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Abstract 

This thesis analyses the rise and fall of social movements. Social movements 
functions in the civil society, by contentious collective action they form identities, 
mobilize their forces and use repertoires of contentions to make new or previously 
unaccepted claims. They function in a limited timeframe, sooner or later they get 
institutionalized, marginalised or succumb into violence. The landless movement 
in Brazil is one of the most profound social movements in the world; their major 
goal is a land reform. Since the leftwing president Lula da Silva won the Brazilian 
election in 2002 the president has been unable to live up to the expectations from 
the landless movement about implementing a land reform.  Lula has continued 
with the neoliberal economic model and increased the production of grains for 
export controlled mainly by multinational companies. 

 The thesis concludes that the landless movement has not been marginalised or 
fallen into the logic of violence mainly due to their great mobilization strength 
and their organizational impersonal structure. They have neither been able to 
persuade Lula to make a land reform, mainly because their vision has turned out 
to be too wide and require a complete rejection of the neoliberal market model.          
 
Keywords: social movements, the landless movement, Brazil, cycle of contention, 
civil society. 
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1 Inledning 

Sociala rörelser har sedan de växte fram i artonhundratalets Europa skapat 
omvälvning och ibland fått igenom sina krav och ibland fasats ut och blivit 
obsoleta. I slutet på artonhundratalet växte en stark arbetarrörelse fram som 
krävde rättvisare villkor och högre löner. Efter konfrontationer med sina 
meningsmotståndare fick de till slut igenom sina krav och kunde därmed 
förhandla fram bättre villkor. 

Brasilien är idag på stark ekonomisk frammarsch och en växande medelklass 
får en bättre levnadsstandard. Dock så finns de främst en agar befolkning som ej 
får komma i åtnjutande av denna välfärdsökning. Nyckeln till ett drägligt liv för 
de som bor på landsbygden är att få äga sin egen mark. Landfördelningen i 
Brasilien är mycket skevt uppdelad mellan arrendatorer och storgodsägare. Detta 
är ett arv efter kolonialperioden då vita godsägare la under sig stora arealer. Som 
ett resultat av detta och för att organisera kampen för dem som inte förfogar över 
egen jord har de jordlösas rörelse: MST1 bildats. Rörelsen genomför 
landockupationer som medel i sin kamp för en omfördelning av jorden. Dessa 
ockupationer klassificeras som civil olydnad och är olagliga enligt brasiliansk lag.  

När Lula da Silva 2002 vann det brasilianska presidentvalet var han den första 
vänsterpresidenten som kommit till makten i Brasilien. Lula som kallas för en 
man av folket och har fackliga backgrund hade stora förväntningar på sig att styra 
Brasiliens politik bort från en nyliberal modell mot ett större statligt ägande och 
genomföra en jordreform. Lula da Silvas röster kom bland annat från medlemmar 
ur de jordlösas rörelse. I skrivandets stund är presidenten inne på sin andra 
mandatperiod, därmed är det intressant att studera om kampen som de jordlösa för 
har gett resultat eller inte.  

Teorier om sociala rörelser säger att de som fenomen inte varar för evigt. 
Antingen får de sina krav tillgodosedda eller så möter rörelserna hårt motstånd 
från staten, ibland tar de till våld i andra fall splittras de eller tynar bort. Hur väl 
stämmer detta in på jordlösas rörelse? Finns det konkreta tecken på att rörelsen får 
gehör för sina krav eller fortsätter de tröstlöst att föra kampen i hopp om en 
framtida förändring? 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
1 Movimento dos trabalhadores rurais sem terra. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån teorier om sociala rörelser skapa 
förutsättningar för att kunna analysera ett specifikt fall och dess verkan i 
civilsamhället. Studien kommer även att knyta an till den parlamentariska makten 
för att belysa relationen mellan regeringspartiet PT och dess partiledare Lula da 
Silva och de jordlösas rörelse.  
 
 Följaktligen ställs dessa frågor: 
 

 Kan de jordlösas rörelse förstås och förklaras med relevanta teorier 
om sociala rörelser? 

 Kan de jordlösas rörelses historiska samt nutida existens i 
civilsamhället förstås inom ramen för konfrontationscykler?  

 

1.2 Teori och analysram 

Sociala rörelser verkar i det civila samhället. Ett fungerande civilsamhälle 
förutsätter demokrati. 

Sociala rörelser föds och försvinner, hur framgångsrika de blir beror på deras 
förmåga att på ett effektivt sätt mobilisera sina krafter och i vilken utsträckning 
den berörda auktoriteten blir mottaglig för deras krav. I den utsträckning som 
myndigheterna tillåter protesterna och tar seriöst på kraven blir rörelserna 
tämjda och institutionaliserade. Denna process sker ömsesidigt mellan rörelsen 
och myndigheterna och ses som en kompromiss då staten accepterar de krav som 
ställs på förändring, rörelserna i sin tur modifierar sina mål och får därefter 
erkännande och acceptans. (Kaldor, 2004: 113-114)  

Begreppet konfrontationscykler används för att förklara hur dessa rörelser 
agerar inom ett begränsat tidsförlopp. Nedanstående citat speglar poängen med 
sociala rörelser:  
 

De kommer och går, stiger och faller, skapar uppståndelse och vittrar bort. De tar 
den välkända vägen från karisma till rutin, från uppfinningsrikedom och passion till 
byråkrati, hierarki och instrumentell rationalitet. Eller så splittras de, muterar, 
upplöses. Att vara i rörelse är att stå på kant med många av de kriterier som den 
seriösa politiken har kommit att dömas efter. (ibid: 114)      

 
En analysram avskärmar vissa aspekter och belyser andra som anses vara 

viktiga för den aktuella teorin. Olika teoriskolor söker förklara förhållandena i 
tredje världen och har förslag på hur fattigdomen kan utrotas. Exempelvis anser 
forskare inom den moderninserings-teoretiska skolan att tredje världen bör följa 
västvärldens öppna ekonomiska modell och förespråkar privatiseringsreformer 
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och inlemmandet av utvecklingsländer i frihandelsfrämjande multilaterala 
institutioner likt WTO. Detta är något som postmodernister är kritiska till. De 
menar att tredje världen inte alls välkomnar institutioner och tankeprocesser om 
modernisering som kommer ”utifrån” och anser detta vara ett uttryck för vad man 
benämner som postkolonalism. (Eckstein, Wickham – Crowley, 2003: 5-6)   

Denna uppsats kommer att ha en statscentrerad ansats. Med denna 
infallsvinkel, utforskas hur staten rent ideologiskt och institutionellt förhandlar 
och balanserar mellan kraven från den ekonomiska globaliseringen och de krav 
som ställs från civilsamhället. Studien utgår från ett gräsrotsperspektiv och har då 
fokus på de krav från befolkningen som konstrueras i civilsamhället och som 
staten förnekar eller på andra sätt inte implementera. (ibid, 2003: 6) 

1.3 Metod och Material 

Undersökningen kommer att bestå av en ideografisk fallstudie. Med en 
ideografisk ansats intresserar sig forskaren för det unika i ett fall till skillnad mot 
den nomotetiska traditionen som söker regelbundenheter och lagar för att få en 
generell förståelse om verkligheten. Jag utgår ifrån en relativistisk vetenskapssyn 
och använder mig av kvalitativ forskningsmetod. (Lundqvist, 1993: 71) 

1.3.1 Varför fallstudie? 

En fallstudie har sina fördelar i att den säger mycket om ett specifikt fall men dras 
följaktligen med tillkortakommanden då det är svårt att generalisera resultaten. Ett 
viktigt inslag inom forskning anses vara fruktbarheten i generaliseringen. Detta är 
något som utgör ett grundfundament inom positiv forskning då målet är att kunna 
utföra prediktioner om framtida fall. Dock så har förhoppningarna om en prediktiv 
samhällsvetenskap inte infriats och nyare forskning visar på att fallstudier har ett 
större tillämpningsområde än vad som tidigare ansetts. Från hermeneutiskt håll 
ifrågasätts vikten av generaliseringar och teoriskolan anser att ”det goda 
exemplets makt [författarens översättning]” är undervärderat. (Lundquist, 1993: 
87, 105) 

Fallstudier är en forskningsteknik som går på djupet och inriktar sig på sociala 
relationer och processer som har en tendens att vara sammanlänkande och 
ömsesidigt påverkar varandra. Detta betyder att forskningen i bästa fall kan bringa 
ljus till tidigare förbisedda detaljer och nya nyanser kan avtäckas som ger en 
bättre förståelse för komplexiteten hos vissa givna situationer. Fallstudier är oftast 
holistiska och ser till helheten mer än att fokusera på enstaka faktorer, vilket 
betyder att chansen finns att upptäcka dolda relationer som går obemärkt förbi 
andra metodansatser som komparativ studie eller massundersökningar. 

Utmärkande för denna sortens studie är även att undersökningen har en 
utgångspunkt i fallets naturliga miljö och inte en konstlad situation. Detta gör att 
forskare som anammar fallstudiemetod inte behöver konstruera en 
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forskningsdesign för att hålla vissa variabler fasta eller låta dem variera. 
(Denscombe, 2000: 42-43, 53)  

1.3.2 Kritiken mot fallstudiemetoden 

Den stundom befogade kritiken som riktas mot denna metod är att relevansen och 
representativiteten ifrågasätts. Kritikern kommer troligtvis att ställa sig frågan om 
inte fallets omständigheter är unika och därmed anse att trovärdigheten urgröps. 
Vidare påpekas att fallstudiemetoden inte uppfyller de krav som borde kunna 
ställas på samhällsvetenskapen. Detta för att en avgränsning är svår att få vattentät 
då den måste vara mycket precis för att inte komma in på stickspår och riskera att 
studien tar en annan riktning än vad som var tänkt inledningsvis. 

Dessa samt liknande påståendens relevans måste fallstudieforskaren jobba 
med att eliminera. Speciellt måste valet av fall kunna motiveras, t.ex. hur är detta 
fall viktigt för forskningen? På vilket sätt kan studien komplettera tidigare 
forskning och bidra till kumulativiteten ? (Denscombe, 2000: 44, 48, 53) 

1.3.3 Material 

Materialet kommer att bestå av böcker, artiklar och intervjuer med MST:s 
språkrör João Pedro Stedile. Eftersom det är ett aktuellt ämne kommer jag att söka 
efter så färsk information som möjligt för att kunna analysera den senaste 
utvecklingen.  

En fallstudie av denna karaktär utförs bäst som en fältstudie där intervjuaren 
kan formulera frågor som är utformade med utgångspunk från den aktuella 
studien. Dock så är fältstudier tids och finanseringskrävande och är otympliga för 
mindre forskningsprojekt.    

Att inneha en källkritisk inställning till materialet är viktigt inom 
samhällsvetenskaplig forskning.  ÄDELOST – metoden är en vanlig kom ihåg-
regel och syftar på att forskaren skall ha i minnet fyra kriterier gällande 
källbehandling. Kriterierna Äkthet, Samtidighet, Oberoende och Tendens bör gälla 
som en gyllene regel vid informationsinsamling. Företrädare för politiska partier 
och andra aktörer som verkar i samhället har en inneboende tendens att måla upp 
en verklighetsbeskrivning utifrån vad som gagnar deras syften. Därför kan 
källorna vara tendensiösa, jag kommer dock i allra största mån använda artiklar 
skrivna av forskare och experter som i regel är mindre tendensiösa. (Esaiasson, 
Giljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004: 307-313, 316) 

 Även fast källorna i mestadels inte är skrivna ur propagandasyfte behandlas 
rörelsen till övervägande del i en positiv dager utifrån det materialet som används 
i denna uppsats. Dock anses inte inverka på resultatet eftersom uppsatsen vinklas 
utifrån ett gräsrotsperspektiv. Dock kommer kritiska röster att tas med för att 
balansera bilden av rörelsen, bland annat i avsnitt 3.3.4. 
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1.4 Tidigare forskning 

Fallstudier om MST har genomförts tidigare i två olika studentuppsatser då den 
första analyserar MSTs roll i demokratiseringsprocessen och den andra består i en 
kartläggning av organisationens metoder och mål. Belysningen av sociala 
rörelsers verksamhet i Latinamerika relaterat till MSTs relation med PT är till viss 
del berörd i forskning och artiklar, men har aldrig varit föremål för en egen studie 
och behöver teoriförankras. 

 Även fast forskningen om Latinamerikanska sociala rörelser har gjort stor 
progression under de senaste åren finns det luckor att täppa till. Det finns ett 
behov av att förklara utvecklingen med en teoretisk anknytning och urskilja vilka 
möjligheter och problem sociala rörelser står inför. Speciellt med tanke på den 
kontinentala parlamentariskt politiska omdaningen under det senaste decenniet. 
(Stahler, Sholk, Vanden, Kuecker, 2007: 14) Fortsatt forskningen om sociala 
rörelser är dessutom vikigt eftersom civilsamhället utgör en minst lika 
betydelsefull arena för samhällsförändring som den institutionaliserade politiken, 
inte minst i Latinamerika och övriga delar av tredje världen som har en stor andel 
socioekonomiskt marginaliserade grupper.  

Teorier om sociala rörelsers identitetsbildning, mobilisering och dess 
tidsbestämda verkan i civilsamhället utgör grundstommen till denna uppsats. 
Tidigare forskning om det civila samhället och dess aktörer har bedrivits bland 
många andra av Mary Kaldor. Grunden till teorierna för denna uppsats kommer 
till största del att influeras av sociologerna Sidney Tarrow och Charles Tilly. På 
senare år har sociala rörelser i Latinamerika studerats och teoretiserats av Susan 
Eckstein. MST är Latinamerikas största och av många ansedd som den mest 
betydande sociala rörelsen.  I ämnet har Lennart Kjörling skrivit boken så länge 
det finns hunger.  

Utöver detta tillkommer vetenskapliga artiklar som skrivits av forskare inom 
olika discipliner såsom sociologi, statsvetenskap eller historia. 

1.5 Avgränsningar och Disposition 

Som det ovan nämns måste en god fallstudie förses med begränsningar för att 
minimera risken att bli förledd av andra viktiga faktorer än de som valts ut. Det 
viktigaste är att fallet är en självständig enhet och har distinkta gränser.  

I denna studie kommer fokus att ligga på det geografiskt definierade området 
Brasilien, inom dess fysiska gränser kommer aktiviteter och processer att studeras. 
Huvudmålet med uppsatsen är att spegla relationen mellan den institutionella 
makten och de jordlösas rörelse. Därför kommer fokus att ligga på just 
förklarandet av denna rörelse även fast det civila samhället rymmer flertalet 
liknande rörelser. 
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När det gäller teoretiserandet av de sociala rörelserna är teorierna i huvudsak 
begränsade till Charles Tillys och Sidney Tarrows teorier. Civilsamhället kommer 
att bygga på Mary Kaldors definition. Denna uppsats har ej för avsikt att diskutera 
den allmänna demokratiutvecklingen i Brasilien, det är vanligt förekommande att 
relatera forskning av sociala rörelser med demokratiseringsprocesser. Diskursen 
om sociala rörelser fokuserar på ibland på dess transnationella nätverk som har 
utvecklats i takt med globaliseringen. Uppsatsen kommer inte att vidröra andra 
organ som har en relationer till MST men som ligger utanför Brasiliens gränser. 
Däremot kommer aktörer inom Brasilien att vidröras då detta är relevant. 

 I det första kapitlet kommer civilsamhället definition att avhandlas, detta 
åtföljs av uppsatsens huvudkapitel där sociala rörelser teoretisk definition avläggs. 
Även begreppet konfrontationscykler kommer att presenteras. Uppsatsens tredje 
kapitel kommer att först ytligt presentera sociala rörelsers verksamhet i 
Latinamerika för att sedan utveckla grundläggande historik om Brasiliens jord och 
fakta om MST. Det fjärde kapitlet ger en kortfattad redogörelse för den 
parlamentariskt politiska utvecklingen i Brasilien efter 1985. Tyngdpunkten 
kommer dock att ligga på Lulas partis bakgrund och relation med MST. 
Uppsatsen sista kapitel består av analys och uppsummering. 

1.6  Civilsamhällets definition 

Efter 1989 så förknippas civilsamhället med termer som ”antipolitik” och ”de 
maktlösas makt” och erbjuder en diskurs som tar upp frågor om förmågan att 
kontrollera omständigheterna för individers livsvillkor och stärkandet av det 
medborgerliga inflytandet. Idéerna har vuxit fram som en respons mot den 
”globala teknologiska civilisationen” och kan appliceras på ett globalt plan. 
(Kaldor, 2004: 15) 

Civilsamhällets aktörer utgörs av gamla och nya sociala rörelser, (där 
distinktionen mellan dem kommer diskuteras senare) NGO:s och tankesmedjor, 
fundamentalistiska, nationalistiska samt antikapitalistiska rörelser. Denna uppsats 
kretsar kring de nya sociala rörelserna som i många avseenden är lika de 
antikapitalistiska rörelserna. (ibid: 110-111) 

Citatet nedanför sammanfattar Kaldors begreppsbestämning: 
 

 Jag definierar civilsamhället som det medium genom vilket ett eller flera sociala 
kontrakt mellan människor, både kvinnor och män, och politiska och ekonomiska 
maktcentra förhandlas fram och reproduceras. Jag använder socialt kontrakt både 
för att understryka ett överenskommet institutionellt resultat och för att spegla den 
tidigmoderna tron på det mänskliga förnuftets och den mänskliga viljan i motsats 
till slumpen eller historisk förutbestämmelse. […] Det faktiska sociala kontraktet 
har sina bestämda moment så som den amerikanska oavhängighetsförklaringen, 
1989 års runda bord eller, på en internationell arena, 1975 års Helsingfors-
överenskommelse. Men det är också en vardagsprocess av offentliga engagemang 
från självorganiserade grupper och institutioner, en process som ger makt åt 
individer, och genom vilket dess bestämmande moment skapas och bevaras. 
(Kaldor, 2004: 67)  
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Kaldor understryker att hennes definition av civilsamhället kan appliceras både på 
den traditionella formen av civilsamhället inom nationalstatens ramar och även 
hennes utvidgade globala dimension av begreppet. (ibid: 66) 

Sociala rörelser uppkommer oftast som en respons mot vad som händer inom 
nationalstatens gränser. Enligt Tarrow skall därför inte globaliseringens effekter 
överdrivas. Den internationella arenan har inte ersatt staten som den främsta 
instansen för politisk förändring och det ”globala civilsamhället” har inte utraderat 
de sociala rörelser som verkar i en inhemsk kontext. Staten är trots bräckligare 
mellanstatliga gränser den högsta instansen för legalisering och reglering av 
rättigheter för den population den styr över. (Yashar, 2007: 173) 
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2 Sociala rörelser i teorin 

Vad är egentligen en social rörelse? Vad skiljer dem ifrån andra politiska aktörer 
och vad är utmärkande för dessa organisationer? Dessa frågor kommer att tas upp 
i detta kapitel. Den teoretiska innebörden av rörelser kommer att diskuteras i 3 
avsnitt, i slutet av kapitlet ges en utveckling av begreppet konfrontationscykler 
vilket utgör analysverktyget för denna uppsats. 

2.1 Begreppet social rörelse 

Betydelsen av sociala rörelser är vid och omges av en uppsjö definitioner. Som en 
slags minimigrund inskränks sociala rörelser till organisationer och grupper där 
folk samlas för att få till en förändring. (Kaldor, 1999: 112) 

Som tidigare nämnts så är att deltagande i en rörelse lika med att vara på kant 
med den rådande ordningen. Detta benämns som ”contentious collective action” 
som skulle kunna översättas något i stil med kollektivt stridshandlande. Detta 
agerande uppstår när en förändring i det politiska klimatet öppnar dörren till nya 
möjligheter för sociala aktörer som inte har tillgång till egna resurser att skapa en 
repertoar av stridsåtgärder. När denna repertoar under en längre tid manifesteras 
med hjälp av ett gediget socialt nätverk, förstärkt med en kulturell inramning och 
symboliska attribut utmynnar resultatet i en social rörelse. (Tarrow, 2003: 2) 

 De taktiker som rörelserna nyttjar är till karaktären symboliska och indirekta. 
Det är inte troligt att man kan övertyga auktoriteten att stifta nya lagar utifrån 
enskilda händelser, till skillnad från andra åtgärder som strejker som används för 
att få till stånd en relativt snabb förändring. Därmed är det viktigt att understryka 
uthålligheten hos sociala rörelser vilket särskiljer dem ifrån enstaka upplopp eller 
olagliga demonstrationer. Även rörelsers interaktion med allierade, medtävlare, 
auktoriteten och fiender är viktiga faktorer som spelar roll hur rörelsen lyckas. 
(Tilly, 2002: 88-89) 

Kollektivt agerande finns överallt i samhället såsom röstning eller deltagande i 
idrottsevenemang, något som de flesta vardagligen är involverade i och som inte 
väcker någon större uppmärksamhet. Dessutom är samhället fullt med aktörer som 
kritiserar den sittande makten på ett accepterat och vedertaget sätt. Denna syssla 
utförs av politiska partier, lobbyorganisationer eller enskilda personer. 
Utmärkande för sociala rörelser är att protesten sker via direktaktioner av de 
medborgare som saknar regelbunden tillgång till institutioner, mot dem som anses 
vara eliten. (Tarrow, 2003: 3-5) 

Sociala aktörer använder kollektivt agerande för att få igenom nya eller 
tidigare oaccepterade krav med metoder som på ett fundamentalt sätt utmanar 
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auktoriteten. På grund av otillräckliga finansieringsmedel går det inte att på 
samma sätt utmana makten eller lobba för sina hjärtefrågor genom välbyggda 
kampanjer likt politiska partier och andra organisationer. Detta gör att det bara 
finns ett sätt att få uppmärksamhet, igenom att protestera på gatan. (Tarrow, 
2003: 3) 

2.1.1 Protestrepertoarer 

Alla rörelser har någon form av intränad procedur som de återkommande 
använder sig av i syfte att få gehör för sitt budskap. Sättet att protesteras ändras 
med tiden. Förr handlade det om en lokal protest i en lokal fråga, exempelvis arga 
och svältande bönder som protesterar framför det lokala rådhuset vid svåra tider.   

Protestformer finns i många olika slag och innebär allt från religiösa ritualer, 
till symboliska handlingar eller populärkulturella fenomen.  Till skillnad från förr 
har protesten idag ett annorlunda uttryckssätt, detta som en följd av 
nationalstatens framväxt. Inom tre områden skiljer sig den nutida protesten från 
den som var gällande under 1800-tal och tidigt 1900-tal. (Tarrow, 2003: 30-31) 

 Protesten har gått från att vara provinsiell till kosmopolitisk. Det innebär att 
de frågor som rörelserna slåss för har en allmängiltig karaktär och handlar om 
rättigheter som inte är specifika för just den aktuella orten. De nya protesterna är 
dessutom autonoma vilket innebär att organisationerna kan vända sig direkt till 
relevanta myndigheter på ett nationellt plan istället för att vända sig till den lokala 
instansen. (Kaldor, 2004: 112-113) 

De klassas även som modulära snarare än partikulära. Det betyder att 
rörelserna skapar en standardiserad protestrutin som lätt kan överföras till andra 
konfliktkontexter och som inte är begränsad till en specifik plats eller rör en 
enskild fråga. (ibid) 

 Tarrow menar att protestformer med tiden blir institutionaliserade. 
Exempelvis demonstrationer, som började som en form av stökig direktaktion. 
Med tiden blev demonstrationerna lugnare och användes av arbetare och 
fackförbund under sent artonhundratal som en ren styrkedemonstration. När 
demonstrationen som protestform legaliserades spreds den och användes av olika 
grupper i skilda kontexter, allt från att visa misstycke med en överordnade, eller 
för att fira en seger eller visa solidaritet med en annan grupp. Protestformen blev 
legaliserad, accepterad och därmed institutionaliserad. Hela tiden skapas nya 
protestformer som ändras beroende på rörelsers krav, sammansättning och 
sammanhang. (Tarrow, 2003: 100) 

Det som händer när en rörelse blir institutionaliserad är att de avväpnas på 
radikaliteten hos sina protestformer. När exalteringen över en ny protestform avtar 
och rörelsens förändringsvilja stagnerar blir ordningsmakten skickligare att 
kontrollera och avstyra protesten. Då tappar rörelsen sin udd och blir mer villig att 
förhandla med makten och kompromissa med sina ståndpunkter, ta avstånd från 
direktaktionerna och ofta fortsätta verksamheten som en intresseorganisation eller 
ett politiskt parti.  
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 En organisation kan bli samarbetsvillig om en politik allierad kommer i 
maktposition. Detta var fallet för demokratiseringsrörelsen i Sydafrika i mitten på 
1990-talet. (Tarrow, 2003: 101)    

Protesterna har generellt sett även genomgått en civilisering då nutida 
protestformer präglas av civil olydnad och direktaktion som bryter mot lagen men 
karakteriseras av ickevåld. (Kaldor, 2003: 113) 

2.1.2 Identitetskonstruering 

Identitetsskapande är centralt för teorier som kretsar kring de nya sociala 
rörelserna.  

Under de senaste årtiondena har sociala rörelser genomgått en förändring efter 
den minskade relevansen för kommunistiska idéer efter sovjetimperiets fall. Fokus 
har flyttats från att uppmärksamma intressen och normer till att lyfta fram centrala 
begrepp som identitet och solidaritet. Kampen hos de nya sociala rörelserna utgår 
snarare från en definiering av sig själv utifrån kön, hudfärg, sexuell läggning eller 
etnicitet istället för klassintresse. (Sommers, Gibson, 1998: 52-53)  

Processen att svetsa ihop människor med gemensamma värderingar och få 
dem att kämpa tillsammans för gemensamma mål är troligtvis det viktigaste steget 
när en social rörelse bildas. Denna process av identitetsskapande består av att 
skapa ett gemensamt ramverk för kollektivt agerande. I skapandet av ett ramverk 
definieras vad som är problemet, vem som skall ställas till svars för detta och hur 
ett alternativ bör se ut. (Ayres, M. Jeffrey, 2004: 14) Idéerna sammanfogas och 
renderar ut i trovärdiga mål för rörelsen.  

Genom att skapa identiteter skapas också en motståndare vilket leder till en 
uppdelning mellan vi och dem och den upplevda fienden förses med attribut som 
ond och lömsk. Oftast blir målet med kampen att förändra den identitet som 
gruppen för närvarande innehar. Ett sådant agerande fanns bland afroamerikaner i 
USA då hudfärgsdiskrimineringen var utbredd.  De färgade försökte skapa en mer 
positiv bild av sig själva i ett samhälle där vit hudfärg ansågs ha högre status. Det 
inte bara organisatörerna av rörelserna som formar identiteten, även 
motståndarens bild och medias tolkning och framställning påverkar vilken signal 
som sänds ut till allmänheten, det handlar inte bara om att vinna slaget på gatan 
utan att även vinna rätten att forma sin egen image. (Tarrow, 2003: 21-22) 

 För att legitimera sina mål används olika strategier för att befästa den bild 
som gruppen innehar och projicera ut den till allmänheten. Identiteten kan vara 
ärvd som exempelvis den feministiska identiteten som bygger på att kvinnan 
sedan tidernas begynnelse har varit förtryckt, och att kvinnan utan att själv välja är 
utsatt för ett strukturellt förtryck. De kan även vara konstruerade och 
exkluderande. Därmed särskiljs gruppen från andra som när medlemmar av 
organisationer som värnar om miljön ser sig själva som representanter för den 
goda sidan av mänskligheten. (ibid: 119) 

Identitetskonstruktion utgörs även av mytskapande. Begreppet narrativ 
används för att konceptualisera hur historier och myter formar förståelsen och 
kunskapen om världen. Dessa narrativ har av naturen en historisk och kulturell 
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prägel och varierar beroende på kontexten och används för att legitimera strävan 
efter sina mål. (Sommers, Gibson, 1998: 58-60) 

2.1.3 Mobiliseringsstruktur 

För att en rörelse skall lyckas med att vara en livskraftig och dynamisk aktör krävs 
det att det finns en struktur och hierarki som klarar slitningar. 
Organisationsstrukturen och ledarskapets roll är viktiga faktorer som bestämmer 
utfallet för rörelsen. 

 Utan någon unifierande ledarskap riskerar rörelsens verksamhet att förbli 
primitiv. Dock så kan en alltför framträdande ledargestalt tillskansa sig för mycket 
makt och till slut verka oinspirerade. Detta är ett utryck för tesen om oligarkins 
järnlag som säger att makten hos organisationer centraliseras till den innersta 
kretsen. Som följd åsidosätts ursprungliga mål och till slut handlar rörelsen på 
rutin och börjar acceptera de regler som de initialt bryter emot. (Tarrow, 2003: 
123) 

Tarrow talar om externa och interna resurser som kan utnyttjas i 
expansionssträvan. Ett av de viktigaste externa medlen är massmedian. Många 
potentiella medlemmar till en rörelse får sina intryck från televisionen, radio eller 
tidningar. Även finansiell och administrativ hjälp från stiftelser, 
samhällsinstitutioner (kyrkan, ideella organisationer), samt andra affärsintressen 
är viktig draghjälp.  

Rörelser måste ha en kanal ut till allmänheten för att kunna tävla om 
uppmärksamhet jämnt formella politiska organisationer. Internet har här kommit 
att spela en viktig roll som intern resurs, både som en förbindelse med 
allmänheten och som ett verktyg för att underlätta kommunikationen och 
synkroniseringen av aktioner via hemsidor. (ibid: 131-132) 

2.2 Konfrontationscykler 

Sidney Tarrows teori om konfrontationscyklar beskriver hur och varför aktörer i 
det civila samhället bildas och vilka olika utfall de till slut möter.  

Hur kommer det sig att sociala rörelser skapas? Detta beror på förändringar i 
det politiska systemet som öppnar upp möjligheter för nya aktörer att skaffa sig 
inflytande. När dessa möjligheter uppstår varierar i tid och rum. Den uppkomna 
möjligheten ger mer utrymme att mobilisera, vilket kan bero på att statens 
möjligheter att undertrycka dissidenter minskar om något omvälvande händer som 
att en regent avlider eller ett krig bryter ut. De utmanare till makten som lyckas 
fånga tillfället och flytta fram sina positioner initierar en cykel av protester. 

 Det kan också bero på ökade demokratiseringskrav då en auktoritär stats 
legitimitet minskar. Sovjetunionen undergång ett bra exempel på där en stat med 
en auktoritär regim imploderar inför trycket om demokratisering. (Tarrow, 2003: 
71, 77, Tilly, 2002: 106) 
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När en konflikt blossar upp och de sociala rörelserna har de resurser som krävs 
för att bjuda upp till motstånd sprids konflikten geografiskt. Det skapas nya 
ramverk där motståndet definieras och leder till en intensifierad interaktion mellan 
utmanarna och statsmakt. Hur staten agerar mot utbredningen av protesten är 
avgörande för rörelsernas framtid.  

 Den protestvåg i USA och Europa under 60 och 70-talet beståendes av 
fredrörelser, studentorganisationer, medborgarrättsrörelsen (i USA) och 
arbetarrörelser nämns som ett exempel på där dessa rörelser tog möjligheten att 
expandera och söka förändring. När protesterna blossade upp spreds de snabbt 
geografiskt, nya fredliga protestrepertoarer som sittstrejker introducerades. Efter 
hand fick kraven en bredare natur där masskoaliationer bildades vilket ledde till 
splittring mellan extremister som radikaliserade sina krav och moderat sinnade 
som anslöts sig till partier och fackförbund.  

Den amerikanska medborgarrättsrörelsen blev institutionaliserad när kraven 
som hade utropats på gatorna flyttade in i kongressen. Den amerikanska anti-
vietnamkrigsrörelsens sittstrejker fick en annan uttrycksform när de 
transformerades till lobbyorganisationer. (Tarrow, 2003: 127-128, 155-157) 

Slutfasen i cykeln beror alltså på hur protesten mottas av staten, hur motiverad 
rörelsen är att förändra och hur organisationens inre stridigheter utvecklas. Här 
talar Tarrow om tre huvudsakliga utfall för cykeln nedgång, Tarrow påpekar att en 
cykels komplexitet och dynamik omöjligen kan fångas in i en enstaka teori, 
därmed är utfallkategoriseringen ett resultat av en grov uppdelning och 
generalisering. (Ibid: 147) Dessa listas nedanför:  
 

 Utmattning och marginalisering – Till en början är kampviljan i 
rörelsen hög och protesterna utförs med frenesi. Men ju längre tid 
som går utan att resultat uppnås minskar intresset och kampglöden 
svalnar. Det kostar på att vara i rörelse och om ingen framgång rönes 
blir den personliga uppoffringen till slut för stor. Detta kan leda till 
att organisationen på grund av minskat medlemsantal och därmed 
minskad förhandlingskraft, söker efter en förlikning med sina 
antagonister och därmed kan vara beredd att kompromissa med sina 
ståndpunkter. (Tarrow, 2003: 147-148) 

 

 

 Våld eller institutionalisering – I detta scenario delas rörelsen upp i 
två falanger, mellan de som vill behålla och institutionalisera 
protestformerna och därmed söka legitimitet och få en folklig 
förankring. Den andra delen består av radikala medlemmar oftast 
yngre generationer som vill flytta fram positionerna och förespråkar 
våldsanvändning. De upphöjer våldsanvändningen som en försvarbar 
politisk metod.  (ibid: 148-149)  
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 Repression eller selektiv förhandling – I detta utfall spelar statens 
agerande in. Om staten inte ser protesterna med blida ögon kan de 
ibland agera repressivt med militär makt. Studentrevolten på 
Himmelska fridens torg 1989 visar hur regimen tystade oliktänkande 
med militära medel inför öppen ridå. Det är dock ovanligt med total 
militär repression i nutida cykler. Vanligare är att staten erbjuder en 
kompromiss av de krav som rörelsen har. Dessa krav attraherar 
moderata och reformistiska inom rörelsen. Det skapar även en 
gruppering som inte nöjer sig med ett ljummet förslag och tar till 
extrema medel som våld och terrorism. Den moderata delen får 
igenom sina krav om än något naggade i kanten jämfört med 
ursprungskraven som citatet nedanför påvisar. (ibid: 149-150) 

 
Initially, the state overreacts to protests, but represses poorly and ineffectively; this 
provokes further protest. However, as the state gain more knowledge of the 
protests, it is able to split the protesters by offering moderate concessions. These 
attract the moderates in the movement to legitimate action, but frustrate the 
radicals who seek greater change. The radicals then strike back with more extreme 
violence, creating a spiral of terror and counter-terror that ends with the radical 
extreme suppressed or driven underground. (ibid: 150) 
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3 Sociala rörelser i Latinamerika 

Detta kapitel kommer att fokusera på de sociala rörelsernas utveckling i 
Latinamerika. Den regionala utvecklingen är viktig att bejaka då den påvisar en 
framväxande trend av rörelser och understryker faktumet att 
undersökningsobjektet ej är ett undantag eller isolerat fenomen.  

Eftersom sociala rörelsers existens bygger mycket på dess historiska kontext, 
ges en kort odyssé genom Brasiliens jordhistoria, detta ger inte en heltäckande 
bild av historien men innehåller relevant delar som passar in i denna uppsats syfte.  

Sedan kommer MST inom fyra valda områden som relaterar till föregående 
kapitels innehåll att granskas. Dessa områden är rörelsens protestmedel, mål, 
mobiliseringsstruktur samt mediebild. 

3.1 Den kontinentala utvecklingen 

Den Latinamerika mentaliteten präglas ofta av kamp mot en yttre fiende sedan 
kolonisationens dagar. Under det senaste decenniet har vänsterpresidenter2 suttit 
eller sitter vid makten i Venezuela, Bolivia, Brasilien, Chile, Peru, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Ecuador, och Nicaragua.  

En ofta framförd förklaring på varför denna vänstervåg uppstått i 
Latinamerika under det nya millenniet anges vara att den nyliberala politiken som 
förespråkades som botemedlet mot importsubstituionspolitken3 ej har förbättrat 
situationen för den stora andelen fattiga. Latinamerika är den region med den 
sämsta välfärdsdistributionen och störst skillnad mellan rika och fattiga.  ISI-
politikens fatala följder ledde till att IMF4 och USA propagerade för en nyliberal 
politisk-ekonomisk omstrukturering där lån för att dämpa hyperinflation skulle 
följas av privatiseringar, öppnandet av marknader och mindre statlig styrning. 
(Vanden: 2007: 19) 

 Strävan efter socioekonomisk utjämningen under 1900-talet skiljde sig från 
de industrialiserade ländernas kamp som oftast rörde inkomstklyftor. I 
Latinamerika har strävan efter rättigheter kretsat kring vad Eckstein kallar 
”subsistence rights”. Detta kan översättas med överlevnadsrättigheter och innebär 

                                                                                                                                                   
 
2 Graden av socialism hos de olika presidenterna varierar, gemensamt är att de är till vänster om mitten i 
respektive land. 
3 Ekonomisk politik med höga tullmurar för att gynna den inhemska industrin, praktiserades på vissa håll under 
1930-80talet. 
4 Internationella valutafonden. 
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grundläggande rättigheter som tak över huvudet, drickbart vatten eller bättre vägar 
samt tillgång till elektricitet. (Eckstein, Wickham – Crowley: 2003: 8-9) 

 Tillsammans med den ökade globaliseringen och liberaliseringen har en våg 
av protester uppblossat både från traditionella lobbygrupper, fackförbund och nya 
sociala rörelser. Industriarbetarna är kritiska till att den ekonomiska 
kunskapsglobaliseringen anses missgynna outbildad arbetskraft. Bönderna är 
motståndare till den jordbruksutveckling där stora multinationella företag med 
genmodifierade grödor tar kontrollen över jordbruksmarknaden och riskerar att slå 
ut den lokala småskaliga marknaden. Vid sidan av detta har grupper som 
förespråkar utökade rättigheter för kvinnor, studentorganisationer samt 
organisationer som intresserar sig kring HBT-frågor5 fått ökat utrymme. 
(Cockcroft, 2006:  69, 73-74, Yashar, 2007: 163)  

Denna utveckling har dels uppkommit tack vare demokratiseringen av 
regionen efter militärdiktaturernas fall då aktörer i civilsamhället fått ett större 
utrymme att framföra sina åsikter. Dessa nya rörelser har inte som mål att gripa 
makten likt traditionella gerillaförband eller kommunistpartier. De appellerar till 
de människor som tröttnat på den traditionella politiken där den karakteriseras av 
klientism och korruption. Organisationerna använder nya kommunikationssätt 
som Internet för att nå geografiskt avlägsna personer, de bygger sin verksamhet på 
protestaktioner som att spärra vägar, marschera och protestera utanför 
parlamenten eller ockupera landområden. De propagerar för idéer som 
framkommit ur nya tankegods som präglas av direktdeltagande och 
befrielseteologi. Medlemmarna består till skillnad från konventionella politiska 
partier eller fackförbund av en heterogen bas av unga och gamla medlemmar som 
sammansvetsas kring nya identiteter som etniciteter eller kön. (Stahler, Sholk, 
Vanden, Kuecker, 2007: 6-7, Vanden, 2007: 21) 

Zapatisterna i södra Mexico är en av de främsta organisationerna för 
urinvånarnas rättigheter, de strävar efter att utvidga medborgarbegreppet genom 
att belysa indianernas kulturella särprägling. (Eckstein, Wickham – Crowley, 
2003: 44) 

Intressesrörelser för urinvånarna finns också i Bolivia, där cocaleros 
(kokaröreslen) stödjer president Evo Morales. Rörelsen är emot det amerikanska 
intresset att förbjuda kokaodling som är en förutsättning för många småbönders 
överlevnad. I Venezuela har Hugo Chavez, som backas upp av flertalet rörelser 
både hyllats och kritiserats för sin bolivarianska socialism, ett av hans främsta mål 
är att nationalisera oljan. I Bolivia uppblossande år 2003 gaskriget upp, som 
handlade om bråk om nationaliseringar av landets naturresurser. Denna 
utveckling, för att knyta tillbaks till Ecksteins subsitence rights är ett tecken på att 
de sociala rörelserna ej vill ha någon privatisering av naturen. (”Demokrati och 
det civila samhället”, 2008-04-30, Cockcroft, 2006, 76-78) 

                                                                                                                                                   
 
5 Frågor som kretsar kring rättigheter för homo och bisexuella samt transpersoner. 
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3.2 Kortfattade Brasiliansk jordhistoria 

År 1500 kolonialiserade portugiserna Brasilien. För att administrera verksamheten 
delades landet in i 15 förläningar som ägdes av vita adelsmän. Portugiserna satte 
igång sockerrörsodlingar och indelade marken i stora plantager som ännu idag går 
under benämningen fazendor. Som arbetskraft användes indianer och senare även 
afrikanska slavar som började skeppas över. Dagens utsatta befolkning består till 
majoriteten av slavättlingar, som utgörs av den svarta befolkningen, urinvånarna 
samt de avkomlingar som de vita kolonisatörerna fick med kvinnor från 
ursprungsbefolkningen (mestiser). (Kjörling, 2005: 19, 26) 

Samtidigt som slavverksamheten pågick bildades det under 1800-talet 
fristäder för indianer och förrymda slavar. Resursorganiseringen i dessa städer 
bestod av en jämlikare fördelning av jorden med starka religiöst inslag. En av 
dessa städer Canudos förde en ihärdig kamp mot centralmakten, dock så kuvades 
staden till slut men detta efter ett hårdnackat motstånd. Staden har blivit symbol 
hos de sociala rörelserna för den ihärdiga kampen de för.  

Efter Brasiliens frigörelse 1822, då den brasilianska makteliten kunde 
förskansa sig rikedomar tack vare den nya gummimarknaden och kaffet, bestod 
den skeva uppdelningen av jorden mellan godsägare och arrendatorer. (Ibid: 22-
23, 25) Krisen i utrikeshandeln vid börskraschen 1929 ledde till att fascisten 
Getúilo Vargas tog makten i Brasilien genom en statskupp. Vargas ville 
industrialisera Brasilien och var ej för en landreform. 

De så kallade bondeligorna blossade upp på 50-talet och var det första tecknet 
på ett organiserat krav på landreform. Organiseringen mötte motstånd och 
konflikterna med bönder och jordägare renderade ut i svårlösta och våldsamma 
konflikter som ofta löstes med att jordägarna tog till vapen eller hyrde in 
pistolmän som skulle avlägsna arrendatorer som inte ville följa de krav som 
ställdes t.ex. arbete utan lön under vissa dagar. (ibid: 27-28)    

1964 tog militären makten i Brasilien, där de skulle stanna tills 1985 då en 
civil regering installerades. Diktaturen kvävde motståndet från bondeligorna, 
samtidigt som en önskan om nationell modernisering tvingade ruralt bosatta att 
söka jobb i städerna som snart överbefolkades och ledde till framväxten av 
kåkstäder. De som blev kvar på landsbygden hade i princip bara jordbruket att 
vända sig till.  (ibid :29-30) 

3.3 De jordlösas rörelse 

Processen att bygga rörelsen började med medvetandegörande igenom möten om 
de orättvisa förhållandena i Brasilien. Där presenterades landockupationer som ett 
sätt att agera kollektivt och som en solidaritetshandling och de jordlösa skulle 
identifiera sig med rörelsen tills dess att en landreform hade genomförts. 
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1979 ockuperades den första ickeproduktiva fazendan. Det resulterade efter vissa 
stridigheter med polisen till att arealen gavs till ockupanterna. Detta sågs som en 
stor symbolisk seger för folkrörelserna mot militärdiktaturen. Efter denna 
framgång fortsatte receptet att ge utdelning och bönderna expanderade 
verksamheten i Brasiliens södra delar. 1984 skapas MST officiellt och håll 
därmed sin första kongress. (Kjörling, 2003: 32, Welch, 2006: 200, 203-205)  

Den katolska kyrkan spelade en signifikant roll då MST växte fram. Kyrkan 
blev efter 1970-talet en viktig aktör för social förändring vilket berodde på att 
befrielseteologin appellerade till den starkt kristna och religiösa befolkningen. 
Även rörelsens visioner om en nationell struktur har präglat ledarskapet och 
rörelsens kamp för ett rättvisare samhälle har knutit samman rörelsen till att uppnå 
önskade mål. Detta misslyckades bondeligorna med eftersom de blev isolerade i 
norra Brasilien och ej kunde expandera och konsolidera sitt nätverk. Solidariteten 
inom rörelsen är viktig, det förväntas av de familjer som får en bit mark att de 
fortsätter att vara aktiva i rörelsen för att se till så att jorden sprids till andra 
familjer. (Cadji, 2000: 32-33) 

3.3.1 Protestmedel 

Rörelsen främsta protestmedel är som tidigare nämnts jordockupationerna. 
Protestmarscher och vägavspärrningar genomförs också men i mindre skala, 
därför kommer fokuseringen att enbart ligga på landockupationerna som 
protestmetod.     

Enligt den brasilianska konstitutionen skall jorden inneha en social funktion 
och där den inte brukas på ett produktivt sätt skall den vara ett objekt utav 
samhälleligt intresse och därmed exproprieras6. Dock så följs inte lagen på 
rutinmässig basis, vilket ger incitament för en jordockupation. (Hammond, 2004: 
68) 

En jordockupation börjar med att medlemmar ur rörelsen skickas ut till en by 
för att informera lokalbefolkningen om hur rörelsen fungerar. Samtidigt undersöks 
om det finns någon oproduktiv eller misskött mark. Om så är fallet bestäms en 
tidpunkt då ockupationen skall äga rum. Då stunden är inne organiseras 
aktivisterna och bygger ett tältläger där de blir bosatta tills vidare. Under tiden 
kräver de en expropriering hos den statliga myndigheten INCRA. (Amaral, 2005: 
26)  

En ockupation kan bestå av upp till 2500 familjer. I vissa fall väntar de åratal 
utan att få rätten till jorden, men oftast går de segrande ur tvisten. Vid varje nytt 
ockupationsläger byggs även en flaggstång på vilken rörelsens flagga upphissas. 
Flaggan och organisationens hymn symboliserar rörelsens främsta 
sammansvetsande epitet. Även brukningsredskapen bär på ett symbolvärde då de 
tydligt visar den starka kopplingen till arbetet för brödfödan. (Kjörling, 2003: 100, 
Hammond, 2004: 69) 

                                                                                                                                                   
 
6 Köpas upp av staten och säljas eller ges till jordlösa bönder. 
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Många av jordägarna vill inte att jorden skall gå över i någon annans ägo och 
försöker därmed forcera ut de anses vara inkräktare.  Jordägarna har ett stort 
politiskt kontaktnät och utnyttjar detta stundom för att få till stånd från den 
regionala domstolen en avhysning av ockupanterna. Det är vanligt på landsbygden 
med lokala band mellan jordägarna, politiker och polis, vilket benämns som 
klientelism.  

Ifall en avhysning beviljas måste de jordlösa avlägsna sig från platsen. Dock 
så gäller utvisningarna från de regionala domstolarna bara några dygn vilket gör 
att de snart kan komma tillbaks och återuppta vardagen. Det finns exempel på 
jordägare som har satt eld på tälten i lägren och där polisen beslagtagit MST:s 
brukarverktyg. Även beväpnade grupper och paramilitära styrkor har använts för 
att mota bort de jordlösa. Dock anser vissa jordägare att försäljningen är en seger 
eftersom de då kan förhandla fram ett högre pris än marknadsvärdet. Idag finns 
rörelsen representerad i 23 av Brasiliens 27 stater. (”Information om MST”, 
hämtad: 2008-05-25, Kjörling, 2003: 59, 61, 63, Hammond, 2004: 69) 

3.3.2 Mobiliseringsstruktur 

MST skulle inte vara en stark och långlivad organisation under så lång tid om det 
inte berodde på aktivisterna. De utgör kärnan i organisationen genom att leda 
verksamheten mot en blygsam ersättning. Det går emot rörelsens allmänna 
mening att få inneha andra politiska poster med ersättning, eftersom de högre 
lönerna vid andra poster slukar upp aktivister.  

Ledningsstrukturen är demokratiskt uppbyggd där först en ledningsgrupp 
inom lägret röstas fram. Ledningsgruppen väljer sedan en regionsledning som i 
sin tur tillsätter en nationell styrelse. Varje år hålls ett nationellt möte i syfte att 
mobilisera och informera om rörelsen. Ungefär vart femte år hålls en stor 
nationell kongress, (Kjörling, 2003: 103) senast 2007. 

 Eftersom nya områden löpande ockuperas är till en början den nya 
medlemsbasen en organisationsmässigt oerfaren skara.  Nybildade läger har därför 
en erfaren aktivist på plats som administrerar arbetet och ger råd under tiden som 
lägrets egen ledning bildas. Om lägret vinner kampen mot jordägaren, byggs en 
bosättning som sedan självt bestämmer om den skall fortsätta att vara med i 
organisationen eller ej. Fortsatt medlemskap kan alltså inte påtvingas. 

 Ibland brukar João Pedro Stedile, en rörelsens drivande krafter vid 
bildandet och rörelsen språkrör anges som organisationens ledare. Dock är detta 
något som tillbakavisas och ett ensamt ledarskap kontradikterar den uttalat 
kollektivistiska strukturen som eftersträvas. (Kjörling, 2003: 104-105) 
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3.3.3 Mål 

Rörelsen mål har med tiden förändrats. En jämförelse7 med rörelsen ursprungliga 
mål vid bildandet 1984 visar att en punkt på MSTs agendan rör samhället i stort 
och sex punkter fokuserar exklusivt på situationen för de rurala arbetarna. 11 år 
senare var målen enkom inriktade på att förändra samhället i stort. (Cadji, 2000: 
34)  

MST betonar en öppen syn som anpassar sig till samhällsförändring men som 
alltid är förankrad i verkligheten. Rörelsen har lärt sig av historiens misstag och 
även fast Marx, Che Guevara och Gramsci ingår i utbildningen tillämpas inte en 
dogmatisk syn till socialismen. (Kjörling, 2003: 109-110)   

På senare år har målen ytterliggare ändrats. I en intervju med João Pedro 
Stedile 2005, förklarar han sin syn på landreformsmålet: 

 
Agrarian reform is a planned public action from the State that directs public policies 
toward breaking the structure of land concentration and to distribute land. The 
agrarian reform is not an end in it self, but an instrument to reach the goal of income 
distribution, to generate jobs and to activate the economy of the countryside. To 
meet these three objects, land is distributed, because by doing so that idle areas are 
then incorporated to production, making it possible for landless workers to have a 
piece of land to plant, to have the agro-industry in the settlement do develop their 
production and to leave the property behind. (“MST Interview, By Joao Pedro 
Stedile”, 2005-01-16) 

 
Här påvisas att landreformen inte är ett mål i sig utan ett verktyg för att uppnå 

inkomstfördelning och skapa jobb på landsbygden. Rörelsen har utvecklat starka 
moderninseringskritiska inslag där de ifrågasätter den utveckling inom jordbruket 
där produktionen tas över av multinationella bolag, så kallad agrobusniess. Den 
odlingsmodell dessa företag driver kallas för monokultur då bara en eller ett fåtal 
exportinriktade grödor som sojabönor eller sockerplantor odlas med 
genmodifierade grödor och kemiska bekämpningsmedel.  

Vid MST:s nationella kongress 2007 pratade João Pedro Stedil om vikten av 
att fördela inkomsten och skapa av en agrokultur som baseras på små och 
medelstora ägor. Han understryker att en klassisk jordreform som 
latinamerikanska bönder har slagits för under förra århundradet är passé, det är 
inte möjligt att genomföra en sådan som situationen nu ser ut de eftersom de 
internationella företagen har fått så pass stort inflytande. Istället måste den 
nyliberala modellen helt skrotas. På kongressen föreslogs fem steg mot att uppnå 
rörelsens mål: (“5th Congress of Brazil's Landless Movement: Creating the Bases 
for a New World”: 2007-08-24) 

 Demokratisera ägarstrukturen på landet. 

 Rikta produktionen mot den inhemska marknaden, istället för 
exportmarknaden som de multinationella företagen förespråkar. 

 Utveckla nya jordbrukstekniker som inte skadar miljön. 
                                                                                                                                                   
 
7 Se bilaga 1 
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 Sprid kunskap till jordbruksarbetare. 

 Utveckla ett småskalig agroindustriell marknad som skapar jobb. 
(ibid) 

    
De fem punkterna beskrivs som en syntes mellan gamla och nya krav, där det 

nya ligger i kritiken mot agrobusinessen som kontrollerar kommersen med den 
patenterade frötillverkningen. Rörelsen påpekar att nutidens största fiender inte 
längre är jordägarna. Jordbruksföretagen innehar ett större inflytande på 
makthavarna mycket beroende på deras stora finansieringsmöjligheter. (ibid) 

3.3.4 Mediebild 

Brasiliansk media ägs i stor utsträckning av de stora jordbruks och 
kapitalintressena som sedan årtionden har varit allierade, vilket gör att MST 
framställs ur en osmikrande vinkel även om den negativa bilden vägs upp av en 
mer nyanserad bild. 

MST har sedan början på 1990-talet arbetat med att få en god relation med 
media. De jordlösa är fast beslutna om att vinna den folkliga opinionen eftersom 
de anser att landreformsfrågan vinns med hjälp av stöd i städerna. 

1995 blev rörelse även uppmärksammad för att de var tidigt ute med att 
använda mobiltelefoner och dagliga rapporter på Internet om hur förhandlingar 
med jordägare och myndigheter gick. Detta var särskilt viktigt för dem som bodde 
i lägren som sällan var uppdaterade om läget. 1996 fick rörelsen stor 
uppmärksamhet i samband med att en massaker då militärpolisen skjöt ihjäl 19 
MST-medlemmar som demonstrerade vid en motorväg vid Eldorado do Carajás 
filmades av ett kamerateam. Nyheten ledde till att rörelsen uppmärksammades på 
ett nationellt plan. (Hammond, 2004: 61-62, 70-71)  

Organisationen beskrivs i media dels som en militant rörelse som tar till nobla 
metoder. Genom försäljning av Che Guevara-tröjor och posters förmedlar de 
bilden av en nutida version av upproret i Canudos. Även fast MST inte är någon 
våldsförespråkande organisation, är den militanta bilden närvarande. 

Andra betraktar MST som den enda lösningen på landets ojämlikhetsproblem 
och ser ockupationer som ett logiskt svar på fattigdomen och den omilda 
behandlingen från jordägarna och ordningsmakten. (Hammond, 2004: 76-77) 

De som projicerar en negativ bild anser att rörelsen är patetisk, bakåtsträvande 
och ignorant för dagens utveckling. Nedanför ges ett målande uttryck för dessa 
åsikter som skrevs 1997 av tidningen Veja: (ibid: :78)  
 

In the age of the jet plane, they go on foot. When the economy is globalizing, their 
ideal is a piece of land with a fence, a cow in the pasture, and a vegetable garden 
behind the house. The world moves at the speed of computers and high technology, 
and they want to work with the land, spade in hand. […] Representing an archaic 
Brazil, barefoot, rooten teeth, vermin under the skin and little schooling, the landless 
invade properties, disrespect the law, and confront the police. (Hammond, 2004: 
78)     
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Medier som demoniserar rörelsen använder uttryck som landinvasion istället 
för landockupation. De menar även att rörelsen står för en gammal socialistisk 
modell och använder kampen för de fattiga som en språngbräda för att ta makten.   
Medlemmarna är därför lurade av en illusion och offer för opportunistiska ledare. 

Dock har rörelsen sammantaget lyckats med målet att få ut sitt budskap 
angående landreformfrågan till allmänheten även om bilden som framställts i 
media divergerar. (ibid: 79-80) 
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4 Brasiliens presidenter efter 1985 

Detta kapitel är tänkt att ge en inblick i den parlamentariska utvecklingen i 
Brasilien efter 1985 med koppling till landreformsfrågan och relationen till de 
jordlösas rörelse. Det är även tänkt att ytligt behandla den ekonomiska politiken 
från 1995 och framåt. Redovisningen har tyngdpunkten på Cardoso i allmänhet 
och Lula da Silva i synnerhet. Det sista avsnittet kommer att avhandla da Silvas 
relation till MST efter 2002. 

Efter militärdiktaturens fall är dagens president den femte8 i ordningen. De 
den första av de tre presidenterna efter 1985 var:  

 

 José Sarney, (1985-1990), avser mandatperiod) vars nationella plan 
för jordreform skapade förväntan bland rurala arbetare. Dock så 
motarbetades Sarney av jordägare som genom intensiv lobbying 
tillsammans med antilandreformsaktivister lyckades sätta käppar i 
hjulet på landreformsplanerna. (Ondetti, 2007: 11)  

 

 Fernando Collar, (1990-1992), hans konservativa ideologi fick 
landreformsfrågans att stagnera och minska i aktualitet. 
Exproprieringen avtog i princip helt och repressionen mot de 
landlösas mobilisering ökade. (Ibid: 11-12)  

 

 Itamar Franco, (1992-1995), blev den första presidenten som 
närmade sig MST igenom möten. Trots hans positiva inställning till 
jordreform blev hans facit för de jordlösa en tråkig läsning då färre 
familjer än utlovat fick jord, dock så ändrades konstitutionen så att 
expropriering gynnades. (Ibid: 12, Ondetti, 2006: 68) 

4.1 Fernando Henrique Cardoso 

1995 när Cardoso kom till makten och bildade allians med två konservativa 
partier grusade initialt förhoppningarna om en landreform. Cardosos politik 
byggde på att förse Brasilien med makroekonomisk stabilitet och trycka på för 
marknadsreformer, vilket bland annat gav stora kommersiella intressen större 

                                                                                                                                                   
 
8 Detta ifall man bortser från Tancredo Neves som dog innan han svurit presidenteden 1985. 
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inflytande på jordbruksproduktionen som skulle förse landet med en 
exportbaserad tillväxt. 

Landreformskraven kom att bli en het potatis i den brasilianska 
inrikespolitiken under mitten på 1990 talet av två anledningar, dels som en protest 
mot den liberala jordbrukspolitiken och dels som en respons mot de 
dödsskjutningarna av jordlösa demonstranter bland annat de MST - medlemmar 
som dog vid Eldorado do Carajás. (Ondetti: 2006: 69, 72)  

Efter påtryckningar från sociala rörelser och media skapade Cardoso ett nytt 
ministerium för INCRA som flyttades bort från det konservativa 
jordbruksministreriet. Cardoso talade även om att aktivt verka för en reform och 
minska polisvåldet. (ibid: 71-73) 

 I efterhand så kan man konstatera att Cardoso inte genomförde den 
grundläggande landreform som önskades av MST. Dock såg han till att distribuera 
mark åt fler familjer än alla presidenter före honom, efter 1985 tillsammans. Men 
på grund av de sociala rörelsernas ökade mobilisering och utrymme var Cardoso 
också en anledning att förföljandet av MST ökade och fick sitt värsta uttryck i 
massakern vid Eldorado do Carajás. (Ondetti, 2007: 21-22) 

4.2 Lula da Silva och utvecklingen av PT 

Lula da Silvas parti Partido dos Trabalhadores (PT, ung. arbetarpartiet) bildades 
1980 strax efter att militärjuntan tillåtit bildandet av politiska partier. Influerade 
runt marxistiska och befrielseteologiska värderingar samlades en medlemsbas som 
till huvuddelen bestod av aktivister ur den katolska kyrkans gräsrotsrörelser, 
fackligt aktiva och ledare för sociala rörelser. Partiets bottom up formation gjorde 
partiet historiskt inom brasiliansk politik. Det var ett socialistiskt parti med krav 
på nationaliseringar av Brasiliens naturresurser och banksystem, på partiagendan 
fanns även kravet om en radikal landreform. 1989 och 1994 deltog partiet i de 
brasilianska nationella valen. Efter valförlusten 1994 började partiet att rannsaka 
sin politik och en förskjutning mot en moderatare politik innebar 1997 att man 
definierade sig som ett parti som ville genomföra en demokratisk revolution inom 
ramen för socialismen. (Samuels, 2004: 1002-1003)  

Efter valet 1998 där partiets avradikalisering inte räckte för att få bemästra 
Cardoso fortsatte denna trend och kom att bli avgörande för partiets framgång i 
valet 2002. Partiets transformering mot en mer pragmatisk politik betonades av en 
sund skattefinansiering, betalning av utlandsskulder och låginflationsmål enligt 
IMF:s rekommendationer. PT avsåg även att skapa jobb, frambringa en bra 
reallöneutveckling samt en god exporttillväxt tillsammans med 
fattigdomsbekämpning. Da Silva fördömde attackerna mot de jordlösa och ansåg 
att deras problem måste adresseras på ett bättre sätt. Även orden socialist och 
socialism var borttagna ut partiprogrammet och samarbetet med liberala partier 
gjorde att PT 2002 på det hela taget var ett annat parti än vid tidigare val. (Hunter, 
2003: 153) 
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4.2.1 Relationen med MST 

När Da Silva kom till makten var det många av Brasilien sociala rörelser som 
trodde på en ny era för Brasilien. MST skrev 2002 i ett öppet brev till det 
brasilianska folket och Lula da Silva, där följande deklarerades: 

 
We have the opportunity at this time to carry the historic task of implementing a true 
agrarian reform in order to democratize access to and eliminate hunger, 
unemployment, and social injustice. We call on all the workers, male, and female on 
Brazilian society in general to organize, to mobilize, and to help us carry out 
agrarian reform. A more just and equal Brazil is possible. And this is the time!. 
(Bianco, Braga, 2005: 1747) 

 
Många av de jordlösas medlemmar är medlemmar i PT, dock innehar rörelsen 

oberoende ställning mot partiet. När Lula kom till makten hade PT moderniserats 
så pass att vallöftena om utlandsskuldsåterbetalning prioriterades. Dessutom var 
partiet tvunget att ta hjälp av andra partier för att få majoritet och minskade därför 
sitt eget manöverutrymme. (Kjörling, 2004: 238) 

Efter valsegern 2002 har de jordlösas rörelse fortsatt att ockupera som stöd åt 
Lula. Rörelsen anser att en jordreform är ett socialt kontrakt som Lula borde knyta 
med rörelsen. För detta krävs att Lula avsäger sig från den nyliberala modellen 
som han gått i Cardosos fotspår med.  (Kjörling, 2004: 239, “MST Interview, By 
Joao Pedro Stedile”, 2005-01-16, “5th Congress of Brazil's Landless Movement: 
Creating the Bases for a New World”, 2007-08-24) 

 De senaste årens utveckling har ökat pessimismen hos MST. Bioenergiavtal 
med bland annat den amerikanska presidenten George Bush ses som ett bevis på 
att presidentens stöd ej längre går att vinna. Det gamla målet med jordreform är 
undanträngd som ett primärt mål till förmån för de 5 punkterna som togs vid 
kongressen 20079. (“5th Congress of Brazil's Landless Movement: Creating the 
Bases for a New World”, 2007-08-24)  

Men rörelsen har ej slutat hoppas på en framtida förändring, João Stedile sa 
detta om framtiden för de jordlösa i en intervju 2007:  

”The changes in Brazil will come when the people are more conscious, more 
organized, and carry out huge mobilization as we did against the military regime.” 
(“In-Depth Interview with MST's Joao Pedro Stedile: The MST Wants a New 
Model of Agrarian Reform”, 2008-05-23) 

                                                                                                                                                   
 
9 Se avsnitt 3.3.3 
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5 Analys och slutsatser 

Denna uppsats undersöker hur sociala rörelser i detta fall MST, uppkommer, antas 
flytta fram sina positioner, ändra sin målsättning och i slutändan marginaliseras 
eller blir en aktör inom den accepterade politiska arenan.  

Analysramen för uppsatsen utgår ifrån gräsrotsröreslernas 
civilsamhällesperspektiv och synar vilka krav som uppstår i civilsamhället och 
betonar även den dragkampen som dagens makthavare möter mellan de krav som 
globaliseringen ställer på strukturomvandling av varu och tjänsteproduktion och 
de krav som kommer från det statsterritoriella civilsamhället. Civilsamhället är 
den plats där sociala kontrakt mellan politiska och ekonomiska maktcentra och 
män och kvinnor igenom bestämda moment skapas och reproduceras. 

Den första frågan söker förklara och förstå de jordlösas rörelse med 
relevanta teorier om sociala rörelser.  

Sociala rörelser lever på att med kraft av direktaktioner ställa nya eller ej 
tidigare accepterade krav, med metoder som på ett radikalt sätt utmanar makten 
och skapar spänningar i samhället. De jordlösas rörelse stämmer in bra på denna 
beskrivning. Krav om landreform är visserligen inte nytt, men de jordlösas rörelse 
protestmetod är inom Brasilien en ny metod. MSTs missnöjesyttring är modulär 
då protestrutinen används i hela Brasilien som en standardiserad protestrutin och 
får därmed en kosmopolitisk prägel då den belyser en situation som stämmer in på 
flertalet fattiga i ett land där jordbruket är den dominerande produktionssektorn. 
Protestrutiner sägs även vara utformade så att den kan användas inom andra 
konfliktkontexter, dock så ligger det utanför uppsatsens syfte att syna vilka andra 
organisationer som använder landockupationer.   

 Rörelsen mål om en nationell rörelse har lyckats, de kan kräva förändring 
direkt av de politiker som sitter i regeringen, detta tack vare att rörelsen lyckats få 
upp frågan om landreformskraven bland annat tack vare medieexponering. I 
media framställs rörelsen dock antingen som frihetskämpar eller ociviliserade 
inkräktare som inte respekterar rätten till privat egendom. Att kunna forma sin 
egen mediebild är viktigt för att locka potentiella anhängare, på grund av 
ägarstrukturen inom brasiliansk media försvåras detta även om huvudbudskapet 
om behovet av en radikal landreform gått fram. Stödet från den katolska kyrkan i 
det initiala skedet hjälpte rörelsen att utvecklas och var en extrem viktig resurs 
med tanke på kyrkans starka ställning i Brasilien. 

Den andra och för denna uppsats mer intressanta fråga handlar om de 
jordlösas rörelse kan förstås inom ramen för konfrontationscykler.  

MST förstås dels inom den kontinentala konfrontationscykeln där en 
protestvåg har svept över regionen och lett till framgångar för vänsterpartier i 
flertalet länder. Denna protestvåg bygger på identitetspolitik som tillsammans 
med kritik mot nyliberalismen skapar ett nytt ramverk inom vilket nya 
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protestformer uppkommit tack vare ett frodande civilsamhälle efter 
militärdiktaturernas era. De nya rörelserna, för inte en kamp om regeringsmakten 
med vapen utan manifestar sitt missnöje med ickevåldspräglade direktaktioner.  

De jordlösas rörelse har vuxit i sin verksamhet efter att de tog vara på 
expansionsmöjligheten efter den lyckade ockupationen 1979, tack vare stöd från 
katolska kyrkan som skapade fristäder åt rörelser kunde de bygga upp en 
verksamhet som var högst delaktig i att militärjuntan tappade mark. Rörelsen har 
sedan skapat en framgångsrik protestrepertoar och finns idag representerad i 23 av 
27 Brasilianska delstater.  Rörelsen förenas under en gemensam ärvd identitet där 
urinvånare anser sig ha blivit bestulna på sin egna mark av kolonisatörer, de 
rättfärdigar sina ockupationer med den upplevda historiska rätten till marken och 
använder händelser som slaget mellan centralmakten och staten Canudos för att 
förankra den historiska kampen.  

Kopplat till konfrontationscykeln utfall, konstateras är att rörelsen ej har 
marginaliserats som organisation då den starka övertygelsen och 
mobiliseringskraften har lett till att påskynda exporprieringsprocessen och försett 
tusentals jordlösa familjer med egen mark. De har blivit utsatta för våld och 
repression av ordningsmakten och detta är något som har ökat sedan 1984 ju mer 
mark och uppmärksamhet rörelsen vunnit. Det visar även att politiska intressen 
har stoppat presidenter från att genomföra landrefomer vilket stämmer överens 
med de motståndare som sociala rörelser skapar och som försvarar sina intressen 
som hotas.  Dock har rörelsen ändå behållit organisationensstrukturen och 
undvikit inre stridigheter, visserligen förekommer våld ofta under hot och i 
självförsvar, men rörelsen har aldrig förespråkat bruket av det.  

    Den demokratiska strukturen och det uttalat kollektiva 
organisationsstrukturen utan en ensam ledare har hindrat en maktkoncentration till 
toppskiktet. Detta beror även på de nationella kongresserna som anordnas i syfta 
att sammansvetsa organisationen mot ett gemensamt mål.  

 Rörelsens mål har med tiden ändrats. Ifrån att vara en intressesrörelse för 
rurala bönder har kraven utvidgats till att omvälva hela samhället.  Idag är kravet 
på jordreformen i sig är inget självändamål utan ett redskap för att nå en 
ägarstruktur med socialistiska förtecken, där kollektivistisk förvaltning och 
småskaligt jordbruk med miljövänliga metoder producerar en mångfald av 
jordbruksvaror för den lokala marknaden. Kraven har ändrats som en följd av 
samhällsutvecklingen och nya motståndaren, multinationella jordbruksföretag har 
delvis ersatt den traditionella jordägaren.   

Relationen till Lula da Silva har försämrats och de stora förhoppningarna på 
förändring har grusats. Enligt Tarrow instititutionaliseras rörelser tack vare en 
ömsesidig process där myndigheterna tar rörelserna krav på allvar och sociala 
rörelser modifierar sina mål. Men som uppsatsen visar har dock PT:s agenda och 
MSTs krav sedan 2002 ej synkroniserats, snarare glidit isär. PT har från att ha 
förespråkat en radikal landreform med åren utvecklats till ett pragmatiskt parti 
som svarar upp mot globaliseringsimperativet och anser att fattigdomen kommer 
att lösas med nedsippringseffekter från den ökade exporttillväxten.  

Vissa menar att Lula ej kunnat infria radikalare krav på grund av att partiet för 
att bilda majoritet behövt söka stöd från liberalt håll, dock var partiets 
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pragmatiska utveckling långt gången innan valet 2002 och var en förutsättning för 
framgången.  Det är svårt att tror att politiken hade blivit annorlunda utformad 
ifall Lula hade fått regera i ensamt majestät. 

Det är lite som talar för att MST inom en överskådlig tid skulle mjukna och bli 
en intresseorganisation eller ett bondeparti inom ramen för den accepterade 
politiken. De har gjort poänger på att leverera kritik mot monokulturen, även 
kritiken mot dagens ökade etanoltillverkning där regnskogen bränns ner till 
förmån för sockerplantage är ett problem som väcker större uppmärksamhet.  

MST är förmodligen inte ensamma om att kräva landreform i Brasilien men 
rörelsen är den mest prominenta och radikalaste aktörerna i civilsamhälle. 
Rörelsen har blivit ett begrepp och fått stor internationell uppmärksamhet. Men 
med tiden har målen blivit bredare och mer abstrakta. Stedile är säker på att 
förändringarna kommer när mobiliseringen växer och folket blir 
medvetandegjorda, vilket fick militärjuntan att ge efter och öppna upp för 
demokratisering. Men ju längre tid som går och inget konkret infrias måste 
rörelsen förr eller senare börja rannsaka sig självt, omvärdera sina mål och krydda 
dem med realism. MST kanske skulle vinna inflytande på att bli en accepterad 
spelare, annars är möjligheten stor att de som framhåller rörelsens mål som 
verklighetsfrånvända och att organisationen lurar sina medlemmar med att måla 
upp en utopisk och ouppnåelig vision får vatten på sin kvarn. 
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7 Bilagor 

7.1 MSTs övergripande mål 1984, 1995 

 
 

 


