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Powstanie Zapatystów w Chiapas wy-
buchło w noc sylwestrową 1 stycznia
1994 roku. Zapatyści weszli do San
Cristobal de las Casas  i 5 innych miast
tego stanu. Zdobyto broń, obezwład-
niono policję i wojskowe garnizony,
uwolniono więźniów, porwano latyfun-
dystów. Indianie podzielili ziemię,
którą rządy
M e k s y k u
karabinami
i dekretami
wydarli ich
d z i a d o m
spychając
20 milionów
ludzi tego
regionu do
roli pełzają-
cego robac-
twa w gło-
dzie i nędzy
pozbawionych jakiejkolwiek nadziei i
praw. 12 stycznia EZLN "złożyła broń",
wiedząc że walka zbrojna nie będzie
miała poparcia społeczeństwa meksy-
kańskiego i opinii publicznej za grani-
cą. Od tamtego czasu EZLN konse-
kwentnie, do dzisiaj, nie podejmuje z

Viva Zapata! - od zbrojnego powstania
do społecznej autonomii.

własnej inicjatywy działań zbrojnych.
Jednak ich walka nieustannie trwa!
Walczą nie o władzę, nie o pieniądze,
lecz o Nowy Świat! O Ziemię i Wolność!
O prawdziwą demokrację i sprawiedli-
wość! O dostęp do czystej wody, o za-
chowanie tożsamości, o godną śmierć
i prawo do bycia człowiekiem, na prze-

kór wła-
dzy, po-
siadaczy,
armii rzą-
d o w e j ,
między-
narodo-
wym kor-
poracjom
i szwa-
d r o n o m
śmierci.
Walczą o
prawo do

nadziei.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż tego same-
go dnia co wybuch powstania w Chia-
pas rządy Meksyku, Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady świętowały wejście w życie
Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) mię-
dzy tymi krajami. Zapatyści uważają, że

FESTIWAL SOLIDARNO ŚCI
Z MEKSYKA � SKIMI INDIANAMI Z CHIAPAS
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Pi � tek
7 czerwiec
Teatr Ósmego Dnia, Ratajczaka 44.
Z cyklu: HISTORIA POD PR � D
17.00. Otwarcie wystawy zdjęć z Chiapas i konferencja prasowa.
18.00. Wykład:
- Magda Grudzi� ska "Ruch zapatystyczny - praktyczne budowanie autonomii społecznej".

Dyskusja.

Sobota
8 czerwiec
Skłot Rozbrat, Pułaskiego 21a.
WIECZÓR ZAPATYSTYCZNY
18.00.
Pokaz filmów (w polskiej wersji językowej - lektor):
- "Zapaty� ci" (50 min.)
- "La Resistencia. Protesty przeciwko obecno� ci wojsk w Chiapas”. (20 min.)
- "Zapatystyczna edukacja autonomiczna". (20 min.)
- "Milczenie i dialog". (12 min.)
Koncert zespołu APATIA
Pota� cówka do rana.
Aukcja lalek zapatystycznych, okoliczno� ciowych plakatów i płyt z muzyk�  zapatystyczn�
Meksyka� skie jedzenie i tequilla

Bilety na cał�  imprezę 7,00 PLN. Wszystkie dochody z imprezy już za miesi� c wspomog�
lokaln �  społeczno� �  Zapatystów w Oventic - miejscowo� ci całkowicie kontrolowanej przez
EZLN. S�  przeznaczone na funkcjonowanie tamtejszego gimnazjum i kliniki.

Jest to druga edycja festiwalu solidarno� ci z Chiapas organizowana w Poznaniu. Pierwsza
również trzydniowa odbyła si�  w 1998 roku. Podczas imprez benefitowych zebrano ponad
tysi� c złotych, które przekazano organizacjom zapatystycznym  w Meksyku..

Niedziela
9 czerwiec
Skłot Rozbrat, Pułaskiego 21a. Klub Anarchistyczny.
SPOTKANIE
15.00. - 18.00. "Polska - Chiapas. O mo� liwo � ci wpierania ruchu zapatystycznego". Dyskusja
dla zainteresowanych. Prowadzi: Magda Grudzi� ska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w imprezie.
Więcej informacji na temat EZLN znajdziecie na stronie www.ezln.prv.pl



ich walka rozpoczęła się 500 lat temu -
z chwilą kolonizacji Meksyku przez Eu-
ropejczyków. Od tego momentu byli wię-
zieni, pozbawiani ziemi i środków do ży-
cia. Traktowani jako obywatele drugiej
kategorii. Obecnie Chiapas, obok Oaxa-

ca i Guerrero, jest jednym ze stanów w
Meksyku zamieszkiwanym przez naj-
większą populację indiańską i jednocze-
nie jednym z najbiedniejszych, jeśli cho-
dzi o poziom życia ludzi, gdzie większość
mieszkańców nie ma dostępu do opieki
medycznej, do wykształcenia, żyje w
skrajnym ubóstwie.
Umowy międzynarodowe (NAFTA) do-
tyczące wolnego handlu oraz neoliberal-
ne doktryny Zapatyści traktują jako kon-
tynuację tej "kolonialnej" i eksploatacyj-
nej polityki. Realizują ją obecnie narodo-
we rządy pod presją wielkich między-
narodowych koncernów. Chłopskie po-
wstanie w Chiapas powszechnie uwa-
ża się za narodziny ruchu antyglobali-

stycznego. Okazało się, że Zapatyści mają
ogromne znaczenie nie tylko dla całego
Meksyku, ale także regionu amerykańskie-
go i świata. Jeszcze tego samego - 1994
- roku, neoliberalna polityka rządów w Mek-
syku, który krwawo próbował spacyfiko-

wać chłopskie powstanie w Chiapas, po-
niosła kompletne fiasko. W grudniu 1994r.
waluta meksykańska -peso- uległa gwał-
townej dewaluacji; niedługo potem zban-
krutowało kilkanaście tysięcy meksykań-
skich przedsiębiorstw. Analizując ten stan
rzeczy komentatorzy napisali: "Po dziesię-
ciu latach neoliberalnych reform stumilio-
nowy naród meksykański znajduje się w
kondycji gorszej aniżeli kiedykolwiek". Wy-
darzenia te zmiotły ze sceny politycznej dyk-
tatorskie rządy PRI (Partia Rewoliucyjno-
Instytucjonalna rządząca niepodzielnie w
Meksyku od ponad 70 lat).
2 lipca 2000 roku w Meksyku odbyły się
wybory prezydenckie, które wygrał Vincen-
te Fox, do niedawna czołowy menedżer

Zapatyści
czyli Armia Wyzwolenia Narodowego im. E. Zapaty  (Ejército Zapatista de
Liberación Nacional - EZLN) jest to organizacja, ruch społeczny, która naro-
dziła się w 1984 roku w Dzungli Lakandońskiej (Selva Lacandona) w stanie
Chiapas w południowo-wschodnim Meksyku, odwołująca się do wciąż żywej
pamięci o walczącej w rewolucji chłopskiej 1910-1920 "Armii bosych" pod
dowództwem Emiliano Zapaty o Ziemię i Wolność z kolejnymi rządami. Tylko
na terenach gdzie działały odziały Zapaty ziemia faktycznie i sprawiedliwie dzie-
lona trafiała pod opiekę Indian. Od 1984 roku przez następne 10 lat EZLN
działała w ukryciu, nie ujawniając się - był to czas na wewnętrzną organizację.
Pierwsze wystąpienie oficjalne (i zarazem zbrojne) miało miejsce 1 stycznia
1994 roku w San Cristobal de las Casas (San Cristobal to niewielkie kolonial-
ne miasto w Chiapas, była stolica tego stanu, znajdujące się najbliżej Selva
Lacandona). Zdobyto miasto bez jednego wystrzału, przy użyciu starych strzelb
i wystruganych z drewna atrap.

meksykańskiego oddziału koncernu Coca-
Cola. Jest członkiem partii PAN, opozycyjnej
wobec PRI, ale za to zdecydowanie prawico-
wej, proamerykańskiej. Zapatyści cały czas, do
chwili obecnej, twardo utrzymują, że nie będą
mieszać się w politykę. Konsekwentnie nie wy-
stawiają swojego kandydata, a w przeszłości
też nikogo nie popierali. Opublikowali jedynie
oświadczenie, stwierdzając, że oni jako EZLN
nic nikomu nie mogą zalecać w kwestii roz-
wiązań politycznych, nie mogą popierać kan-
dydatów poszczególnych partii. W zasadzie nie
powinni nawet głosować. Jeśli będą głosować,
to jako prywatne osoby, a nie jako członkowie
oficjalnego ruchu społecznego wspierającego
jakąś opcję polityczną.
Prezydent Fox od początku deklarował wolę
do rozmów i do rozwiązania problemu w Chia-
pas. Raz nawet stwierdził, ze rozwiąże to w
15 minut. Jedną z jego propozycji było zamie-
nienie Indian w biznesmenów i wsparcie dla
drobnej przedsiębiorczości wśród wspólnot
indiańskich. Nie na tym ma według Zapatystów
polegać rozwiązanie problemu. Dopominają
się szacunku dla nich jako Indian, dla ich od-
miennego sposobu życia oraz żądają pewnej
autonomii w ramach Meksyku, by mogli rzą-
dzić się na własny sposób. Nie mogąc się
doczekać na reakcję rządu Meksyku uznającą
roszczenia Indian z Chiapas, ruch zapatystycz-
ny rozpoczął realizacje programu budowy au-
tonomicznego społeczeństwa. Powstały nie-
zależne od rządu szkoły i przedszkola, działa
opieka medyczna i szpitale, niezależne media i
wytwórnie filmowe, kolektywy rolne, krawiec-
kie i zadaniowe. Wszystko to w oparciu o de-
mokrację bezpośrednią i wybieranych do rad
przedstawicieli, którzy w każdej chwili mogą
zostać odwołani gdy zgromadzenie, lub ko-
lektyw uznają, że nie są zadowoleni z ich pra-
cy. W obradach biorą udział wszyscy, zarów-

Miejsce kobie ty  w nowym
ind iańsk im świec ie

Jeden z postulatów Zapatystów odbie-
ga od tradycyjnych wzorów meksykań-
skich - to obrona praw i godności ko-
biety. Sami Zapatyści przyznają, że fak-
tycznie jest to jedyny element ich pro-
gramu, który raczej nie wynika z bezpo-
średniej, niedawnej tradycji indiańskiej
(choć setki lat temu w wielu społeczno-
ściach indiańskich nie istniał problem
dyskryminacji kobiet). Od samego po-
czątku Zapatyści uważali, że rola kobiet
w ich walce jest kluczowa. Chcieli, aby
kobiety aktywnie uczestniczyły w wal-
ce, by ich głos był wysłuchiwany i bra-
ny pod uwagę. Mówią, że bez kobiet -
ale także młodzieży, starców, homosek-
sualistów, lesbijek, emigrantów i
wszystkich innych dyskryminowanych
świata - nie uda im się stworzyć nowej
rzeczywistości. Obecnie w comunidades
zapatistas kobiety indiańskie coraz czę-
ściej dochodzą do głosu, są we wła-
dzach, w radach starszych, aktywnie
uczestniczą w walkach o prawa Indian,
część z nich w oddziałach, cześć pro-
wadząc walkę, dostarczając pożywienie
przebywającym w górach, wychowując
dzieci, ucząc się czytać i pisać, zakłada-
jąc kolektywy. To one, ustami Comen-
dante Ramone, obwieszczają ludności
Meksyku przesłanie  Zapatystów.

no mężczyźni, kobiety, starsi i dzieci.
"Strefa Zapatystów" obejmuje 32 zbun-
towane okręgi samorządowe odma-
wiające uznania lokalnego i meksykań-
skiego rządu. Za pośrednictwem Inter-
netu ruch zapatystyczny utrzymuje bie-
żący kontakt, ze swoimi sympatyka-
mi i ruchem wolnościowym na całym
świecie.Ich walka jest naszą walką!


