación 

como el otro eje fundamental de transformación y de agregar competitividad. El Presidente que está a 

mi izquierda y yo somos hijos de la escuela pública y de la universidad pública y gratuita. No es 

casualidad, no somos hijos de personas con mucho dinero, somos hijos de trabajadores y él es 

Presidente y yo soy Presidenta; somos eso, producto de la educación pública.  

Pero también quiero decir que aquella educación pública no es la de hoy. Quiero decirlo con 

valentía porque lo siento. Yo me eduqué en una escuela donde había clases todos los días, donde los 

maestros sabían más que los alumnos, donde nosotros teníamos que estudiar todo el día para poder 

aprobar y pasar (APLAUSOS), porque creíamos en el esfuerzo, porque creíamos en el sacrificio. Lo 

recuerdo como si fuera hoy, seguramente mi madre aquí también me recuerda, horas sentada 

estudiando. Porque no hay financiamiento estatal que valga. Podemos destinar no seis puntos del 

Producto Bruto, podemos destinar diez, pero si no hay capacitación y formación docente, si los 

alumnos no estudian, si la familia no se hace cargo, en fin si todos no trabajamos y nos esforzamos y 

cooperamos en lograr el bien común, va a ser muy difícil no solamente lograr una mejor calidad de 

educación sino también seguramente un mejor país. Y a eso los convoco a todos, a los padres, a los 

alumnos, a los docentes, a una escuela pública diferente. (APLAUSOS)  

Debemos encontrar aquellos que siempre hemos defendido a la educación pública, porque 

además, hoy, cuando se producen brechas de equidad en la sociedad son precisamente los sectores 

más vulnerables, los más pobres los que van a la escuela pública. Los que tienen plata pueden 

mandar a sus hijos a una universidad privada o a un colegio privado. Los que no tienen nada los 

mandan cuando pueden a la escuela pública, entonces todos los que formamos y forman parte de la 
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escuela pública debemos encontrar formas dignas de lucha por los derechos que cada uno tiene pero 

esencialmente defendiendo con inteligencia a la escuela pública. (APLAUSOS) Porque muchas veces 

con grandes objetivos, grandes discursos y grandes ideales hemos llegado a grandes fracasos. Mi 

generación de eso puede dar cátedra. Quiero entonces convocar precisamente para esta tarea que 

nos debemos todos los argentinos.  

Un Estado también que coloque a la infraestructura económica y social como otro de los ejes de la 

inversión y del desarrollo de la actividad económica, como lo hemos hecho en estos últimos cuatro 

años y medio donde estamos transformando el país. Pueden dar fe de ello los gobernadores que hoy 

nos acompañan, de todos los partidos políticos y el Presidente que está sentado a mi izquierda. Es 

casualidad no más que esté sentado a mi izquierda porque yo lo he repetido varias veces, no sea que 

se lo crea. (APLAUSOS)  

Creo que esta gestión ha dado muestra suficiente de que no se ha reparado cuál era el origen 

partidario o ideológico del gobernador o del intendente. Creemos profundamente en la 

transformación, en el hacer y en el trabajar y hemos fructificado uniéndonos a hombres y mujeres de 

distinta pertenencia partidaria con un solo objetivo: cumplir con el mandato popular. No nos votan 

para que nos peleemos entre nosotros. Nos votan para que trabajemos por ellos, los ciudadanos y las 

ciudadanas. (APLAUSOS) Esto creo, es lo que también tenemos que hacer para mejorar la movilidad 

social ascendente que ha sido precisamente lo que ha caracterizado a este país dándonos una 

poderosa clase media y que permite que hijos de trabajadores puedan llegar a la Primera 

Magistratura del país. Ese es el país que tenemos que reconstruir los argentinos, reconociéndonos -

es cierto- en nuevos instrumentos y en nuevas políticas, porque vivimos también en un mundo 

diferente y de esto finalmente es de lo que quiero hablar, de nuestra inserción en el mundo.  

Ayer, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno tuve la fotografía que creo que es la fotografía de 

nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestros intereses. Allí, el Presidente del Brasil que hoy 

nos acompaña, el Presidente de Ecuador, el Presidente de Paraguay, el Presidente de Bolivia, el 

Presidente de Venezuela junto a nuestro Presidente (APLAUSOS) firmaban el Acta Fundacional de lo 

que espero sea un instrumento para la transformación económica y social de nuestros pueblos. Esta 

es nuestra Casa la América latina que también tiene nombre de mujer (APLAUSOS) y que no 

significa que nos neguemos al mundo, el MERCOSUR, nuestro espacio al que esperamos que se 

incorpore a la brevedad Venezuela para cerrar la ecuación energética de América latina 

(APLAUSOS), porque alimentos y energía serán la clave de un futuro que ya está aquí en la puerta, 

que no es tan lejano.  

Quiero también agradecer la presencia del Presidente de la República Oriental del Uruguay, el 

doctor Tabaré Vázquez (APLAUSOS) Quiero decirle con toda la sinceridad que siempre he tenido en 

toda mi práctica política, que no va a tener de esta Presidenta un solo gesto que profundice las 

diferencias que tenemos, pero también con la misma sinceridad quiero decirle que esta situación que 

hoy atravesamos no nos es imputable. Porque más allá de medidas que muchas veces podemos no 
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compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya 

porque se ha violado el Tratado del Río Uruguay al instalar las pasteras. (APLAUSOS)  

Este y no otro es el conflicto; resituar el conflicto requiere también un ejercicio de sinceridad por 

parte de todos nosotros que no significa ahondar la diferencia; simplemente saber cuál es la 

diferencia para darle gobernabilidad a esa conflictividad hasta tanto resuelva como corresponde a los 

Estados de derecho el Tribunal Jurídico Internacional que ambos pactamos en el caso de 

controversias. Esta es hoy la situación pero sepan compatriotas del Uruguay, de la Patria Grande, 

que lo sentimos los argentinos y lo vamos a sentir siempre nuestros hermanos. Que de esto no haya 

ninguna duda. (APLAUSOS)  

Quiero también hacerme eco del llamado al Presidente de la República Argentina por parte del 

señor Presidente de la República de Francia, Nicolás Sarkozy, para que colaboremos en la 

negociación o en lo que podamos hacer en cuanto a lograr la liberación de la ciudadana franco-

colombiana Ingrid Betancourt cuya madre hoy también nos acompaña aquí. (APLAUSOS)  

Quiero comprometer el esfuerzo de nuestra diplomacia, el esfuerzo de nuestro país y también 

solicitar a Dios ilumine al señor Presidente de la hermana y querida República de Colombia para 

poder alumbrar a una solución que exige el derecho humanitario internacional, sin que esto signifique 

inmiscuirnos de ningún modo en cuestiones internas de otro país. Pero creo que hay un derecho 

humanitario internacional que amerita que pongamos todo el esfuerzo, toda la voluntad posible para 

no llegar demasiado tarde. Allí estará la Argentina ayudando en todo lo que sea posible para lograr 

una solución.  

Finalmente, queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una 

necesidad imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un mundo más 

inseguro, más injusto.  

Hemos vivido los argentinos dos veces, en 1992 y 1994, los ataques del terrorismo global. La 

lucha en la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe llevar a justificar 

que por temor al terrorismo global incurramos en la violación global de los derechos humanos. No 

creo en esa ecuación. (APLAUSOS) No lo creo por convicción y no lo creo por estrategia política en 

la lucha contra el terrorismo. Creo que, por el contrario, es una estrategia que abona y que es 

absolutamente funcional a los objetivos que ellos pretenden lograr.  

Por eso creo que es no solamente de gente sensible ante la condición humana, sino inteligente 

adoptar metodologías que precisamente no conlleven ningún tipo de violación a los derechos 

humanos.  

Quiero también reafirmar, una vez más, nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la 

soberanía sobre nuestras Islas Malvinas (APLAUSOS) y llamamos al país ocupante, que en todos los 
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foros internacionales luce como adelantado y respetuoso, que hay una situación de enclave colonial 

aquí denunciada ante Naciones Unidas y que es hora de volver a cumplir el mandato de esas mismas 

Naciones Unidas de las que todos formamos parte. (APLAUSOS)  

Creo entonces que la reconstrucción de la multilateralidad es un poco más seguro, porque bueno 

es decirlo las cosas han cambiado de tal modo que no solamente la multilateralidad sino la equidad 

serán las que permitirán vivir en un mundo más seguro.  

Para terminar, quiero convocar a todos los hombres y mujeres de mi país, a los jóvenes, a los 

ciudadanos, a las ciudadanas, a las que nos votaron y a los que no lo hicieron, porque en definitiva 

hoy estamos representando los intereses de todos, quiero hacerlo también desde mis convicciones, 

ustedes lo saben, como quien se va, como el Presidente formamos parte y muchos de ustedes 

también de los que están aquí sentados, que no somos marcianos ni Kirchner ni yo, somos miembros 

de una generación que creyó en ideales y en convicciones y que ni aún, ante el fracaso y la muerte 

perdimos las ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo. (APLAUSOS)  

Tal vez, estemos un poco más modestos y humildes. En aquellos años soñábamos con cambiar el 

mundo, ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa. (APLAUSOS)  

Sé que faltan muchas cosas, sé que tendremos que corregir otras. Estoy convencida de que lo 

vamos a poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos. También -porque saben, 

que la sinceridad es uno de mis datos proverbiales- sé que tal vez me cueste más porque soy mujer, 

porque siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o empresaria, pero siempre nos va a 

costar más. Estoy absolutamente convencida. (APLAUSOS)  

Pero creo tener la fuerza para poder hacerlo y además el ejemplo, el ejemplo no solamente de Eva 

que no pudo, no pudo, tal vez ella lo merecía más que yo, el ejemplo de unas mujeres que con 

pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. (APLAUSOS) Ese era el ejemplo 

de ellas, de las Madres y de las Abuelas, de las Madres y de las Abuelas de la Patria. (APLAUSOS) 

Ese era el ejemplo de ellas y también de nuestros próceres, de Mariano Moreno, de San Martín y de 

Belgrano.  

Quiera Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible, que me ayude a escuchar, 

que me ayude a decidir. Lo voy a hacer como siempre he hecho todas las cosas que he emprendido 

en mi vida: con mis convicciones, con mis ideas y, por sobre todas las cosas, con mi inmenso y 

eterno compromiso con la Patria.  

Muchas gracias. (APLAUSOS)  
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Viðauki III: Innsetningarræða Dilmu Rousseff 
 

Flutt 1. janúar 2011 í Brasilíu, höfuðborg Sambandslýðveldisins Brasilíu, við embættistöku 

frammi fyrir löggjafarþingi landsins. 

 

Queridos brasileños y queridas brasileñas, 

Por la decisión soberana del Pueblo, será hoy la primera vez que la banda presidencial ciña el 

hombro de una mujer. 

Siento un inmenso honor por esta elección del Pueblo brasileño y sé del significado histórico de 

esta decisión. 

Sé, también, cómo es aparente la suavidad de la seda verde y amarilla de la banda presidencial, 

pues ella trae consigo una enorme responsabilidad frente a la nación. 

Para asumirla, está conmigo la fuerza y el ejemplo de la mujer brasileña. Abro mi corazón para 

recibir, en este momento, una centella de su inmensa energía. 

Y sé que mi mandato debe incluir la traducción más generosa de esta osadía del voto popular que, 

luego de llevar a la presidencia a un hombre del pueblo, un trabajador, decide convocar a una mujer 

para dirigir los destinos del país. 

Vengo para abrir las puertas para que muchas otras mujeres puedan también, en el futuro, ser 

presidenta; y para que – en el día de hoy – todas las brasileñas sientan el orgullo y la alegría de ser 

mujer. 

No vengo para enaltecer mi biografía; sino para glorificar la vida de cada mujer brasileña. ¡Mi 

compromiso supremo, reitero, es honrar a las mujeres, proteger a los más frágiles y gobernar para 

todos! 

Vengo, antes de nada, para dar continuidad al mayor proceso de afirmación que este país ha 

vivido en tiempos recientes. 

Vengo para consolidar la obra transformadora del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien 

tuve la más vigorosa experiencia política de mi vida y el privilegio de servir al país, a su lado, en estos 

últimos años. 

De un presidente que transformó la manera de gobernar y llevó al pueblo brasileño a confiar aún 

más en sí mismo y en el futuro del País. 
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El mayor homenaje que puedo prestarle es ampliar y avanzar las conquistas de su gobierno. 

Reconocer, creer e invertir en la fuerza del pueblo fue la mayor lección que el presidente Lula deja 

para todos nosotros. 

Bajo su liderazgo, el pueblo brasileño hizo la travesía hacia otra margen de nuestra historia. 

Mi misión ahora es de consolidar este tránsito y avanzar en el camino de una nación generadora 

de las más amplias oportunidades. 

Quiero, en este momento, prestar  mi homenaje a otro gran brasileño, incansable luchador, 

compañero, que estuvo al lado del Presidente Lula en estos ocho años: nuestro querido 

vicepresidente José Alencar. ¡¡Qué ejemplo de coraje y de amor a la vida nos da este gran hombre!! 

¡¡Y qué alianza forjaron el Presidente Lula y el Vicepresidente José Alencar, por Brasil y por nuestro 

pueblo!! 

Quien les habla y el Vicepresidente Michel Temer nos sentimos responsables por continuar en el 

camino iniciado por ellos. 

Un gobierno sienta sus cimentos en la acumulación de conquistas realizadas a lo largo de la 

historia. Siempre será, a su tiempo, mudanza y continuidad. Por ello, al saludar los extraordinarios 

avances recientes, liderados por el Presidente Lula, es justo recordar que muchos, a su tiempo y a su 

modo, dieron grandes contribuciones a las conquistas del Brasil de hoy. 

Vivimos uno de los mejores períodos de la vida nacional: millones de empleos que están siendo 

creados; nuestro índice de crecimiento más que duplicó y pusimos fin a un largo período de 

dependencia del Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo en que superamos nuestra deuda 

externa. 

Redujimos, sobre todo, nuestra histórica deuda social, rescatando a millones de brasileños de la 

tragedia de la miseria y ayudando a otros millones a llegar a la clase media. 

Pero, en un país con la complejidad del nuestro, es preciso querer siempre más, descubrir más, 

innovar en los caminos y buscar siempre nuevas soluciones. 

Sólo así podremos garantizar, a los que mejoraron de vida, que ellos puedan alcanzar más; y 

probar, a los que aún luchan para salir de la miseria, que para ellos es posible, con la ayuda del 

gobierno y de toda la sociedad, cambiar de vida y de situación. 

Que, de hecho, podemos ser una de las naciones más desarrolladas y menos desigualitarias del 

mundo – un país de clase media sólida y emprendedora. 

Una democracia vibrante y moderna, plena de compromiso social, libertad política y creatividad. 



  

97 

Queridos brasileños y queridas brasileñas, 

Para enfrentar estos grandes desafíos es necesario mantener los fundamentos que nos 

garantizaron llegar hasta aquí. 

Pero, igualmente, agregar nuevas herramientas y nuevos valores. 

En política es tarea indeclinable y urgente una reforma con modificaciones en la legislación para 

hacer avanzar a nuestra joven democracia, fortalecer el sentido programático de los partidos y 

perfeccionar las instituciones, restaurando valores y dando más transparencia al conjunto de la 

actividad pública. 

Para dar longevidad al actual ciclo de crecimiento es preciso garantizar especialmente la 

estabilidad de precios y seguir eliminando las trabas que aún inhiben el dinamismo de nuestra 

economía, facilitando la producción y estimulando la capacidad emprendedora de nuestro pueblo, de 

la gran empresa hasta los pequeños negocios locales, del agronegocio a la agricultura familiar. 

Por lo tanto, es improrrogable la implementación de un conjunto de medidas que modernice el 

sistema tributario, orientado por el principio de la simplificación y de la racionalidad. El uso intensivo 

de la tecnología de la información debe estar al servicio de un sistema de eficiencia progresiva y de 

elevado respeto al contribuyente. 

Será meta permanente la valorización de nuestro parque industrial y la ampliación de su fuerza 

exportadora. La competitividad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, que hace de Brasil gran 

exportador de productos de calidad para todos los continentes, merecerá toda nuestra atención. En 

los sectores más productivos, la internacionalización de nuestras empresas ya es una realidad. 

El apoyo a los grandes exportadores no es incompatible con el incentivo, el desarrollo y el apoyo a 

la agricultura familiar y al microemprendedor. Las pequeñas empresas son responsables por la mayor 

parte de los empleos permanentes en nuestro país. Merecerán políticas tributarias y de crédito 

perennes. 

Valorizar el desarrollo regional es otro imperativo de un país continental, sustentando la vibrante 

economía del nordeste, preservando, respetando y desarrollando la biodiversidad de la Amazonia en 

el norte, dando condiciones a la extraordinaria producción agrícola del centro-oeste, la fuerza 

industrial del sudeste y la pujanza y el espíritu de pionerismo del sur. 

Es preciso, antes de todo, crear condiciones reales y efectivas capaces de aprovechar y 

potencializar, aún más y mejor, la inmensa energía creativa y productiva del pueblo brasileño. 

En el aspecto social, la inclusión solamente será plenamente alcanzada con la universalización y 

la cualificación de los servicios esenciales. Este es un paso, decisivo e irrevocable para consolidar y 
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ampliar las grandes conquistas obtenidas por nuestra población en el período del Gobierno del 

Presidente Lula. 

Constituye, por lo tanto, tarea indispensable, una acción renovadora, efectiva e integrada de los 

gobiernos federal, estaduales y municipales, en particular en las áreas de la salud, de la educación y 

de la seguridad, lo que es la voluntad expresa de las familias y de la población brasileña. 

Queridos brasileños y brasileñas, 

La lucha más obstinada de mi gobierno será por la erradicación de la pobreza extrema y la 

creación de oportunidades para todos. 

Una expresiva movilidad social tuvo lugar en los dos mandatos del Presidente Lula. Pero aún 

existe pobreza, que avergüenza a nuestro país e impide nuestra afirmación plena como pueblo 

desarrollado. 

No voy a descansar mientras existan brasileños sin alimentos en la mesa, mientras existan 

familias en el desaliento de las calles, mientras haya niños pobres abandonados a su propia suerte. 

La confraternización de las familias se da en el alimento, en la paz, y en la alegría. ¡Es éste el sueño 

que voy a perseguir! 

Esta no es tarea aislada de un gobierno, sino un compromiso a ser abrazado por toda la sociedad. 

Para ello pido con humildad el apoyo de las instituciones públicas y privadas, de todos los partidos, 

de las entidades empresarias y de los trabajadores, de las universidades, de la juventud, de toda la 

prensa y de las personas de bien. 

La superación de la miseria exige prioridad en la sustentación de un largo ciclo de crecimiento. Es 

con crecimiento que serán generados los empleos necesarios para las actuales y las nuevas 

generaciones. 

Es con crecimiento, asociado a fuertes programas sociales, que  venceremos la desigualdad de 

ingresos y del desarrollo regional. 

Ello significa – reitero – mantener a la estabilidad económica como valor. Ya forma parte de 

nuestra cultura reciente la convicción de que la inflación desorganiza la economía y degrada el 

ingreso del trabajador. No permitiremos, bajo ninguna hipótesis, que esta plaga vuelva a corroer 

nuestro tejido económico y a castigar a las familias más pobres. 

Continuaremos fortaleciendo nuestras reservas externas para garantizar el equilibrio de las 

cuentas externas y bloquear e impedir las vulnerabilidades externas. Actuaremos decididamente en 

los foros multilaterales en defensa de políticas económicas saludables y equilibradas, protegiendo el 

país de la competencia desleal y del flujo indiscriminado de capitales especulativos. 
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No haremos la menor concesión al proteccionismo de los países ricos, que sofoca cualquier 

posibilidad de superación de la pobreza de tantas naciones por la vía del esfuerzo de producción. 

Haremos un trabajo permanente y continuado para mejorar la calidad del gasto público. 

Brasil optó, a lo largo de su historia, por construir un estado proveedor de servicios básicos y de 

previsión social pública. 

Ello significa costos elevados para toda la sociedad, pero significa también la garantía del aliento 

de la jubilación para todos y servicios de salud y de educación universales. Por lo tanto, la mejora de 

los servicios públicos es también un imperativo de cualificación de los gastos gubernamentales. 

Otro factor importante de la calidad del gasto es el aumento de los niveles de inversión con 

relación a los gastos de funcionamiento. La inversión pública es esencial como inductor de la 

inversión privada y como instrumento de desarrollo regional. 

A través del Programa de Aceleración del Crecimiento y del Programa Mi Casa Mi Vida (Minha 

Casa Minha Vida), mantendremos la inversión bajo un seguimiento estricto y cuidadoso de la 

Presidencia de la República y de los ministerios. 

El PAC continuará siendo un instrumento de cohesión de la acción gubernamental y coordinación 

voluntaria de las inversiones estructurales de los estados y municipios. Será también vector de 

incentivo a la inversión privada, valorizando todas las iniciativas de constitución de fondos privados a 

largo plazo. 

A su vez, las inversiones previstas para el Campeonato Mundial de Fútbol y para las Olimpíadas 

serán concebidos de manera de dar beneficios permanentes de calidad de vida en todas las regiones 

involucradas. 

Este principio va a regir también nuestra política de transporte aéreo. Es necesario, sin duda, 

mejorar y ampliar nuestros aeropuertos para el Campeonato Mundial y para las Olimpíadas. Pero es 

más que necesario mejorarlos ya, a fin de hacer frente al creciente uso de este medio de transporte 

por contingentes cada vez más amplios de la población brasileña. 

Queridas brasileñas y queridos brasileños, 

Junto con la erradicación de la miseria, será prioridad de mi gobierno la lucha por la calidad de la 

educación, de la salud y de la seguridad. 

En las últimas décadas, Brasil universalizó la enseñanza fundamental. No obstante, es preciso 

mejorar su calidad y aumentar las vacantes en la enseñanza infantil y en la enseñanza media. 
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Para ello, vamos a ayudar decididamente a los municipios para ampliar la oferta de guarderías y 

de educación preescolar. 

En la enseñanza media, además del aumento de la inversión pública, vamos a extender la 

experiencia victoriosa del PROUNI para la enseñanza intermedia profesional, acelerando la oferta de 

miles de vacantes para que nuestros jóvenes reciban una formación educativa y profesional de 

calidad. 

Pero solamente existirá enseñanza de calidad si el maestro/profesor  y la maestra/profesora 

fueran tratados como las verdaderas autoridades de la educación, con formación continuada, 

remuneración adecuada y sólido compromiso de los profesores y de la sociedad con la educación de 

niños y jóvenes. 

Solamente con el avance en la calidad de la enseñanza podremos formar jóvenes preparados, de 

hecho, para conducirnos hacia la sociedad de la tecnología y del conocimiento. 

Queridas brasileñas y queridos brasileños, 

La consolidación del Sistema Único de Salud será otra gran prioridad de mi gobierno. 

Para ello, voy a acompañar personalmente el desarrollo de ese sector tan esencial para el pueblo 

brasileño. 

El SUS debe tener como meta la solución real del problema que afecta a la persona que recurre a 

él, con el uso de todos los instrumentos de diagnóstico y tratamiento disponibles, haciendo que los 

medicamentos sean accesibles a todos, además de fortalecer las políticas de prevención y promoción 

de la salud. 

Voy a utilizar, sí, la fuerza del gobierno federal para acompañar la calidad del servicio prestado y el 

respeto al usuario. 

Vamos a establecer alianzas con el sector privado en el área de salud, asegurando la 

reciprocidad  en oportunidad de la utilización de los servicios del SUS. 

La formación y la presencia de profesionales de salud adecuadamente distribuidos en todas las 

regiones del país será otra meta esencial para el buen funcionamiento del sistema. 

Queridas brasileñas y queridos brasileños, 

La acción integrada de todos los niveles de gobierno y la participación de la sociedad es el camino 

para la reducción de la violencia que desconcierta a la sociedad y a las familias brasileñas. 
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Mi gobierno realizará una labor permanente para garantizar la presencia del Estado en todas las 

regiones más sensibles a la acción de la delincuencia y de las drogas, en fuerte alianza con Estados 

y Municipios. 

El estado de Río de Janeiro mostró cuán importante es, en la solución de los conflictos, la acción 

coordinada de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo – cuando 

necesario – la participación decisiva de las Fuerzas Armadas. 

El éxito de esta experiencia nos debe estimular a unir las fuerzas de seguridad en el combate, sin 

treguas, al crimen organizado, que sofistica día tras día su poder de fuego y sus técnicas para seducir 

a los jóvenes. 

Buscaremos también una mayor capacitación federal en el área de inteligencia y en el control de 

las fronteras, con uso de modernas tecnologías y capacitación profesional permanente. 

Reitero mi compromiso de actuar en el combate a las drogas, en especial al avance del crack 

(base, pasta básica), que desintegra nuestra juventud y trae infelicidad a las familias. 

El Presal es nuestro pasaporte para el futuro, pero sólo lo será plenamente, queridas brasileñas y 

queridos brasileños, si produce una síntesis equilibrada de avance tecnológico, avance social y 

cuidado ambiental. 

Su propio descubrimiento es el resultado del avance tecnológico brasileño y de una moderna 

política de inversiones en investigación e innovación. Su desarrollo será factor de valorización de la 

empresa nacional y sus inversiones serán generadoras de miles de nuevos empleos. 

El gran agente de esta política fue y es la Petrobras, símbolo histórico de la soberanía brasileña en 

la producción energética y del petróleo. 

Mi gobierno tendrá la responsabilidad de transformar la enorme riqueza obtenida en el Presal en 

ahorro a largo plazo, capaz de brindar a las actuales y a las futuras generaciones la mejor parte de 

esa riqueza, transformada, con el transcurso del tiempo, en inversiones efectivas en la calidad de los 

servicios públicos, en la reducción de la pobreza y en la valorización del medio ambiente. 

Recusaremos el gasto realizado con prisa, que reserva a las futuras generaciones tan sólo deudas y 

desesperanza. 

Mis queridos brasileños y brasileñas, 

Muchas cosas mejoraron en nuestro país, pero estamos viviendo tan sólo el inicio de una nueva 

era. El despertar de un nuevo Brasil. 
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Recurro a un poeta de mi tierra: “Lo que tiene que ser, tiene mucha fuerza (o que tem de ser, tem 

muita força)”. 

Por primera vez Brasil se ve frente a la oportunidad real de convertirse, de ser una nación 

desarrollada. Una nación con la marca inherente de la cultura y del estilo brasileños – el amor, la 

generosidad, la creatividad y la tolerancia. 

Una nación en la cual la preservación de las reservas naturales y de sus inmensos bosques, 

asociada a la rica biodiversidad y a la matriz energética más limpia del mundo, permite un proyecto 

inédito de país desarrollado con fuerte componente ambiental. 

El mundo vive en un ritmo cada vez más acelerado de revolución tecnológica. Ella se procesa 

tanto en el desciframiento de los códigos que desvendan la vida cuanto en la explosión de la 

comunicación y de la informática. 

Hemos avanzado en investigación y en tecnología, pero precisamos avanzar mucho más. Mi 

gobierno apoyará fuertemente el desarrollo científico y tecnológico para el dominio del conocimiento y 

la innovación como instrumento de productividad. 

Pero el camino para una nación desarrollada no está solamente en el campo económico, pura y 

simplemente. Presupone el avance social y la valorización de la diversidad cultural. La cultura es el 

alma de un pueblo, esencia de su identidad. 

Vamos a invertir en cultura, ampliando la producción y el consumo en todas las regiones de 

nuestros bienes culturales y expandiendo la exportación de nuestra música, cine y literatura, signos 

vivos de nuestra presencia en el mundo. 

En suma: tenemos que combatir la miseria, que es la forma más trágica de atraso y, al mismo 

tiempo, avanzar invirtiendo fuertemente en las áreas más modernas y sofisticadas de la invención 

tecnológica, de la creación intelectual y de la producción artística y cultural. 

La justicia social, la moralidad, el conocimiento, la invención y la creatividad deben ser, más que 

nunca, conceptos vivos en el quehacer diario de la nación. 

Queridos brasileños y queridas brasileñas, 

Considero una misión sagrada de Brasil la de mostrar al mundo que es posible para un país crecer 

aceleradamente, sin destruir al medio ambiente. 

Somos y seremos los campeones mundiales de energía limpia, un país que siempre sabrá crecer 

de forma saludable y equilibrada. 
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El etanol y las fuentes de energía hídricas tendrán gran incentivo, así como las fuentes 

alternativas, la biomasa, la eólica y la solar. Brasil también continuará dando prioridad a la 

preservación de las reservas naturales y de las florestas. 

Nuestra política ambiental favorecerá nuestra acción en los foros multilaterales. Pero Brasil no 

condicionará su acción ambiental al éxito y al cumplimiento, por parte de terceros, de acuerdos 

internacionales. 

Defender el equilibrio ambiental del planeta es uno de nuestros compromisos nacionales más 

universales. 

Mis queridos brasileños y brasileñas, 

Nuestra política externa se basará en los valores clásicos de la tradición diplomática brasileña: 

promoción de la paz, respeto al principio de no intervención, defensa de los Derechos Humanos y 

fortalecimiento del multilateralismo. 

Mi gobierno continuará involucrado en la lucha contra el hambre y la miseria en el mundo. 

Seguiremos profundizando las relaciones con nuestros vecinos suramericanos; con nuestros 

hermanos de América Latina y del Caribe; con nuestros hermanos africanos y con los pueblos de 

Medio Oriente y de los países asiáticos. Preservaremos y profundizaremos la relación con los 

Estados Unidos y con la Unión Europea. 

Vamos a prestar gran atención a los países emergentes. 

Brasil reitera, con vehemencia y firmeza, la decisión de asociar su desarrollo económico, social y 

político al de nuestro continente. 

Podemos transformar nuestra región en componente esencial del mundo multipolar que se 

anuncia, dando consistencia cada vez mayor al Mercosur y a la UNASUR. Vamos a contribuir para la 

estabilidad financiera internacional, con una intervención calificada en los foros multilaterales. 

Nuestra tradición de defensa de la paz no nos permite ninguna indiferencia frente a la existencia 

de enormes arsenales atómicos, a la proliferación nuclear, al terrorismo y al crimen organizado 

transnacional. 

Nuestra acción política externa continuará propugnando por la reforma de los organismos de 

gobernanza mundial, en especial las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. 

Queridas brasileñas y queridos brasileños, 
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Dije, al comenzar en este discurso, que gobernaré para todos los brasileños y brasileñas. Y voy a 

hacerlo. 

Pero es importante recordar que el destino de un país no se resume a la acción de su gobierno. Es 

el resultado del trabajo y de la acción transformadora de todos los brasileños y brasileñas. El Brasil 

del futuro será exactamente del tamaño de aquello que, juntos, hagamos hoy por él. Del tamaño de la 

participación de todos y de cada uno: 

de los movimientos sociales, 

de los que trabajan en el campo, 

de los profesionales liberales, 

de los trabajadores y de los pequeños emprendedores, 

de los intelectuales, 

de los empleados públicos, 

de los empresarios, 

de las mujeres, 

de los negros, de los indios y de los jóvenes, 

de todos aquellos que luchan para superar distintas formas de discriminación. 

Quiero estar al lado de los que trabajan por el bien de Brasil en la soledad amazónica, en la 

sequía nordestina, en la inmensidad de la sabana, en la vastedad de las pampas. 

Quiero estar al lado de los que viven en las aglomeraciones metropolitanas, en la vastedad de los 

bosques; en el interior o en la costa, en las capitales y en las fronteras de Brasil. 

Quiero convocar a todos para participar del esfuerzo de transformación de nuestro país. 

Respetada la autonomía de los poderes y el principio federativo, quiero contar con el Poder 

Legislativo y con el Judicial, y con la alianza de gobernadores y alcaldes para continuar desarrollando 

nuestro País, perfeccionando nuestras instituciones y fortaleciendo nuestra democracia. 

Reafirmo mi compromiso no negociable con la garantía plena de las libertades individuales; de la 

libertad de culto y de religión; de la libertad de prensa y de opinión. 
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Reafirmo lo que dije durante la campaña, que prefiero el barullo de la prensa libre al silencio de las 

dictaduras. Quienes, como yo y tantos otros de mi generación, luchamos contra el arbitrio y la 

censura y la dictadura, somos naturalmente amantes de la más plena democracia y de la defensa 

intransigente de los derechos humanos, en nuestro País y como bandera sagrada de todos los 

pueblos. 

El ser humano no es solamente realización práctica, sino sueño; no es solamente cautela racional, 

sino coraje, invención y osadía. Y esos son elementos fundamentales para la afirmación colectiva de 

nuestra nación. 

Quien les habla y mi vicepresidente Michel Temer fuimos elegidos por una amplia coalición 

partidaria. Estamos construyendo con ellos un gobierno donde capacidad profesional, liderazgo y la 

disposición de servir al país serán los criterios fundamentales. 

Una vez más extiendo mi mano a los partidos de oposición y a los sectores de la sociedad que no 

estuvieron con nosotros en la reciente jornada electoral. No habrá de mi parte ni de mi gobierno, 

discriminación, privilegios o compadraje. 

A partir de este momento soy la presidenta de todos los brasileños, bajo la égida de los valores 

republicanos. 

Seré rígida en la defensa del interés público. No habrá compromiso con el desvío y lo mal hecho. 

La corrupción será combatida permanentemente, y los órganos de control e investigación tendrán 

todo mi respaldo para actuar con firmeza y autonomía. 

Queridas brasileñas y queridos brasileños, 

Llegamos al final de este extenso discurso. 

Quería decirles que dediqué toda mi vida a la causa de Brasil. Entregué mi juventud, como 

muchos aquí presentes, al sueño de un país justo y democrático. Soporté las adversidades más 

extremas infligidas a todos los que osamos enfrentar a la arbitrariedad. No tengo ningún 

arrepentimiento, tampoco resentimiento o rencor. 

Muchos de mi generación, que cayeron en el camino, no pueden compartir la alegría de este 

momento. Comparto con ellos esta conquista, y les rindo mi homenaje. 

Ésta, a veces dura jornada, me hizo valorizar y amar mucho más la vida y me dio, sobre todo, 

coraje para enfrentar desafíos aún mayores. Recurro una vez más al poeta de mi tierra: 

“O correr da vida (diz ele) embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”. “El pasar de la vida (dice) lo 
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envuelve todo. La vida es así: calienta y enfría, aprieta y entonces afloja, sosiega y después inquieta. 

Lo que ella desea de nosotros es coraje” 

Y es con este coraje que voy a gobernar el Brasil. 

Pero mujer no es solamente coraje. Es cariño también. 

Cariño que dedico a mi hija y a mi nieto. Cariño con el cual abrazo a mi madre, que me acompaña 

y me bendice. 

Es con este inmenso cariño que quiero cuidar de mi pueblo, y a él dedicarle los próximos años de 

mi vida. 

¡Que Dios bendiga al Brasil! 

¡Que Dios nos bendiga a todos! 

¡Que tengamos Paz en el mundo! 


