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Abstract 

Den 1 januari 1994 reste sig Zapatistgerillan i en revolt och förklarade krig mot den 

mexikanska staten. Men ganska snabbt stod det klart att Zapatisterna inte var en vanlig gerilla. 

Efter 12 dagar slöts en vapenvila och det sägs att Zapatisterna inte avfyrat en kula sedan dess. 

Zapatisterna fick snabbt sympatier från hela världen och genom en seriös politisk agenda 

presenterade Zapatisterna sina krav och sina idéer om hur det demokratiska projektet kunde 

radikaliseras. Kampen för ett rättvist och inkluderande samhälle har allt sedan 1994 också 

bedrivits på ett globalt plan där man genom universella värden som frihet, demokrati och 

rättvisa utlyst behovet av en dynamisk global rörelse, för att infria dessa för alla världens 

marginaliserade och förtryckta grupper. Zapatisterna är på så sätt ingen vanlig gerilla, utan 

bör snarare förstås som en civil politisk rörelse för social rättvisa.        

Nyckelord: 
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1. Inledning 

Att analysera revolten i Chiapas som en avskiljd och lokal händelse, är att göra sig en otjänst. 

Den djupaste och mest adekvata förståelsen för upproret kan endast nås om ett globalt 

perspektiv kopplas till den lokala kontexten. Inte för att studiet av Zapatiströrelsen kräver 

analysmodeller som i andra fall också kopplats till liknande uppror, utan tvärtom, för att 

Zapatiströrelsen kommit att bli en närmast paradoxal rörelse i den postmoderna eran. 

Zapatisternas grundfundament är dels baserat på ett femhundra år långt förtryck av de 

mexikanska ursprungsfolken och dels på en hypermodern politisk agenda vars relevans 

sträcker sig långt bort från Lacandondjungeln i Chiapas. Denna bro där historien möter 

framtiden, där den lokala och globala kontexten möts, där uråldriga traditioner möter 

globaliseringens teknikaliteter och kommunikationsmöjligheter, är vad som gör Zapatisterna 

unika i sitt slag.  

För att kunna förstå själva essensen av Zapatiströrelsen och konflikten i Chiapas måste 

man alltså förstå både de lokala och globala incitamenten. Zapatiströrelsen är ingen ordinär 

gerillagrupp. Genom sina ickevåldsstrategier har man på sätt och viss gjort sig odödliga, eller 

åtminstone oförglömliga. Vem kan dra sig till minnes en annan maskerad gerillagrupp talandes 

inför sin nations kongress? Något som Zapatisterna gjorde under sin berömda Marcha 

Zapatista till Mexico City i april 2001 (Mentinis 2006:26). 

Trots all möda den Mexikanska regeringen lagt sedan 1994 på att förinta Zapatiströrelsen 

har man misslyckats. Man har således lyckats att försvaga rörelsen genom att skadeskjuta, 

sinka, terrorisera, hota rörelsens medlemmar och anhängare men aldrig lyckats göra sig den 

kvitt. Man kan ställa sig frågan varför en oändligt ekonomiskt, politiskt och militärt överlägsen 

stat inte lyckats kväsa dessa rebelliska röster långt innan de kunde höras runt om i världen?  

I vår analys vill vi visa på att Zapatisternas styrka ligger i den metodik man praktiserar 

och genom den politiska agenda man arbetar utifrån. För att citera Subcomandante Marcos 

själv: ”Våra ord är våra vapen” (Marcos 2001a). Dessa ord har kommit att bli mycket mer 

effektiva än kulans fördelar och är också anledningen till att rörelsen lyckats engagera och 

mottaga ett brett stöd från det globala civilsamhället. Zapatisternas kamp är inte en etnisk 

sådan. Det är inte viktigt vilket blod som flyter genom dina vener. Det viktiga för Zapatisterna 

är förmågan att kunna se en gemenskap i alla världens nyanser. Genom att kalla till hela 

världens utsatta grupper har man gjort Chiapas till världen och världen till Chiapas. En 
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gemensam kamp mot de systematiska orättvisorna miljontals människor på vår planet tvingas 

att handskas med varje dag. Zapatisterna menar att samma orättvisor finns över hela planeten, 

vilket gör dem till gemensamma angelägenheter för alla utsatta, marginaliserade och förföljda 

minoriteter. Svaret menar man, är därför oberoende plats, något som måste tas itu med 

tillsammans.      

 

1.1 Problemformulering och syfte   

Syftet med denna studie är att presentera en kvalitativ och tvärvetenskaplig analys i form av ett 

antal utvalda aspekter som gör Zapatistgerillan i Mexico unik. Vi har ej för avsikt att kartlägga 

gerillans kronologiska historia, eller för den delen presentera en komplett bild av dess 

uppbyggnad och komponenter. Inte heller har vårt syfte varit att koppla Zapatisterna till andra 

gerillor, vilket är viktigt att poängtera eftersom de likheter och skillnader vi presenterar mellan 

Zapatisterna och gerillaverksamhet i allmänhet, är baserade på den empiriska och teoretiska 

litteratur vi använt oss av i arbetsprocessen och inte genom egna komparationer.  

Vi ämnar snarare synliggöra Zapatisternas unika karaktär genom att studera fragment av 

dess politiska och ideologiska organisering, dess militära doktrin och dess principiella 

uppbyggnad och sedermera konkretisera detta genom att studera de metoder man använder sig 

av för att synliggöra sin kamp, både på en lokal och också en global nivå.  

Vår huvudteori består i Mary Kaldors idéer om det globala civilsamhället, vilka vi 

använder för att driva tesen att Zapatisterna inte bör förstås som en maskerad och beväpnad 

gerilla, utan som en social rörelse av global karaktär.  

Vad vi slutligen vill visa är att Zapatistgerillans revolt kan förstås som den första 

eftermoderna revolutionen och detta inte bara i termer av vad en klassisk revolution innebär, 

utan att man genom att transformeras från en väpnad gerillagrupp till en global pacifistisk 

rörelse, också har revolutionerat de antikapitalistiska metoderna och strategierna, genom att 

använda det globala civilsamhället som sin plattform. 

1.2 Frågeställning  

 Hur kan Zapatisterna sägas vara unika som en gerillarörelse? 

 Hur kan man koppla Mary Kaldors definition av det globala civilsamhället till 

Zapatisterna? 
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1.3 Metod och material 

Vi har valt att arbeta med en tvärvetenskaplig kvalitativ metod, med en tydlig 

samhällsvetenskaplig prägel. Vår studie är strukturerad efter ett intensivt 

undersökningsupplägg, då vår studie är ett fall och ett fåtal analysenheter. Vår undersökning, 

och vårt sett att lägga fram vår forskning och vårt resultat, är av beskrivande art då vi är 

intresserade av att se hur vårt problemområde kan visa på sammanhang mellan hur orsak har 

bekommet verkan (Teorell 2007:22, 80). I sökandet efter svaren, har det ganska gedigna 

utbudet av litteratur om Zapatisterna kommit oss väl till pass och har givit oss en empirisk bas 

att stå på. Mentinis (2006) , Collier (1999) , Carrigan (2001) och Womack JR (1999) har alla i 

sina mer eller mindre kritiska analyser av Zapatistgerillan erbjudit oss den kontextualisering 

och den förankring som varit nödvändig i förståelsen av vårt ämne. Vidare har deras analyser 

av Zapatisternas nyttjande av civilsamhället i sin budskapsspridning, skapat den empiriska 

förståelse vi behövt för att sedermera kunna koppla Mary Kaldors teoretiska idéer om 

civilsamhället. För oss som forskare har det empiriska och teoretiska sekundärmaterialet därför 

korrelerat och kompletterat varandra på ett bra sätt. Lite kort tänker vi också nämna de 

huvudkällor vi använt och hur de kan läsas och förstås i uppsatsen, men vill först poängtera att 

vi i vår uppsats är partiska och inte har strävat efter att producera en rent objektiv bild av 

Zapatisterna. Denna partiskhet menar vi är berättigad och har också bidragit till att göra vårt 

material mer dynamiskt och intressant.    

John Womack JR har med sitt historiska perspektiv i boken Rebellion in Chiapas (1999) 

givit oss en minutiös kronologisk översikt av Chiapas som ett konfliktområde. 

Mihalis Mentinis har med sina komplexa och mångfacetterade analyser i boken Zapatistas 

(2006) frambringat en bild av hur den diskursiva konstruktionen av Zapatisterna har sett ut och 

redogör också för det analytiska behovet att kreera ett nytt teoretiskt ramverk för att helt kunna 

få grepp om Zapatisterna på ett vetenskapligt korrekt sätt.       

Boken Our Word is Our Weapon (2001a) har erbjudit oss ett unikt inifrånperspektiv 

genom att Marcos själv har författat de största delarna av den. Hans unika förmåga att uttrycka 

mayafolkens kamp genom att beskriva essensen i deras kultur, och vidare deras position som 

förtryckta genom dikter och berättelser har varit med och utvidgat vår förståelse av 

mayafolkens upplevelser av sin historia. 

George A. Collier och Elisabeth L. Quaratiellos bok Land and the Zapatista Rebellion in 

Chiapas (1999) är en grundlig empirisk bok som beskriver historien i Chiapas, med vikt på 

Lacandondjungeln och mayafolken i tiden från Mexicos revolution fram till Zapatisternas 
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uppror 1994. Den går igenom de händelser som landreformer, statens marginalisering av 

mayafolken och globaliseringens konsekvenser för området för att förklara de grundläggande 

orsakerna till upproret. Den har hjälpt oss att se ett historiskt samband och hur historien kan 

kopplas till nutiden.  

Huvuddelarna av det teoretiska materialet har Mary Kaldor och hennes bok Det globala 

civilsamhället (2004), skänkt oss. I denna ger hon en historisk redogörelse för hur 

definitionen av civilsamhället förändrats, och kopplar sedermera dessa definitioner till 

globaliseringen. Vi har mestadels använt oss av en definition Kaldor kallar för 

aktivistversionen, vilken vi i vår tur kopplar till Zapatisterna.      

1.4 Disposition 

Kapitel två: När det lokala blir globala angelägenheter – Orsakerna till konflikt, ämnar sätta in 

läsaren i en historisk kontext, där Mexicos nutida roll som en stark kapitalistisk stat, följs av en 

historisk tillbakablick där jordreformernas betydelse poängteras. Vi diskuterar Chiapas 

förändrade roll i och med inrättandet av NAFTA-avtalet och belyser genom detta orsakerna till 

konflikten i regionen. I kapitel 3: En gerilla inte som andra – Zapatisterna & den postmoderna 

revolutionen, knyter vi diskussionen till vårt huvudproblem och utkristalliserar och analyserar 

en handfull aspekter som vi menar gör Zapatisterna unika som gerillarörelse. Vi redogör för 

Zapatisternas antiauktoritära och antivåldsstrategiska metodik, där en alternativ samhällsform 

med direkt demokrati, pacifism och kvinnans starka roll, är exempel på centrala komponenter 

som genomsyrar det Zapatistiska konceptet. Sedermera förskjuts diskussionen till ett mer 

teoretiskt plan, där lokala och globala aspekter av organiseringen synliggörs. Bland annat 

presenterar vi Subcomandante Marcos olika principer för hur Zapatisternas kamp kan realiseras 

och göras relevant både i en lokal och i en global kontext. Här försöker vi påvisa hur 

Zapatisterna bättre bör förstås som en social rörelse än en gerillaverksamhet, och hur man 

adresserar sig mot ett civilt samhälle där nätverk av sympatisörer och likatänkande knyts.        

I det fjärde kapitlet: Sammanfattande analys, tas sedan föregående empiriska utsagor till 

en huvudsakligen teoretisk diskussion, där Mary Kaldors definitioner av det globala 

civilsamhället används som grund i vår analys. Vi vill här förtydliga och konkretisera vår tes 

om Zapatisterna som ett socialt och globalt fenomen, och genom Kaldors aktivistversion av 

det globala civilsamhället, visa hur Zapatisternas tillvägagångssätt i det globala rummet är 

unikt och revolutionärt. I den sista delen av vår analys följer ett slutord som sammanfattar de 

centrala hållpunkterna i uppsatsen och belyser Zapatisternas relevans i en globaliserad värld.        
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2. När det lokala blir globala 

angelägenheter – Orsakerna till konflikt 

2.1 Mexico blir en del av den första världen 

1994 störtade den Mexikanska ekonomin ihop i det som kallas för decembermisstaget. 

Regeringsskifte, budgetmissräkningar, låga oljepriser och oroligheterna i Chiapas betecknas 

som huvudanledningarna, vilka ledde till en extrem devalvering av peson och till att utländska 

investeringar minskade under den instabila perioden. Man lyckades dock återhämta sig under 

remarkabla omständigheter och med hjälp av enorma lån, främst från USA, har den 

mexikanska ekonomin växt markant och man är idag världens elfte mäktigaste ekonomi, mätt i 

BNP. (Geographica 1999:400) Förespråkare för neoliberala reformpaket likt det Mexico 

genomgick på 90-talet, menar att detta öppnat upp, diversifierat och demokratiserat den 

mexikanska marknaden. Minskade handelsregleringar, menar man också har lett till ett 

generellt öppnare politiskt klimat, bredare engagemang för marknaden, större transparens och 

en större tillitlighet för regeringsstyret. (Wilkinson 2008:1)    

Om man ska rätta sig efter vissa statistiska mått, är Mexico de facto en rik stat med en 

väl fungerande export- och importmarknad. Men att säga att detta skulle vara det samma som 

att en vertikal och genomgående liberal ekonomi, kommer alla samhällsskikt, regioner och 

medborgare till gagn, skulle vara en osanning. Särskilt i de södra delarna och då i provinserna 

Chiapas och Oaxaca, där mexikanerna till stor del tillhör ursprungsbefolkningarna 

Zapotekerna, Mixtec och Maya, är levnadsförhållandena extremt svåra. Fattigdomen är utbredd 

och i Oaxaca finns t ex uppgifter på att så mycket som 40 % av befolkningen lider av 

näringsbrist. (Alianza Magonista Zapatista 2006) 

2.2 Nya reformer men ett fortsatt förtryck – Historisk tillbakablick   

Det finns en lång tradition av ojämlikheter i Mexico. Man brukar beskriva detta som en 

klassisk Nord-Syddissonans, där de norra delarna och då främst storstäderna, åtnjuter en 

generell ekonomisk standard som inte är när den i syd. Från politisk sida finns en tydlig 

prioriteringslinje, vilken genomsyras i budgetsatsningarna som nästan uteslutande hamnar i 

storstäderna i de norra delarna, i turistorterna och i finanssektorerna där en hög frekvens av 

internationella företag är etablerade. Denna exkludering av fattiga jordbruksregioner är välkänd 

både på nationell och internationell nivå, men inte mycket görs från politikernas sida för att 

frambringa sociala och ekonomiska förbättringar för dessa marginaliserade samhällen.  
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Den tydliga dikotomi som befästs genom exkluderingen av dessa perifera regioner, befäster 

också olyckligtvis de sociala klyftorna i ett djupt mångfacetterat och etniskt komplext land 

som Mexico. Frilansjournalisten Ana Carrigan författar ett kapitel i Subcomandante 

Insurgente Marcos’s bok; ”Our Word is Our Weapon” där hon beskriver hur denna 

exkludering av fattiga jordbruksregioner har resulterat i en räcka bondeuppror genom tiderna. 

För att kunna förstå rötterna till dagens Zapatiströrelse och deras kamp, måste vi gå tillbaka 

till de ursprungliga Zapatisterna som var med och kämpade i den mexikanska revolutionen 

mellan 1910 och 1917. Deras frontfigur hette Emilio Zapata, som också dagens Zapatister har 

sitt namn ifrån, och han ledde ett bondeuppror med rötter i södra Mexico, bestående av både 

ursprungsgrupper och mestiser.
1
 Dessa utgjorde en social och kulturell rörelse, färgade av 

socialistiska, nationalistiska och anarkistiska strömningar. Zapatisterna kämpade för en ny 

grundlag, nya landreformer och avsättandet av diktatorn Porfiri Díaz (Carrigan red. Marcos 

2001a:418).  

1917 uppnådde rebellerna sina mål. Mexico fick en ny grundlag, som för övrigt var den 

första i världen att erkänna kollektiva rättigheter för arbetarna, men viktigast i detta 

sammanhang är artikel 27 som reglerar markdistribution, statens rätt att expropriera och lägga 

beslag på privat mark (Levy 2004:6) (Mexikanska konstitutionen, www.ilstu.edu).  

Efter revolutionen uppstod det ett maktvakuum där PRI (Partido Revolucionario 

Institucional), kämpade sig till ett maktmonopol i och med att Álvaro Obregón blev president 

1928. Detta maktmonopol blev upprätthållit i över 70 år genom att presidenten utnämnde 

guvernörer till att styra över landets stater, som i sin tur utnämnde sina efterföljare. Dessa 

utvalda guvernörer samarbetade också med lokala landägare, vilket förklarar mycket av 

dynamiken som pågått mellan aktörer på elit, makro och mikronivå och vilken resulterat i ett 

systematiskt förtryck av den fattiga jordbrukarbefolkningen (Collier et al. 1999:9).   

Detta förtryck kan exemplifieras på mikronivå genom att det i varje mexikansk region 

finns ett styre i form av en lokal ”gobierno”, alltså något liknande en beslutsfattande och 

juridiskt legitim regering. I resursrika regioner som Chiapas och Oaxaca finns ett utbrett 

missnöje bland bönderna för dessa gobiernos, som man menar endast ökar den politiska elitens 

                                                                                                                                                                                     

 

1
  Mestis är den vedertagna benämningen på människor med både europeiskt och ursprungsblod. 
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privilegium, vilket är på bekostnad av den fattiga befolkningen. Denna utbredda korruption 

sätts också i samband med den systematiska diskrimineringen av ursprungsfolken (Womack JR 

1999:10). Trots det breda missnöjet har det vid regeringsskifte ofta införts landreformer som 

skulle gagna den fattiga bondebefolkningen. Viktigt att nämna är de nya lagar som kom på 

1930-talet då President Lázaro Cárdenas började redistribuera stora landområden i Chiapas för 

att försäkra sig om böndernas lojalitet och ovilja att revoltera. Dessa landområden blev 

indelade i ”ejidos”, vilket kan förklaras som jordområden som jordbrukarna kunde odla 

kollektivt, så att deras intäkter från råvaruförsäljningen till den urbana sektorn kunde finansiera 

deras egen konsumtion av bearbetade industriella varor. Även om detta i teorin gav bönderna 

och ursprungsfolken möjlighet till att dominera över sina egna marker, hade de ej möjlighet till 

att inverka på de lokala makthavarna, vilket alltså i praktiken fortfarande höll dem i ranch- och 

landägarnas bojor (Collier et al. 1999:32).  

1992 skrev den federala regeringen i ledning av President Salinas, om den mexikanska 

grundlagen från 1917, varpå artikel 27 ändrades och lagen om ejidos avskaffades (Carrigan 

red. Marcos 2001a:429). Det är detta som kan sägas vara den absoluta kärnan i den 

postmoderna konflikt som utspelar sig i södra Mexico. Trots varningar från guatemalska 

myndigheter om att något inte stod rätt till i Chiapas, lät den mexikanska regeringen tipsen 

passera obemärkt (Carrigan i Marcos (red.) 2001a:429). 

Men aktörer på gräsrotsnivå hade sedan många år tillbaka redan börjat röra på sig. Långt 

inne i Lacandondjungeln hade mayafolken börjat organisera sitt uppror, i väntan på ett 

frihandelsavtal som skulle träda i kraft den 1 januari 1994. Det sägs att när gud skapade maya 

kallade han dem för majsens folk och efter 500 år av förtryck sade maya till sig själv: ”Ya 

Basta!”, nu räcker det! ”Vi kommer att försvinna och vänta på det perfekta ögonblicket att 

stiga ur jorden... precis som majs” (Theresa i A Place Called Chiapas).   

2.3 NAFTA och avtalets konsekvenser 

När Mexico slöt frihandelsavtalet med sina grannar i norr, USA och Canada, blev det 

konfliktuella fundamentet mellan, å ena sidan en global och industrialiserad marknad, å andra 

sidan en traditionell agrar samhällsform, konsoliderad och ytterligare förtydligad (Levy 

2004:6) (Mexikanska konstitutionen, www.ilstu.edu). NAFTA, akronym för North American 

Free Trade Agreement, är ett trilateralt handelsavtal, som bl. a har underlättat och accelererat 

handeln genom lägre import- och exportkostnader, mellan medlemsländerna. Avtalet innehåller 

många olika delar, men eftersom jordbruksbestämmelserna är det intressanta i vårt specifika 

http://www.ilstu.edu/
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fall, väljer vi att endast fokusera kring dem i fortsättningen. För bönderna i Chiapas och 

Oaxaca har NAFTA-avtalen inte varit till någon särskild reveny. Efter att Vincente Fox 

beträdde presidentposten i Mexico 2000, trodde en del på förändring, men det blev i själva 

verket bara en fortsättning på det den föregående Salinasadministrationen hade startat. Istället 

för en öppnare och liberalare marknad vilken skulle öka det politiska engagemanget för 

landsorterna, fortsatte Fox i de upptrampade privatiseringsfårorna, grundat efter det neoliberala 

paradigmets premisser (Levy 2004:6). 

2.4 Chiapas - Orättvisornas provins 

I förlängning såg många bönder i södra Mexico NAFTA-avtalet som ett fortsatt svek mot de 

fattiga och redan utsatta. Lacandondjungeln i Chiapas blev plötsligt offer för ökenspridning 

och erosion till följd av den omfattande skogsavverkningen. Elproduktionen i Chiapas försåg 

stora delar av Mexico med elektricitet, trots att majoriteten av de fattiga bönderna i regionen 

inte själv hade möjlighet till denna lyxvara. Storföretagens resursutvinnande och den nya 

politiska policyn gick inte hand i hand med det subtropiska ekosystemets välbefinnande vilket 

ofrånkomligt ledde till minskningar av skördarna. (Levy 2004:7).                             

 Chiapas har spelat och spelar en närmast avgörande roll för den mexikanska tillväxten. 

Ingen annan stat i Mexico har producerat så mycket kaffe och bananer som Chiapas. Man är 

näst störst på att odla boskap till köttindustrin och att odla kakao. Tredje störst på att odla majs, 

vilket är en mycket central basföda i den mexikanska kosten. Dammarna i Chiapas producerar 

hälften av all hydroelektricitet som utvinns i Mexico och nästan en fjärdedel av alla 

gasfyndigheter återfinns inom Chiapasområdet (Womack JR 1999:10) (Holloway et 

al.1998:39). 

Chiapas håller således fler mexikanska rekord, men de väljer man att inte tala om allt 

för mycket. Chiapas är den mest agrikulturella, minst elektricitetsförsedda staten, med minst 

utbildningsmöjligheter och med högst analfabetism och fattigdom och med en befolkning på 

nästan fyra miljoner, varav närmare häften lider av näringsbrist och närmare 60 % lever under 

det nationella existensminimumet (Womack JR 1999).  Dessa fakta ger form åt en ovedersägligt 

skev ekvation. En ekvation inte främmande för andra marginaliserade och utsatta 

minoritetsgrupper runt om i världen. Zapatisternas Nationella Frihetsarmé är inte den första 

gerillagruppen att förklara krig mot sin regering, men den första att kriga med ord istället för 

vapen.   
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3. En gerilla inte som andra – Zapatisterna 

& den postmoderna revolutionen 

3.1 Den militära inledningsfasen 1-12 januari 1994 

Den 1 januari 1994 förflyttade sig den 3000 man starka armén, bestående av förvånansvärt 

vältränade män och kvinnor mobiliserade i små förband, ut ur djungelns dolda baser och 

belägrade staden San Cristóbal De Las Casas, sex andra närliggande städer och ett stort antal 

byar i regionen, vissa efter stridigheter. Zapatistledningen på de olika positionerna gjorde alla 

uppmärksamma på vem de var och att detta uppror skulle ses som en krigsförklaring mot den 

mexikanska regeringen, som man också hade tänkt störta genom att marschera mot Mexico 

City (Womack JR 1999:12). Rent militärstrategiskt finns en del traditionella kopplingar till 

Zapatisterna och tidigare gerillagruppers taktiska och strukturella förehavande. T ex under 

inledningsskedet när man inledde sin revolt, följde Zapatisternas kampanj ganska kända mallar 

gällande gerillataktik. 

Men redan dagen efter lämnade man sina posteringar och drog sig tillbaka från städerna i 

förmån för en reträtt tillbaka in i djungeln, varpå den mexikanska regeringen svarade med att 

inrätta en 14 000 man stark armé i Chiapas med syfte att förinta EZLN
2
. I militära avseenden 

har händelserna under den första dagen i mångt och mycket setts som en total seger för 

Zapatisterna och i lika stor utsträckning har den nästkommande dagen, den 2 januari, givits 

bedrövande recensioner. I 10 dagar kämpade den mexikanska armén för ett återtagande av 

kontrollen i regionen, vilket man också lyckades med innan vapenvillan slöts den 12 januari 

(Womack JR 1999:43). Zapatisternas seriösa och rimliga agenda, i kombination med sin 

militära passivitet fick arméns operation att se ut som kraftigt övervåld vilket väckte ilska och 

skepsis, och vissa menar att det mexikanska civilsamhällets påtryckningar bidrog till att 

vapenvilan kom till stånd så snabbt.          

                                                                                                                                                                                     

 

2 Observera att EZLN, (Ejército Zapatista De Liberación Nacional), vilken är den formella benämningen på 

Zapatisterna, används synonymt med Zapatisterna och utan urskiljning i uppsatsen.    
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Vad vi kan se när vi analyserar dessa 12 första dagar av Zapatisternas kamp, är en del likheter 

med föregående gerillaverksamheter. Initialt finns en klassisk ideologisk koppling till andra 

rörelser med liknande marxistisk/leninistisk och maoistisk prägel, där Maos idéer om 

gerillataktik blivit normbildande för många rebellgrupper och gerillor i Latinamerika (Mentinis 

2006:100). Vidare följer händelserna den 1 januari ganska traditionella karaktärsdrag för 

frihetsarméer i modern tid, där moment som belägringar, landockupationer, konfiskering av 

statligt material däribland ammunition, deportation av landägare, autonoma program med 

tydlig oppositionell prägel för t ex kommunstyrets karaktär etc., går att liknas vid situationer 

som uppstått i Nicaragua, El Salvador och Guatemala (Mentinis 2006:101).  

Även militärhierarkiskt finns vissa signifikativa drag av traditionell karaktär, som t ex 

titel och gradbeteckningar av officerarna och andra organisatoriska karaktärsdrag som plutons, 

kompani, skvadrons- truppindelningar. Dock bevittnar dessa fakta bara halva sanningen om 

EZLN och att inte fördjupa sin analys härefter skulle vara att gå miste om mycket av det som 

gör Zapatisterna så intressanta. Vi ska nu fokusera på den andra halvan av sanningen och söka 

se hur Zapatisterna kan särskiljas från andra gerillor genom att se närmre på ett antal principer 

man åberopat i utformandet av sin organisation.  

3.2 Zapatisterna och den antiauktoritära doktrinen  

Det första som skiljer EZLN-gerillan från andra gerillor är att de efter sin ockupationsfas den 1 

januari 1994, proklamerade att de inte tog till vapen för att göra anspråk på regeringsmakten. 

Det man traditionellt sätt kunde förvänta sig var en gerilla ivrig att implicera sitt egna program 

genom ett styrande parti. Istället fick man höra en gerillaledare insisterandes att deras uppror 

varken hade som önskan, eller kapaciteten till, att åstadkomma sådana förändringar.  

Gerillaledaren förklarade att målet med upproret var att skapa ett demokratiskt forum, 

där olika politiska synpunkter kunde diskuteras och lösas på fredligt vis. (Carrigan i Marcos 

(red) 2001a:417) Tolerans, pluralism och ett rättfärdigande för alla var EZLN:s slagord för en 

fortsatt god politisk utveckling i Mexico. Zapatistupproret har djupa rötter i den mexikanska 

historien och det primära kravet är ett återinförande av landets grundlag från 1917, där 

ursprungsbefolkningen ges avsevärt mycket mer makt över sina egna marker. Målet var inte att 

bygga ett samhälle på romantiska marxistiska dogmer, utan endast skapa det utrymme som 

krävs för att möjligheten till brukandet av jord för den egna existensen, samt möjligheten till 

allas inkludering i samhället, skulle kunna bli verklighet. Nya skolor, bättre sjukvård och bättre 

infrastruktur var tidigt några av kraven på Zapatisternas agenda (Womack JR, Collier et. al., 
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Carrigan, Mentinis). Detta häpnadsväckande tillvägagångssätt har gjort att många, däribland 

New York Times och frilansjournalisten Ana Carrigan kallat Zapatistupproret den första 

postmoderna revolutionen (Carrigan i Marcos (red.) 2001a:417) (A Place Called Chiapas, 

1998).  

3.3 Folket styr – Den omvända hierarkin   

Även om EZLN, som vi precis såg, organiserar sin militärledning efter grader och titlar är 

hierarkin den omvända. Ledarpositionerna är de omvända i beslutsfattandeavseendet, vilket 

betyder att den reellt exekutiva makten de facto återfinns hos folket. Denna princip har 

traditionellt sätt inga rötter i mayafolkens kulturer, utan kan i detta fall starkt kopplas till 

Subcomandante Marcos personliga strategier (affinityproject.org/theories/marcos.html).  

Organisationsprincipen kallas för Command Obeying, och kan översättas som 

”orderlydnad” eller ”kommandolydnad” och kan med fördel ses som en process med duala 

nyttor. Dels som ett verktyg för beslutsfattande på gräsrotsnivå och dels som ett sätt för de 

autonoma samfunden att ”hålla koll” på sina förordnade ledare. I praktiken innebär detta att 

ledarna alltid måste lyssna på vad samfunden, eller kollektiven har att säga i fråga 

(affinityproject.org/theories/marcos.html).     

Detta sätt att organisera samhället, och då särskilt den politiska organiseringen, har också 

en symbolisk betydelse och har praktiserats på flera håll i Chiapas innan EZLN uppstod på 80-

talet. Som resultat av den styrande maktens långa förtryck, har det blivit viktigt för de fattiga 

bönderna och ursprungsbefolkningen att visa att man tar avstånd ifrån de makthierarkier som 

praktiseras av de politiska partierna och av företagen. Ett konkret exempel på detta finner man 

i området kallat Motozintla i Chiapas. Området är uppdelat i 16 stycken ”ejidos”, dvs.  

råvaruproducerande kollektiv. Dessa har skapat en gemensam union där den administrativa 

organiseringen placerar unionens generalförsamling på topp och administratörer och 

tjänstemän på bottnen (Collier, et al. 1999:153).  

EZLN:s främste talesman Subcomandante Marcos har använt Motozintla som ett ideal 

för hur den Zapatistiska organiseringen skulle utformas. Detta dels för att det är en vital del för 

honom och Zapatistledningen att lyssna till och hörsamma mayfolken och dels för att de 

människor som så länge levt med politikernas, byråkraternas och beslutsfattarnas ignorans 

antagligen inte hade skapat någon tillit till ytterliga en ny makthavande auktoritet. Marcos 

lyckades därför på så sätt genom sin Command Obeying-strategi att bevisa för 

http://affinityproject.org/theories/marcos.html
http://affinityproject.org/theories/marcos.html


 

12 

 

ursprungsbefolkningen i Chiapas att hans mål med EZLN korrelerar med deras önskemål 

(Collier, et al. 1999:154).  

Organisationsprincipen blev realiserad vid bildandet av "Clandestine Indigenous Revolutionary 

Committee (CCRI). Detta är Zapatisternas regerande organ och är ett unikt samarbete mellan 

ursprungsbefolkningen och utanförstående civila, som har bildat en pacifistisk armé som är 

under ett kollektivt ledarskap av civila och som alla kommendanter i EZLN till syvende och 

sist svarar inför. I denna kommitté blir medlemmarna valda av civilbefolkningen i de olika 

landsorterna och syftar till att följa landsortsbefolkningens beslut (Carrigan i Marcos (red.) 

2001:426). 

Det intressanta med principen är dess avvikelser från majoritetsregeln, men också hur 

den i slutändan genom faktisk majoritet reglerar resultatet av sakfrågan. Principen är 

konsensusbaserad och kan ses som en deltagandedemokratisk idé där makten ges direkt till 

kollektiven, i den mån att beslutet inte kan tas förrän varje man och kvinna har rådfrågats om 

sin åsikt i det specifika fallet. Därefter tas ett majoritetsbeslut som sedermera kan tas i bruk och 

praktiseras av EZLN (Burkowicz, Affinityproject) (Carrigan i Marcos (red.) 2001a:426). 

3.4 Kvinnans förändrade roll 

Den kanske viktigaste principen som grundmurar det Zapatistiska konceptet är det kvinnliga 

deltagandet inom gerillan. Kvinnornas extremt starka roll inom EZLN konsoliderar tesen om 

gerillans unika karaktär och detta inte endast för att den kan differentieras mot andra gerillor, 

utan snarare för att den vittnar om vad som till synes kan förklaras som ”den Zapatistiska 

paradoxen” (Holloway & Peláez 1998:77). Denna paradox kan i en metafor målas upp som den 

bro där ett uråldrigt traditionsarv av patriarkala normer möter, interagerar och integreras med 

ett postmodernt och västerländskt genusteoretiskt normsystem. Kvinnan som förkroppsligade 

denna paradox hette Ramona och var Comandante i EZLN fram till sin död 2006. Hon 

kämpade för mayakvinnans förbättrade levnadsvillkor även innan Marcos och Zapatisterna 

kom till Chiapas.             

Mayakvinnan är traditionellt sätt, med det föregående perspektivets analytiska 

utgångspunkt, tämligen förtryckt och utsatt till följd av sitt kön, men har i Zapatisternas regi 

skapats en unik identitet i vilken man statuerar mötet mellan dessa två sociala och kulturella 

världar. Genusstrukturerna inom EZNL är intressanta på många olika sätt. Dels för att 

kvinnorna utgör en mycket stor del av den beväpnande gerillan och åtnjuter samma status som 

männen inom den väpnande grenen. (Holloway & Peláez 1998:64-65) Men också för att 
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kvinnorna i de autonoma och Zapatiststyrda samfunden lyckats tillgodogöra sig den egalitära 

kultur som växt fram till följd av Zapatiströrelsens närvarande (Park 2003:2). Detta är mest 

synbart genom den lag man kallar Women’s Revolutionary Law, eller ”Kvinnornas 

revolutionära lag”. (Holloway & Peláez 1998:76) Denna lag reglerar kvinnans lika rättigheter 

till mannen, både inom armén och inom samfunden, påkallar kvinnans rätt till att bestämma sin 

egen partner och hur många barn hon vill ha. 

Zapatisternas syfte har varit att minimera och reformera könsstereotyperna genom ett 

aktivt deltagande och inte att söka göra anspråk på att omkullkasta tusenåriga kulturella 

fenomen genom introducerandet av diverse feministiska teorier.  

Yun-Joo Park identifierar en slags modifierad variant av det feministiska företaget, 

genom processer av ständiga förhandlingar och tolkningar av de idéer baserade på den 

existerande grästrotskulturen. Det som gör EZLN:s interna jämställdhetsprojekt så intressant är 

med andra ord dess acceptans av samfundens autonoma rätt att tolka dessa idéer och använda 

dem på ett sätt att de koopererar friktionsfritt med den befintliga kulturen (Park 2003:7).  

3.5 När det lokala blir globalt   

Begreppet ”zapatismo” kan förklaras som en rörelse, i form av den solidaritet och det 

engagemang som har uppstått genom en gemenskap av människor som kämpar om samma 

rättigheter, eller sympatiserar med Zapatisternas kamp. Det är något som går igen från Emilio 

Zapatas tid, men har återfötts och rekonstruerats i och med Zapatisternas uppror. På den lokala 

nivån kan det beskrivas som det samarbete som uppstått mellan civilbefolkningen i det 

moderna Mexico, NGO:s och mayafolken. Detta har skapat en möjlighet för mayafolken att 

föra sin kamp vidare från gräsrotsnivå till elitnivå. EZLN har således transformerats från att ha 

varit en beväpnad, militär maya/jordbrukarrevolt till ett öppet revolutionärt, demokratiskt och 

civilt fenomen som avviker från all konventionell politisk analys. (Collier et al.1999:155-157)  

Zapatisterna säger själv: ”Vi är inte gerillakrigare, vi är revolutionärer”. ”Om 

människor runt om i världen vill kalla sig Zapatister kan vi inte neka dem detta” (Zapatista 

1998). Ett exempel på realiserad zapatismo är händelserna i San Cristóbal i februari 1994 under 

fredsförhandlingarna mellan Zapatisterna och den mexikanska staten. Aktivister från hela 

landet slöt upp för att ställa sig in i ledet av volontärer som hade formerat en mänsklig 

säkerhetsbarriär runt kyrkan där samtalen pågick, detta för att skydda zapatisterna mot 

militärens angrepp. Zapatismo bör förstås som en gemensam önskan om att skapa en ny 

framtid genom en fundamental radikalisering av demokratin, med hjälp av dialog och inte 
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genom våld. FZLN (Zapatista Front for National Liberation) är ett resultat av zapatismo och 

kan ses som organisationens politiska pilspets, trofast EZLN:s mål om ett nytt Mexico (Collier 

et. al 1999:158).    

Regeringen har däremot flertalet gånger brutit sina löften till ursprungsbefolkningen, 

vilket har lett till tillbakagångar i fredsförhandlingarna och en eventuell positiv utveckling.  

Vid två tillfällen under den inledande revolten i januari 1994, blev militären stoppad av ett stort 

antal mexikanska och utländska Zapatistsupportrar. Under 1995 blev också Zapatisternas 

förvånansvärt starka position förtydligad under en enorm protestmarsch i Mexico City där flera 

hundra tusen människor visade sitt missnöje med president Zedillos krav på en arresteringsräd 

mot Zapatistledningen (Carrigan i Marcos (red.) 2001a:439). Dessa Zapatistsupportrar 

representerar inte bara ett lokalt initiativ, då det kom människor från hela världen för att 

deltaga. Detta har sin förklaring i globaliseringens nya kommunikationsmöjligheter. Genom 

sitt unika och revolutionerande bruk av internet lyckades Zapatisterna att nå ut till och inspirera 

en generellt apolitisk och antiideologisk generation på en global nivå, till att bli en del av 

zapatismo-rörelsen (Schulz 2007:4). Nödhjälp från hela världen skickades till den utsatta 

mayabefolkningen och solidaritetsdemonstrationer i 130 städer fördelat på alla världens 

kontinenter hölls. En stor mängd organisationer, men även civila, skickade brev till den 

mexikanska regeringen med en appell om att gå med på fredsförhandlingarna, vilket ytterligare 

en gång förhindrade en militär intervention (Carrigan i Marcos (red.) 2001a:440).  

Det vi ser här är att zapatismo har sina rötter i en lokal gemenskap, men genom 

globaliseringens möjliggörande av transnationella förbindelser, har Zapatisterna tagit 

zapatismo-rörelsen till en global nivå. (Schulz 2007:5) Men detta förklarar endast vad 

Zapatisterna har använt sig av för att sprida sitt budskap, men det säger lite om hur 

Zapatisterna lyckades att engagera folk till handling, både lokalt och globalt, i den utsträckning 

de faktiskt gjorde.  

Principen om Subversive Affinity, förklarar hur Zapatisterna rent ideologiskt lade upp en 

strategi som igen tydliggör en divergens mellan EZLN och tidigare gerillor. Subversive 

Affinity, översatt ungefär som ”subversiv samhörighet” eller ”omstörtande solidaritet”, är ett 

begrepp myntat av den politiska ekonomen Massimo De Angelis och har till den traditionella 

vänsterns förfäran anammats av Subcomandante Marcos (Burkowicz, Affinityproject).  

Marcos har ofta torgfört sig som nationalist, vilket endast bör ses som ett försök att 

konstruera denna ”Subversive Affinity”. Principen kan delas upp i två delar: en intern och en 

extern. Den interna delen utgör Zapatisternas hårt kritiserade patriotiska diskursiva kärna och 
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syftar till att framställa Mexico, ”patria”, eller fäderneslandet, som alla mexikaners hemland. 

Genom att åberopa principen, vill Zapatisterna reintegrera den svårt exkluderade 

ursprungsbefolkningen och göra den till en viktig del av den mexikanska historien. 

Ur den externa delen av principen kan två riktningar identifieras. Den första ämnar 

konfrontera kapitalismens globala krafter, vilka man vill skydda ”patria” emot. Olika teorier 

om Zapatisternas syfte med denna externa idé har presenterats. Vissa menar att Zapatisterna 

genom denna tanke lyckas konstruera en gemenskap och en samhörighet som överskrider 

samhällsklasserna och de etniska skillnaderna, i syfte att försvara ”patria” mot de orättvisor 

som följer av det globala kapitalets hänsynslöshet. Mihalis Mentinis, låter detta vara osagt men 

konstaterar i sin analys, att Zapatisternas syn på den globala ekonomins konsekvenser är 

sanningsenliga och adekvata, vilket han menar ger dem stor trovärdighet som en politisk röst i 

debatten om dessa (Mentinis 2006:127). Om vi väljer att analysera zapatisternas patriotiska 

diskurs efter Mentinis riktlinjer, blir nationalismen berättigad i så måtto att den konstruerats för 

globala kontexter. Nationalismen blir en preserveringsprincip för Zapatisterna och bör alltså 

ses som ett försök att ena antikapitalisterna under en och samma flagga. Nämligen den 

mexikanska.    

Det tredje synsättet på Subversive Affinity är ett avsnitt av den externa delen och länkar 

de interna och externa synsätten. Genom känslan av kärlek för sin ”patria” blir nationalismen 

inte längre en lokal angelägenhet. Marcos använder denna idé och säger att EZLN är en 

patriotisk verksamhet och att dess soldater älskar och respekterar sin trikulöra flagga, men att 

deras krav är av universell karaktär och kan adresseras av folkgrupper och sociala rörelser i 

hela världen. Nationalismen kan alltså ej längre endast definieras efter nationsgränser eller 

rastillhörigheter, utan som en global känsla av samhörighet, som uppstår till följd av de värden 

Marcos menar är av universell karaktär. Bland dessa nämner han frihet, demokrati och rättvisa 

som universella värden och rekonstruerar med hjälp av Subversive Affinity-principen på så sätt 

begreppet nation, och presenterar det som idén om kamp oavsett lokalisering (Burkowicz, 

Affinityproject). Principen kan alltså ses som en förklaring på hur Zapatisterna har ”rekryterat” 

anhängare till zapatismorörelsen, och genom detta uppnått ett lokalt och globalt engagemang.  

3.6 Marcos – Betydelsen av en karaktäristisk ledare  

För att kunna förstå och koppla Subversive Affinity-principen till Zapatisterna är det viktigt att 

vi tittar närmare på organisationens outtalade ledare Subcomandante Insurgente Marcos, också 

känd under ett annat nom de guerre: Delgado Cero. Regeringen påstår att han egentligen är 
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ifrån Mexico City och heter Rafael Sebastián Guillén Vicente och är professor i filosofi och 

kommunikation. Marcos å sin sida, påstår att ”Zapatiströrelsen faktiskt handlar mer om idéer 

än om kulor” (Citat ur A Place Called Chiapas). Marcos har kommit att bli kult, en 

förgrundsfigur, en ikon och en sexsymbol. Den postmoderne Che Guevara, kallar vissa honom 

och mycket av Marcos är beroende av den mystifikation som byggts upp kring hans okända 

identitet. Marcos tvingas hela tiden att uppfinna sin karaktär på nytt, en tvådelad process så 

prekär att varje uttalande och varje framträdande måste avvägas in i minsta detalj (A Place 

Called Chiapas).  

Dels måste Marcos popularisera och kommersialisera sin figur, i syfte att hela tiden vara 

a jour med världens sympatisörer och att ständigt kunna nå ut till medierna med 

organisationens budskap och krav och dels måste också Marcos kämpa för att bibehålla den 

dunkelhet och kult som svävar kring de mystiska gerillakrigarna som plötsligt försvinner in i 

den täta djungeln.    

Marcos har lyckats med något som ingen upprorsmakare någonsin lyckats med. Som modern, 

universitetsutbildad, västinriktad och medveten ”vit” mestis, har han skapat en bro mellan ett 

dikotomiskt Mexico. Mellan ett urbant och ett agrart Mexico, mellan ett traditionellt och ett 

modern Mexico. Marcos är en pastisch på revolutionären Emiliano Zapata som stred för de 

landlösas rättigheter under den mexikanska revolutionen och länkar på så sätt samman den 

mexikanska ursprungsbefolkningens besynnerliga historia med den nutida kampen mot den 

globala kapitalismen, som Marcos menar förstärker de väletablerade orättvisorna    

(Carrigan i Marcos (red.) 2001a:426).  

Marcos har givit mayafolken i Chiapas en megafon och en möjlighet att göra sina röster 

hörda på allvar. Genom en seriös politisk agenda förs en världsomspännande dialog som gjort 

omvärlden medveten om ursprungsbefolkningens utsatta situation i södra Mexico. Och genom 

den universella Subversive Affinty-principen gör Zapatisterna och Marcos deras kamp till en 

global angelägenhet genom att tala till civilsamhällets alla mer eller mindre marginaliserade 

grupper såsom kvinnor, barn, unga, homosexuella, gamla, studenter, arbetare, lärare, 

konstnärer, pensionärer, rörelsehindrade, fattiga, fabriksarbetare, jordbrukare, hemmafruar, 

arbetslösa, religiösa etc. (Amparán 2003:15).  

En annan vital dimension av karaktären Marcos, är hans litterära färdigheter. Mellan 

1992-2006 har han publicerat över 200 stycken essäer och historier och publicerat 21 böcker i 

33 upplagor. Hans epos består i allt från socialrealistiska skildringar av mayafolkens situation i 

Chiapas, Zapatisternas politiska och filosofiska manifest, till fabler och barnböcker om mayas 
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skapelsemyter. (Mentinis 2006) (Marcos 2001b) Genom spridningen av dessa verk har således 

historiens, organisationens och folkets berättelser och situationer populariserats och 

tillgängliggjorts på hela planeten.  

Inte bara genom Marcos politiska och filosofiska skrifter utan också genom hans 

sofistikerade, sarkastiska och retoriska färdigheter har Zapatisterna byggt upp en dynamisk och 

komplex organisation där en politisk seriositet vid behov förbyts mot Marcos humoristiska 

spetsfundigheter och sylvassa sarkasmer. Detta har således bidragit till att organisationen anses 

kosmopolitisk och retoriskt skicklig. Mihalis Mentinis menar att Zapatisternas oklandervärda 

agerande i kombination med förbluffande korrekthet i sina offentliga uttalanden bidragit till två 

viktiga saker för Zapatisterna. Dels har det omöjliggjort för staten att profitera på några grava 

snedsteg eftersom de ej ägt rum, och dels har denna rumsrenhet bidragit till att Zapatisterna 

lättare kunnat nå det Mary Kaldor kallar för ”det globala civilsamhället” och därigenom värva 

sympatisörer och knyta kontakter (Mentinis 2006).      
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4. Sammanfattande analys 

Vi ska nu koppla komponenterna i kapitel tre (3.1–3.6), som tillsammans gör Zapatisterna 

unika, till en mer teoretisk diskussion. Med denna vill vi förtydliga civilsamhällets centrala och 

signifikativa roll för hur Zapatisterna har strukturerat sin organisation. Vi kommer att ta hjälp 

av Mary Kaldors idéer om det globala civilsamhället, vilket hon menar är en sammanlänkning 

av ett relativt gammalt begrepp: civilsamhället, och den nya tidens idéer om globalisering och 

nationsöverskridande nätverk. Genom denna diskussion vill vi visa hur skickligt Zapatisterna 

förankrar sin agenda i dels en lokal och dels en global kontext, vilka inte kan verka utan 

varandra.  

4.1 Civilsamhället på lokal nivå 

Zapatisterna svarar till ett horisontellt samhälle, som i mångt och mycket kan ses som ett intimt 

arbete mellan gerillan och det civila samhället. Mary Kaldor analyser i sin bok det globala 

civilsamhället en handfull olika versioner av hur civilsamhället kan uppfattas. Själv väljer 

Kaldor att betrakta den version hon kallar för aktivistversionen av det globala civilsamhället, 

som den normativt mest adekvata. Det är också den variant, eller definition vi kommer att 

fokusera kring i vår analys. Aktivistversionen förklarar Kaldor som den definition som kräver 

ett inskränkande av statens makt och vidare också en omfördelning av denna. Den innebär 

också en radikalisering av demokratin och ett utvidgat deltagande och en ökad autonomi.  

Civilsamhället syftar här till ett aktivt medborgarskap, växande självorganisering utanför de 

formella politiska arenorna och ett större rum där individuella medborgare kan påverka sina 

levnadsvillkor, både direkt genom självorganisering, och genom politiska påtryckningar 

(Kaldor 2004:19-20). 

Command Obeying, vilket är principer efter man organiserar de Zapatiststyrda 

samfunden, bör alltså i kontexter kring aktivistversionen, ses som ett försök att realisera en 

samhällsform där ett aktivt civilt deltagande också har en genklang i det lokala 

beslutsfattandet. Folket har på så sätt givits sin medborgerliga rätt att påverka sina egna liv 

genom en fundamental radikalisering av det demokratiska projektet. Kaldor menar att 

aktivistversionen handlar om politisk frigörelse, i den mån att demokratin utvidgas. Kanske 

kan Command Obeying ses som en form av denna politiska frigörelse och har inte bara skapat 

möjligheter för medborgarna att ta del i beslutsfattandet, utan också skapat den maktfördelning 

som principen syftar till när den formella makten decentraliseras och omfördelas. De 
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Zapatistiska samfunden statuerar också exempel på hur det omfattande missnöjet i Chiapas 

drivit medborgarna till att göra anspråk på en viss form av autonomitet, som svar på statens 

ignorans. Denna självorganisering innebär, precis som Kaldor antyder, en både direkt och 

indirekt påtryckning mot den centrala makten i Mexico City (Kaldor 2004:23).                    

 

4.2 Civilsamhället på global nivå 

Zapatisterna blir i Kaldors ordalag mer reformister än revolutionärer, eftersom de inte motsäger 

sig globaliseringen, utan yrkar för ett civiliserande och ett demokratiserande av 

globaliseringen. Detta kan enligt den aktivistiska definitionen endast ske om det finns en 

”global offentlig sfär”, eller ett ”globalt rum” där en icke-instrumentell kommunikation kan 

äga rum. Detta rum befolkas av transnationella aktivistnätverk, globala och sociala rörelser och 

internationell media som ger global uppmärksamhet åt dessa organisationers kampanjer 

(Kaldor 2004:20). Zapatisternas Subversive Affinity blir alltså dels ett lokalt redskap, som 

kallar till alla mexikaner som motsäger sig kapitalismen, och dels den princip som i det globala 

rummet skapar transnationella nätverk, värvar sympatisörer och uppmärksammar världen på 

dess sak. Genom Marcos universalitetsvärden frihet, demokrati och rättvisa, påkallar 

Zapatisterna, precis som den aktivistiska definitionen anmodar, behovet av en gemensam 

kosmopolitism, i vilken det gemensamma motståndet kan formeras (Kaldor 2004:21).           

I det globala rummet möts de antikapitalistiska krafterna. Dessa krafter, i form av sociala 

rörelser, har med globaliseringen kommit att bli mångfacetterade och komplexa. Inspirerade av 

Zapatisternas kamp, menar Kaldor att dessa rörelser inte längre organiserar sig runt en specifik 

fråga, utan är av transformativ karaktär, och behandlar allt ifrån miljöfrågor, diskriminering av 

kvinnor och ursprungsbefolkningarnas rättigheter (Kaldor 2004:136). Arbetarrörelsen har 

kommit att handla mer om arbetarnas rättigheter än som tidigare, högre löner och bättre 

arbetsvillkor. Genom Zapatisternas deklaration ”för mänskligheten” och ”emot 

neoliberalismen” har öppningar skapats för breda globala nätverk, där kvinnor, arbetare och 

bönder involveras tillsammans med inkluderandet av sociala och ekonomiska rättigheter, och 

genom detta menar Kaldor, finns potentialen att skapa en genuin folklig handlingsform (Kaldor 

2004:137).  

Det är viktigt att understryka att Zapatisterna inte skall förknippas med de ultraradikala 

Blac Bloc-rörelserna, som motsäger sig globaliseringen som process. Zapatisterna torde, med 

Kaldors definition, snarare ses som globaliseringsreformister, då man understryker att 

globaliseringen bör ses med skepsis, men att dess yttringar också är av godo. För att kunna nå 
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den politiska frigörelse som fodras, blir globaliseringens medel nödvändiga i kampen. Detta 

främst för att kampen kan göras reellt global och universell. Aktivistversionen kan här än en 

gång kopplas till Subversive Affinity-principen, vilken kräver det Kaldor kallar för ”en global 

rättvisa” eller ”ett globalt styre” (Kaldor 2004:23). 

Mycket av den exponering Zapatisterna har i media, skall tillskrivas som Subcomandante 

Marcos förtjänst. Han har lyckats att göra rörelsen världskänd genom att använda media som 

en långdistansmissil, och att ständigt uppehålla sig i det globala rummet. Zapatisterna har på så 

sätt skaffat sig många allierade runt om i världen, och dessutom lyckats att beröra människor 

med liknande problem och fått dem att känna en gemenskap med Zapatisternas kamp. 
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4.3 Sammanfattande slutord 

I denna uppsats har vi ägnat oss åt att se på något som i många fall saknar motstycke i 

kampen mot förtryck. Med det menar vi inte att Zapatisternas uppror grundar sig i en ny 

kamp; undertryckanden av ursprungsbefolkningar, andra minoriteter och marginaliserade 

etniska, sociala och kulturella grupper är något som färgat människans historia sedan 

urminnes tider och långt innan nationalstatens, moderniseringens och globaliseringens tid.  

Vi har i vår uppsats synliggjort Zapatisternas uppror och belyst dess okonventionella karaktär 

med emfas på hur man i globaliseringens tidevarv lyckats använda dess manifestationer som 

fördelar. Genom sina ickevåldsstrategier, sin interna organisering under ledning av en 

karaktäristisk ledare, har vi försökt att åskådliggöra organisationens unika beståndsdelar. För 

att sedermera redogöra för hur man har gått tillväga, har vi analyserat de metoder som 

används i spridandet av organisationens buskap. Det exceptionella är att man trots sin 

begränsade fysiska mobilitet, lyckats att engagera människor långt utanför den statliga 

militärens blockader. I praktiken visar detta hur ett lokalt och sedermera ett globalt 

civilsamhälle kan samarbeta för att sprida och föra vidare ett buskap. Ett buskap om frihet, 

tolerans, inkludering och mångfald, som många i världen kunnat ta sig till. Mycket av svaret 

finns i Zapatisternas, i många fall, oklandervärda och skickliga metoder, vilka har försatt den 

mexikanska staten i en låsning där militärt våld inte har kunnat rättfärdigas. Detta beskydd 

Zapatisterna åtnjuter har också, i kombination med den omfattande massmediala 

exponeringen, kommit av de globala nätverk som ständigt uppmärksammar organisationens 

sak runt om i världen.  

Trots att Zapatisternas uppror inte lyckats med att åstadkomma alla de mål man satt på 

sin dagordning, har man lyckats med att skapa en ny form av motstånd som saknar motstycke. 

Zapatisterna är ingen gerilla, utan en pacifistisk rörelse som utkämpar ett krig, inte bara för 

dem, utan för alla marginaliserade grupper på jorden. Betydelsen av deras uppror har ett stort 

värde i en tid där krigsbilden präglas av terrorism, organiserad brottslighet, illegala 

ekonomiska verksamheter, korruption och våld mot civila. Vad Zapatisterna visar världen, är 

vad man kan uppnå genom att kriga med ord istället för vapen.          
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