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“Mulheres no poder: mudanças recentes na arena política” 
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ESPECIALISTAS 
 
BEATRIZ RAMÍREZ ABELLA 
 
Beatriz Ramírez Abella defende, desde jovem, os direitos das pessoas afro-uruguaias, integrando nessa 
luta desde cedo a perspectiva de gênero e da dupla discriminação sofrida pelo grupo de mulheres 
negras uruguaias.   
 
Suas iniciativas incluíram a fundação dos Grupos de Jovens da ACSUN (Associação Cultural e Social 
Negra, 1973), a co-fundação da Organização Mundo Afro (1988) e a co-fundação da Rede de Mulheres 
Afro-latinas e Afro-caribenhas (República Dominicana, 1992). Além disso, coordenou as atividades da 
Região do Cone Sul entre 1996 e 2006.  
 
Ao mesmo tempo, em 2001, fundou a Aliança Estratégica para os Afro-americanos, e em 2005, passou a 
compor a equipe do Instituto Nacional de Mulheres do Ministério de Desenvolvimento Social 
(INMUJERES) do Uruguai. Já em 2008, Beatriz Abella foi nomeada Chefe do Departamento para 
Mulheres Afrodescendentes, e, em 2010, foi escolhida Diretora do INMUJERES. 
 
 

CYNTHIA BARROW-GILES 
 
Cynthia Barrow-Giles foi Vice-Reitora da Faculdade de Ciências Sociais (1994 a 1996) e Diretora do 
Departamento de Governo, Sociologia e Trabalho Social (2004 a 2006) da Universidade das Antilhas. 
Ainda na área acadêmica, ela foi autora, coautora, editora e coeditora de quatro livros e diversas 
publicações em revistas.   
 
Além de atuar na área acadêmica, Cynthia Barrow-Giles esteve envolvida em diversos processos de 
Acompanhamento Eleitoral e participou de Grupos de Especialistas na Ásia, África e no Caribe. Além 
disso, foi membro da Comissão de Reforma Constitucional de Santa Lúcia, contribuiu como membro do 
Conselho Assessor Internacional do Round Table Journal (em português, Jornal Mesa Redonda)—com 
distribuição nos países membros do Commonwealth—e participou da composição do Conselho Editorial 
da Revista Assuntos del Caribe Oriental. 
 
 

MAUREEN CLARKE CLARKE 
 
Maureen Clarke Clarke é Presidente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) (2013-2015), 
Ministra da Condição da Mulher e Presidente Executiva do Instituto Nacional das Mulheres (INAMU) da 
Costa Rica (2012-2014), em cujo cargo tem como meta incentivar a execução da Política Nacional para 
a Igualdade e Equidade de Gênero/PIEG para o período 2007-2017, e o seu Plano de Ação 2008-2012. 
 
Antes, foi vice-prefeita do município de San José (2007-2010), incentivando a criação da Política 
Municipal para a Equidade de Gênero, Ministra da Justiça e Graça (1995-1996) e a primeira mulher a 
ocupar o cargo de Ministra de Governança e Polícia (1994-1995). Durante a sua gestão, ocupou a 
Presidência da Junta Administrativa do Centro de Inteligência Conjunta Antidrogas/CICAD, cujo fim é a 
luta contra o tráfico ilegal de drogas e delitos relacionados com o mesmo. 


