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Abstract:  

Zapatiströrelsen är en social/politisk/revolutionär rörelse i delstaten Chiapas, Mexiko. De 

genomförde sin första och enda väpnade attack den 1 januari 1994 efter årtionden av 

organisering i Laconadadjungeln i Chiapas. Zapatiströrelsens organisering grundar sig i 

århundraden av förtryck av ursprungsbefolkningarna och i den sedan länge pågående 

konflikten om land. I och med upproret krävde de demokrati, frihet och rättvisa, politisk och 

territoriell självbestämmanderätt samt rättigheter för ursprungsbefolkningarna i Mexiko. 

Samtidigt höjde kvinnorna rösten och krävde ett mer jämlikt och rättvist samhälle och de lade 

fram den revolutionära kvinnolagen vilket blev startskottet för en växande kvinnorörelse som 

kom att sträcka sig långt utanför Chiapas gränser. Uppsatsens syfte är att belysa 

zapatistkvinnornas organisering och kamp samt hur Zapatiströrelsens framväxt bidragit till 

förändring av könsroller och maktstrukturer. Uppsatsen bygger främst på antropologisk 

litteratur och artiklar och genomsyras av postkoloniala feministiska teorier.  
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1. INLEDNING  

Bakgrund: Zapatiströrelsens vägblockad maj 2017, Chiapas 

Under min utbytestermin i Mexiko befann jag mig några veckor på resande fot i delstaten 

Chiapas. Här fick jag mitt första möte med Zapatiströrelsen genom en vägblockad de 

genomförde en sen eftermiddag i maj;  

Det började skymma och vi färdades snabbt längs de slingrande vägarna som kantades av 

små byar med revolutionära budskap och färgglada väggmålningar av beväpnade och 

maskerade kvinnor och män från Zapatiströrelsen. Vår buss bromsade plötsligt in och 

framför oss tornade en lång bilkö upp sig. Zapatiströrelsen hade genomfört en vägblockad 

utanför staden Ocosingo i Chiapas. Jag klev ur minibussen och kände lukten av rök, det 

började duggregna och mörkret hade lagt sig. Vi var omslutna av den täta, mörka 

regnskogen utan att veta vad som skulle hända härnäst. Tiden gick och kön blev bara längre 

och längre. Efter ett par timmar ropade någon att zapatisterna flyttat på sig och att vi snart 

kunde köra vidare. Bilkön började sakta röra på sig. “Vamos vamos” ropade vår chaufför 

och jag kastade mig snabbt in i bussen. När vi närmade oss infarten till Ocosingo kantades 

vägen av uppbrända möbler och människor med uppgivna ansikten. Jag frågade chauffören 

vad blockaden handlade om, han svarade; “De vill ha engelskalärare till skolorna”.  

Händelsen väckte intresse hos mig att vidare undersöka Zapatiströrelsen och den konflikt som 

genomsyrar Chiapas. Att Zapatiströrelsen gör en politisk blockad för att de vill ha 

engelskalärare till skolorna i Chiapas väckte många frågor hos mig. Borde inte 

engelskundervisning räknas som ett grundläggande behov och en rättighet för alla barn i 

Mexiko? 

Vägblockaden visar på hur Zapatiströrelsen idag kan agera för att göra sin röst hörd och visa 

sitt missnöje mot regeringen. I en demokrati som Mexiko borde odemokratiska aktioner som 

denna inte vara nödvändiga men uppenbarligen anser dem det nödvändigt att ta till 

aggressivare metoder för att uppmärksamma sina behov och den exkludering av 

samhällsresurserna de anser sig utsatta för, där bristen på engelskalärare utgör ett exempel.   

Vägblockaden belyser hur Zapatiströrelsens medlemmar, både kvinnor och män, går samman 

för att göra sin röst hörd och illustrerar den gemensamma kampen där kvinnorna utgör en 

viktig del. I uppsatsen kommer jag främst fokusera på kvinnokampen inom Zapatiströrelsen 

där den kollektiva kampen är en viktig del. 
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Syfte och frågeställning 

Zapatiströrelsen är utspridd över hela Mexiko och har anhängare och sympatisörer världen 

över men jag kommer avgränsa mig till området Chiapas där rörelsen har starkast fäste. En 

aspekt som skiljer Zapatiströrelsen från andra liknande sociala/revolutionära/politiska rörelser 

i Latinamerika är kvinnans position vilket jag därför valt att fokusera på.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka zapatistkvinnornas organisering, roll och kamp samt 

hur situationen för kvinnorna i Chiapas förändrats i och med Zapatiströrelsens framväxt. Jag 

ämnar undersöka; på vilket sätt har kvinnans position och roll i samhället förändrats i och 

med Zapatiströrelsens framväxt? Hur kan zapatistkvinnornas organisering och kamp förstås 

utifrån postkoloniala feministiska teorier? 

Material och metod  

Uppsatsen bygger företrädelsevis på kvalitativ textanalys där materialet framförallt består av 

antropologisk litteratur om Zapatiströrelsen men även tvärvetenskaplig litteratur och artiklar 

förekommer. Jag använder mig främst av böckerna Woman of Chiapas - making history in 

times of struggle and hope (Kovic & Eber:2003) och Dissident Women - gender and cultural 

politics in Chiapas (Speed m fl:2006), skrivna av antropologer som gjort långa och flertaliga 

fältarbeten och studier i Chiapas. Som en del av mitt empiriska material använder jag mig av 

tre Youtubeklipp där främst kvinnliga medlemmar från Zapatiströrelsen berättar varför de 

gått med i rörelsen samt vad rörelsen har haft för betydelse för dem. Jag analyserar även det 

mexikanska Tv-programmet Luchadoras där den mexikanska forskaren och antropologen 

Mariana Mora Bayo intervjuas och diskuterar Zapatiströrelsens framväxt och betydelse för 

kvinnorna i Chiapas. Genom att inkludera visuellt material kan man analysera kroppsspråk, 

sätt att tala och miljöer vilket ger andra perspektiv och en bredare bild och förståelse. Det är 

ett bra komplement till textkällor om inte möjlighet funnits att göra egna intervjuer och 

observationer. Jag har även följt Zapatiströrelsen på Facebook och Twitter samt studerat 

deras hemsidor för att få en uppfattning om hur kvinnan representeras där och för att skapa 

mig en mer holistisk förståelse av Zapatiströrelsen och zapatistkvinnorna.  

Enligt Sverker Hyltén-Cavallius kan webbmaterial (Youtube, hemsidor, dokumentärer m.m.) 

vara ett bra komplement till annat material och bidra med kunskap som ger svar på forskarens 

frågor. Internet kan fungera som ett av flera redskap för att finna information, men då 

tillgången på material via internet är enormt krävs det tydlig avgränsning (Hyltén-Cavallius 

2011:205ff).  
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I uppsatsen inkluderar jag bilder för att läsaren lättare ska kunna skapa sig en uppfattning om 

vissa händelser, personer och miljöer och för att levandegöra det jag beskriver. En del av 

bilderna är hämtade från Zapatiströrelsens egna hemsidor. Enligt den visuella antropologen 

Marcus Banks är inkludering av bilder och annat visuellt material ett bra sätt att introducera 

sitt ämne för läsaren som inte har någon förkunskap om ämnet, men för att det visuella 

materialet ska få någon betydelse måste det kontextualiseras och förklaras (Banks 2001:24ff). 

Enligt Gemma Orobitg Canal kan fotografier berätta något om hur andra upplever och skapar 

sin verklighet (Canal 2004:33).  

Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå zapatistkvinnorna och deras kamp kommer jag främst att applicera ett 

postkolonialt feministiskt - och intersektionellt perspektiv för att förstå hur ojämlikheter och 

maktordningar skapas. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari diskuterar i boken 

Intersektionalitet - kritiska reflektioner över (o) jämlikhetens landskap (2010) vikten av att 

inkorporera ett intersektionellt perspektiv i maktanalyser där man utöver kön tar hänsyn till 

andra subjektspositioner som “ras”, etnicitet och klass (ibid.:35,78). Könsmässiga och 

rasmässiga strukturer av förtryck är centrala aspekter i konstruktionen av makt och präglar 

samhällets reproduktion och organisering på alla nivåer. De hävdar att rasifierade och könade 

processer och praktiker skapar specifika maktordningar och former av förtryck (ibid.:10). 

Genom ett intersektionellt perspektiv ifrågasätts och diskuteras maktordningar och 

ojämlikheter utifrån en bredare synvinkel där interaktionen mellan olika subjektspositioner 

står i fokus. Inom den feministiska forskningen appliceras ofta ett intersektionellt perspektiv 

då det sedan länge funnits ett behov av att i maktanalyser införliva andra aspekter än kön 

(ibid.:78). Utifrån det intersektionella perspektivet är maktordningar något som görs i det 

mänskliga samspelet och är inte fasta och oföränderliga strukturer (ibid.:23f). För att förstå 

zapatistkvinnornas situation, organisering och kamp är det viktigt att inkorporera klass och 

etnicitet/ras och inte enbart se till könade strukturer, därför är ett intersektionellt perspektiv 

nödvändigt i analysen av zapatistkvinnorna.  

De postkoloniala teorierna inkluderar utöver aspekter av bekönade och rasifierade strukturer 

och maktordningar koloniseringens effekter och sammanlänkar dagens rasism och 

diskriminering med den koloniala ordningen (ibid.:62,65). Utifrån postkoloniala perspektiv 

påverkas våra samhällen fortfarande av det koloniala arvet framförallt gällande 

kunskapsproduktion där västvärlden dominerar vilket skapar ojämlika maktordningar 
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(ibid.:75). Kön, klass, etnicitet, “ras” och nationalitet har historiskt sätt varit avgörande för 

skapandet av tillhörighet i den sociala och nationella gemenskapen och påverkat tillgången 

till samhällets resurser. Enligt de postkoloniala teorierna är det också nödvändigt att diskutera 

kapitalismens och globaliseringens medverkan till skapandet av exkludering och 

underordnade subjektspositioner (ibid.:163ff).  

Indigenous feminism växte på 1990-talet fram ur den postkoloniala feministiska teorin i och 

med uppkomsten av allt fler kvinnorörelser runt om i Latinamerika där 

ursprungsbefolkningarnas kvinnor började krävde mer jämlika villkor (Castillo 2002:2). 

Enligt antropologen Aida Hernandez Castillo skiljer sig indigenous feminism från vad hon 

kallar den urbana feminismen då ursprungsbefolkningarnas kvinnor lever i en annan 

ekonomisk och kulturell kontext vilket formar deras könsidentiteter och kamp. Indigenous 

feminism implementerar ett intersektionellt perspektiv då etnicitet, klass och genus är 

fundamentala aspekter för att förstå ursprungsbefolkningarnas situation och kamp men även 

deras historiska arv och nutida situation inkluderas i analysen (ibid.).  

Soneile Hymn är forskare inom aktivism och social förändring och menar att indigenous 

feminism ger en mer holistisk förståelse av förtryck och makt och breddar den feministiska 

analysen genom att inkludera aspekter av ursprungsbefolkningarnas olika kulturella och 

etniska förtryck samt deras historia av kolonialisering.“Indigenous feminism is bringing 

colonial and indigenous history and racial and cultural oppression theory deep into the ever-

changing feminist analysis, perhaps moving us into a more holistic and comprehensive 

understanding of the face of oppression and power itself “ (Hymn 2011:33).  

Det postkoloniala feministiska perspektivet och indigenous feminism bidrar till att få en 

djupare förståelse och andra perspektiv på Zapatiströrelsen och zapatistkvinnorna då aspekter 

av kolonialisering och ursprungsbefolkningarnas levnadssituation, kulturer och ekonomiska 

situation blir centrala för att förstå deras kvinnokamp. I uppsatsen kommer jag som 

komplement till ovanstående teorier och perspektiv att lyfta teoretiska diskussioner kring 

kvinnans roll i väpnade konflikter. Jag utgår främst från boken Development, Women and 

War - feminist perspectives (Afshar & Eade: 2004) skriven av ett flertal forskare och 

yrkesverksamma inom främst utvecklingsstudier, genus samt fred - och konfliktstudier. Deras 

utgångspunkter har varit viktiga för att förstå zapatistkvinnornas situation och kamp och 

bidragit till andra perspektiv på kvinnans roll i konflikter.  
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Begreppsförklaring  

Ursprungsbefolkningarna: Uppsatsen baseras på litteratur och material skriven på engelska 

och spanska där begreppen indigenous peoples och indígenas används. Jag har valt att 

översätta begreppen till ursprungsbefolkningar.  

Indigenous peoples definieras enligt Hymn som personer tillhörande en etnisk grupp vilka 

bor i ett geografiskt område de har historisk koppling till och vars sociala, kulturella, 

ekonomiska och politiska karaktärsdrag skiljer sig från det hegemoniska majoritetssamhället 

(Hymn 2011:3). Enligt Thomas Hylland Eriksen befinner sig ursprungsbefolkningarna ofta i 

konflikt med staten gällande rätten till land då representanter för majoritetssamhället ofta har 

ekonomiska intressen och vill kontrollera resurser på ursprungsbefolkningarnas traditionella 

territorium. En annan gemensam faktor är att ursprungsbefolkningarna ofta har ett icke-

industriellt produktionssätt (Eriksen 2010:317f). I Chiapas finns flera etniska grupper; 

Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque, Mam och Tojolobal vilka härstammar från Mayasläktet och 

Zapatiströrelsens medlemmar har därför olika etniska tillhörigheter. Även om de talar flera 

dialekter och har skilda traditioner och vanor identifierar de sig utöver sina etniska 

tillhörigheter som indígenas d.v.s. ursprungsbefolkning. Jag kommer därför att använda 

termen ursprungsbefolkningar istället för att referera till enskilda etniska grupper.  

Zapatistkvinnorna: Jag har valt att använda termen zapatistkvinnorna för att beskriva de 

kvinnor som på ett eller annat sätt är involverade i - och/eller sympatiserar med rörelsen och 

bor i zapatistkontrollerade områden.  

Zapatiströrelsen: Jag använder termen Zapatiströrelsen för att referera till rörelsen i stort; 

dess medlemmar och sympatisörer, de zapatistkontrollerade byarna och 

underorganisationerna samt EZLN, rörelsens armé.  

Tidigare forskning 

Det har skrivits mycket om Zapatiströrelsen utifrån olika perspektiv; social organisering, 

rätten till land, kvinnans kamp, ursprungsbefolkningarnas situation och kamp, för att bara 

nämna några. Många av författarna återkommer i flera antologier jag läst och kan ses som 

några av de mest framstående inom forskningen kring sociala rörelser i Latinamerika, som 

Zapatiströrelsen. June Nash är antropolog och genusvetare och har gjort flertaliga fältarbeten 

i bland annat Mexiko och skrivit många artiklar och böcker om sociala rörelser och social 

förändring i Latinamerika. I antologin Social movements - an anthropological reader (June 
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Nash:2005) diskuterar hon tillsammans med andra forskare sociala rörelser ur olika 

perspektiv där Zapatiströrelsen lyfts fram i flera kapitel. Antologin Rural Chiapas Ten Years 

after the Zapatista uprising (Washbrook:2007) är en av många böcker som innehåller en bred 

beskrivning av Zapatiströrelsen och en historisk skildring av rörelsens framväxt. Journalisten 

John Ross har skrivit ett flertal böcker om Zapatiströrelsen bland annat Zapatistas - Making 

Another World Possible Chronicles of Resistance 2000-2006 (2007) och Rebellion from the 

Root: Indian Uprising in Chiapas (1995) med fokus på den historiska bakgrunden samt 

rörelsens framväxt och utveckling. Det är främst amerikanska och latinamerikanska 

antropologer, genusvetare, statsvetare och latinamerikavetare som intresserat sig för 

Zapatiströrelsen vilket har resulterat i ett stort antal skrivna antologier, böcker och artiklar på 

spanska och engelska med olika utgångspunkter. Uppsatsen baseras delvis på tidigare 

forskning, främst antologierna Women of Chiapas - making history in times of struggle (Eber 

& Kovic:2003) och Dissident Women - gender and cultural politics in Chiapas (Speed m fl: 

2006) samt artiklar skrivna av antropologer och genusvetare vilka skildrar kvinnans situation, 

roll och kamp inom Zapatiströrelsen och i Chiapas. 

Reflexivitet  

Uppsatsens material baseras på sekundärkällor, främst antropologisk litteratur och artiklar 

samt ett par Youtubeklipp. Eftersom jag inte haft möjlighet att göra fältarbete med egna 

intervjuer och observationer finns inget primärmaterial och därför har jag behövt förhålla mig 

till andras material. I användandet av sekundärkällor är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och reflektera över hur materialet har påverkats och hur det påverkar mitt 

skrivande och min analys. Helena Hörnfeldt menar att forskaren måste medvetandegöra sina 

egna ideologiska utgångspunkter, känslor och föreställningar då de kan påverka fältet. Enligt 

henne påverkas forskarens tolkningar alltid av “subjektiva förståelseramar” (Hörnfeldt 

2011:252). Det finns mycket material om Zapatiströrelsen och jag har därför behövt göra ett 

urval vilket påverkat vad jag kommit fram till, jag har därför använt flera olika böcker, 

artiklar och källor för att få ett så brett och nyanserat material som möjligt. När det finns ett 

stort material kring ämnet är det viktigt att avgränsa sig och ställa sig frågan på vilket sätt 

materialet kan svara på syfte och frågeställning (Kaijser 2011:41). Enligt Magnus Öhlander 

skapar man trovärdighet genom att använda flera källor vilket ger en större helhetsbild och 

gör materialet mer nyanserat och innehållsrikt (Öhlander 2011:291). Det har dock varit svårt 

att hitta källor och litteratur som kritiserar Zapatiströrelsen, de flesta antropologer och 

forskare lyfter fram rörelsens verksamhet och utveckling som positiv och även de 
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Youtubeklipp och intervjuer jag studerat har ett positivt förhållningssätt. Enligt Hörnfeldt är 

det vanligt att forskare inom ämnen som etnologi [och antropologi] blir förespråkare för den 

“utsatta människan”, vilket kan medföra att forskaren förlorar sitt kritiska öga (Hörnfeldt 

2011:253). För att hantera de övervägande positiva skildringarna kommer jag att distansera 

mig ifrån och ifrågasätta vad de olika forskarna kommit fram till och lyfta fram viss kritik 

som riktats mot Zapatiströrelsen. Vad gällande Youtubeklippen jag analyserat är det svårt att 

avgöra om och i sådana fall hur mycket Zapatiströrelsen varit med och påverkat materialet 

vilket gör att det kan bli vinklat åt deras fördel, därför har jag i första hand använt dem som 

komplement till litteraturen.  

Min utbytestermin i Mexiko och mitt volontärarbete med den etniska gruppen Nahua i norra 

Puebla har också bidragit till valet av uppsatsämne. Antropologin spelar en viktig roll i att 

skildra ursprungsbefolkningarnas situation; marginaliserade och stigmatiserade grupper som 

av regeringen ofta ignoreras och vars mänskliga rättigheter många gånger kränks. 

Antropologin bidrar med kunskap genom fältarbeten och längre studier som belyser dessa 

gruppers situation utifrån deras perspektiv. Med uppsatsen ämnar jag belysa och föra en 

diskussion kring Zapatiströrelsen och framförallt kvinnornas kamp för ett mer jämlikt och 

rättvist samhälle. I ett större sammanhang kan det ge oss insikt i vilken roll sociala rörelser 

har idag och hur viktigt deras arbete är för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle.  

Mina erfarenheter från Chiapas anser jag bidrar på ett positivt sätt till uppsatsen då jag har en 

egen uppfattning om området vilket gör att jag kommer närmare fältet. Mitt volontärarbete i 

Puebla har också gett mig insikt i ursprungsbefolkningarnas situation i Mexiko vilket gör det 

lättare att relatera till det som beskrivs i litteraturen. Det kan dock ha påverkat mitt 

förhållningssätt till Zapatiströrelsen och ursprungsbefolkningarnas kamp då jag fått en annan 

inblick i ursprungsbefolkningarnas levnadsförhållanden och den marginalisering och 

exkludering de faktiskt utsätts för.  
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Disposition  

Uppsatsen inleds med bakgrundskapitlet Zapatiströrelsen. Kapitlet har två underrubriker; 

Kvinnans situation före Zapatiströrelsen som ger en kort beskrivning av hur kvinnorna i 

Chiapas upplevde sin situation före Zapatiströrelsen för att förstå den förändring som skett. I 

kapitlet inkluderas empiriskt material. Det andra avsnittet, Zapatiströrelsens framväxt, ger en 

kort sammanfattning av rörelsens framväxt samt situationen i Chiapas idag. Uppsatsen följs 

sedan av tre huvudkapitel. Min huvudsakliga empiri presenteras under kapitlen 

Zapatistkvinnornas organisering samt Kamp och motstånd - kvinnans roll och position, i 

kapitlen lägger jag även fram en del av min teori. Det sista huvudkapitlet, Zapatistkvinnorna; 

en diskussion utifrån postkoloniala feministiska teorier, utgörs av en teoretisk diskussion 

utifrån postkolonial feministisk teori, intersektionalitet och indigenous feminism. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion där jag sammanfattar vad jag kommit fram till samt besvarar mina 

frågeställningar.  
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2. ZAPATISTRÖRELSEN 

Kvinnans situation i Chiapas före Zapatiströrelsen 

I Youtubeklippen jag studerat framträder ett flertal kvinnor och berättar om hur livet var 

innan Zapatiströrelsens framväxt och hur situationen för kvinnorna förändrats. De beskriver 

att innan zapatisterna hade de inte möjlighet att organisera sig och delta politiskt och deras 

huvudsakliga ansvar var skötsel av familj och hem. Kvinnorna blev ofta bortgifta och hade 

begränsad möjlighet att bestämma över sin reproduktion. Våld i hemmet var utbrett på grund 

av männens höga alkoholkonsumtion vilket senare förbjöds i zapatistbyarna. I ett av 

Youtubeklippen säger en zapatistkvinna;  

“There was no real justice before 1994. We could not go out to organize ourselves, or go to meetings; 

women did not have the right to speak up and participate (…) And it's because we didn't know what 

our rights were. Back in 1993 they did not take us into consideration as women. Now, well, things 

have changed a little.” (PromediosMexico 2012).  

Lupe, en kvinna i 20 års åldern berättar att det var i och med Zapatiströrelsen som kvinnorna 

började organisera sig och förstod att de hade rättigheter som kvinnor;  

“It was with the Zapatistas that we began to organize our self because we also began to see our 

suffering. Before we didn't know that we also had rights as woman (...). If the men have rights, then 

we, too, have rights to participate. But we would not have seen this if we didn't have the Zapatista 

movement (Forbis 2003:244).  

I och med Zapatiströrelsens framväxt har kvinnornas rättigheter uppmärksammats. De går nu 

samman, organiserar sig och kräver rättigheter de innan zapatisterna ansåg saknades som; 

rätten till politiskt deltagande, rätten att uttrycka sig och organisera sig samt rätten till sin 

egen kropp.  

Så vilka utgör Zapatiströrelsen och vad kämpar de för? I kommande avsnitt kommer jag 

kortfattat beskriva rörelsens framväxt och organisering.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTkeOoMfwyg
https://www.youtube.com/watch?v=dTkeOoMfwyg
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Zapatiströrelsens framväxt 

För att lättare få en bild av ursprungsbefolkningarnas situation i Mexiko och Chiapas kommer 

jag presentera fakta som beskriver under vilka förhållanden ursprungsbefolkningarna lever. 

Chiapas är en av Mexikos fattigaste delstater trots att regionen är rik på naturresurser. 

Befolkningen består av 3,5 miljoner invånare varav en tredjedel är ursprungsbefolkningar 

(Kovic & Eber 2003:2). Delstaten har den näst lägsta livslängden i Mexiko och sjuttio 

procent av ursprungsbefolkningarna beräknas lida av höga nivåer av undernäring 

(Godelmann 2014). Den beräknade livslängden bland ursprungsbefolkningarna i Mexiko är 

44 år medan den nationella livslängden är 70 år (Moncayo 2006:76). Bland hela Mexikos 

ursprungsbefolkning saknar 25.9% av kvinnorna och 14.8% av männen utbildning och 27.3% 

av alla 15-åringar kan inte läsa och skriva. Bland ursprungsbefolkningarna lever 28 % utan 

rinnande vatten, 65,9% lagar mat på öppen eld och 16.2 % av hemmen styrs av kvinnor 

(Mexiko News Daily 2014).  

    2                                  

 Kartan visar delstaten Chiapas. Zapatiströrelsens viktigaste område är markerade med stjärnor.  

Det är mot denna bakgrund Zapatiströrelsen växer fram, de dåliga levnadsförhållandena och 

exkluderingen från samhällets resurser blev en stark drivkraft för förändring. Århundraden av 

förtryck av ursprungsbefolkningarna och den sedan länge pågående konflikten om land i den 

naturresursrika regionen ligger också till grund för Zapatiströrelsens organisering och 

framväxt. Ursprungsbefolkningarna i Mexiko har sedan kolonialiseringens tid varit förtryckta 

och utsatta för assimilering och stigmatisering av de dominanta samhällsklasserna; européer 

och mestizos d.v.s. bland-ursprung (Washbrook 2007:2).  

                                                
2 Bildkälla :http://www.schoolsforchiapas.org/library/maps/  

http://www.internationalaffairs.org.au/news-item/the-zapatista-movement-the-fight-for-indigenous-rights-in-mexico/
http://www.schoolsforchiapas.org/library/maps/
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Den 1 januari 1994 genomförde Zapatiströrelsens armé, EZLN (Zapatista Army of National 

Liberation) sin första och enda väpnade attack efter årtionden av organisering i byarna runt 

om i Laconadadjungeln i Chiapas. De förklarade krig mot den mexikanska regeringen med 

krav på politisk och territoriell självbestämmanderätt [autonomi] samt rättigheter för 

ursprungsbefolkningarna i Mexiko (Washbrook 2007:1f). Samtidigt krävde de land, jobb, 

sjukvård, demokrati och rättvisa samt att marginaliseringen och exploateringen av 

ursprungsbefolkningarna och bönderna i Chiapas skulle upphöra (Eber & Kovic 2003:8). 

Under det tolv dagar långa upproret tog Zapatiströrelsen över flera städer och byar runt om i 

Chiapas. Attacken genomfördes samma dag då det nordamerikanska frihandelsavtalet 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) trädde i kraft, ett symboliskt datum som 

markerar Zapatiströrelsens kritik mot kapitalismen och neo-liberalismen. Privatiseringen av 

land samt införandet av en mer marknadsliberal handel var en del av förberedelserna inför 

verkställandet av NAFTA-avtalet vilket har lett till sjunkande priser och konkurrerande 

billiga varor importerade från USA (Postero & Zamosc 2006:57). Konsekvenserna har blivit 

att ursprungsbefolkningarna i Chiapas, vars majoritet är bönder, fått sin inkomst hotad (Nash 

2005:12). Zapatiströrelsen har tagit sitt namn från den revolutionära ledaren Emiliano Zapata 

som under den mexikanska revolutionen stred för böndernas rättigheter (Washbrook 2007:5). 

Idag kontrollerar Zapatiströrelsen en tredjedel av delstaten Chiapas som de organiserar i fem 

autonoma regioner, varje region har en huvudby de kallar Caracol. De har skapat ett 

självstyre med egna skolor, sjukvård, rättssystem och en egen regering de kallar Buen 

gobierno (bra regering) till skillnad från den nationella regeringen, Mal gobierno (dålig 

regering). Zapatiströrelsen har haft en betydande roll i att kritisera kapitalismen och att skapa 

kampanjer mot globaliseringen samt kräva ökat demokratiskt inflytande och rättigheter för 

kvinnan och ursprungsbefolkningarna (Washbrook 2007:2). De har nått världsomspännande 

framgång genom att använda internet och sprida sina budskap om autonomitet, ökade 

demokratiska rättigheter och rätten till land via sociala medier, istället för att lyfta vapnen 

(Democracy Now 2014), dock genomför de politiska aktioner som vägblockader och 

demonstrationer. Via sina egna radio - och Youtubekanaler, hemsidor samt twitter - och 

facebookkonton lägger de upp bilder, budskap och informerar om möten och 

demonstrationer. Flera dokumentärer och intervjuer har också gjorts om och med 

Zapatiströrelsen och deras medlemmar.  
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3.  ZAPATISTKVINNORNAS ORGANISERING  

Varför organiserade sig zapatistkvinnorna? Och vad kämpar de för? I det här kapitlet kommer 

jag besvara frågeställningarna och beskriva hur och varför kvinnorna organiserat sig och vad 

konsekvenserna har blivit.  

Ursprungsbefolkningarnas kvinnor är utsatta för ett trippelt förtryck baserat på klass, etnicitet 

och kön och är marginaliserade som kvinnor både inom deras egna samhällen och av 

majoritetssamhället. Zapatistkvinnornas situation kan analyseras utifrån intersektionalitet då 

man genom att applicera ett intersektionellt perspektiv kan förstå hur olika praktiker som 

könat förtryck och rasifieringsprocesser i interaktion med varandra skapar olika 

maktpositioner (De los Reyes & Mulinari 2010:10). Kvinnorna diskrimineras inte enbart på 

grund av sitt kön utan även till följd av sina etniska och klassmässiga tillhörigheter vilket lett 

till att de i majoritetssamhället är i en underordnad position. Inom deras egna samhällen har 

exkluderingen av kvinnorna och de starka könsrollerna medfört att de inte har samma 

möjligheter och rättigheter som männen (Bellani 2014). 

De ojämställda förhållandena inom hemmet och familjen samt exkluderingen från den 

politiska organisationen ledde fram till att zapatistkvinnorna skapade en egen feministisk 

agenda med fokus på etniskt och könat förtryck och exkludering (Castillo 2006:62f). Deras 

önskan om att få delta på lika villkor som männen och att ha tillgång till zapatistsamhällets 

olika arenor blev en stark drivkraft till att kvinnorna organiserade sig och krävde förändring 

(Blackwell 2006:128). Zapatiströrelsens befälhavare Ramona, en viktig aktör och symbol för 

zapatistkvinnorna, säger i ett uttalande att kvinnorna måste gå samman och organisera sig 

mer; “ We have to unit more, to organize more, to network more...Women lack the courage to 

speak, to organize, to work. But we women can work with much affection for our pueblos” 

(Eber & Kovic 2003:11). 

Enligt ett intersektionellt perspektiv skapas makt och maktrelationer genom människors 

sociala interaktioner (De los Reyes & Mulinari 2010:23). Ojämlikhet skapas också i 

interaktionen mellan grupper i berövandet av resurser och i exkluderingen av inflytande och 

makt (ibid.:36). För zapatistkvinnorna sker detta i dubbel bemärkelse då de marginaliseras 

och rasifieras av majoritetssamhället och staten samtidigt som de utestängs och exkluderas 

inom sina egna samhällen på grund av sitt kön. Det är inte självklart att kvinnans 

motsättningar primärt är kopplade till just kön då män och kvinnor inte enbart blir bedömda 
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utefter könade subjektspositioner, de blir även placerade i klass och rasmässiga hierarkier 

som påverkar deras positioner och tillgångar till samhällets resurser (ibid.:41).  

Antropologen Mariana Mora Bayo påpekar att ursprungsbefolkningarnas historia av 

kolonialism bidragit till att zapatistkvinnorna organiserat sig. Berättelserna och de kollektiva 

minnena från kolonialtiden då landägare utnyttjade kvinnorna och utsatte dem för sexuella 

trakasserier och övergrepp lever fortfarande kvar och den nya generationen av kvinnor vägrar 

en upprepning av historien (Rompeviento TV 2014). Att vara kvinna och tillhöra en etnisk 

minoritet [ursprungsbefolkning] resulterar i särskilda erfarenheter av förtryck och 

underordning vilket medför ett visst sätt att se på och förstå världen, erfarenheter som också 

påverkas av Mexikos historia av kolonialisering och århundraden av exkludering och 

marginalisering av ursprungsbefolkningarna (De los Reyes & Mulinari 2010:56).  

Antropologen Aida Hernandez Castillo menar att kvinnorna i Chiapas bär på erfarenheter och 

ett historiskt arv som påverkar hur de ser på och uppfattar världen. De kvinnor som valt att 

ansluta sig till Zapatiströrelsen har en vilja att förändra sin situation och bygga upp ett eget 

självständigt samhälle där deras rättigheter som ursprungsbefolkning och kvinna inte kränks. 

Deras världsåskådningar, kulturer och traditioner formar också hur de ser på könsroller och 

på skapandet av feminina och maskulina identiteter. Därför, menar Castillo, är det viktigt att 

ta i beaktande ursprungsbefolkningarnas erfarenheter, livssituation och historia för att förstå 

deras kvinnokamp. Genom att förespråka indigenous feminism som utgår ifrån 

ursprungsbefolkningarnas kulturer, samhällsstrukturer och världsbilder kan vi enligt henne 

förstå zapatistkvinnornas organisering och kamp som feministisk (Castillo 2006:58ff).  

En viktig del i zapatistkvinnornas kamp har varit formuleringen av The revolutionary 

women's law som lades fram under The Chiapas Woman’s Convention år 1994 i samband 

med Zapatiströrelsens uppror. Kvinnorna menade att lagar krävs för att garantera att de får 

delta på samma premisser som män i olika sammanhang och arenor. I och med 

Zapatiströrelsens framväxt krävde kvinnorna att 50 procent av delegaterna i deras politiska 

råd, junta del buen gobierno, skulle bestå av kvinnor och att de skulle få delta i den 

revolutionära kampen oavsett etnisk tillhörighet, politiska åsikter eller trosuppfattning. Lagen 

artikulerar också kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp, antal barn hon vill ha, 

giftermål, rätten till land samt rätten att delta politiskt (Stephen 2005:71)  
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[We want] to be respected for our choice of marriage partner, and we want those who sell women 

[into marriage] to be punished. 

[We want] both parents to decide together how many children to have, and we want men to help 

women with the responsibility of family planning. 

[We want] men to change, to respect us and to learn that we have rights and that they should help us 

so that everyone respects our rights. 

[We want]men who don't respect women, who rape and mistreat women, and don't fulfill their 

responsibility to be punished. 

 (Utdrag ur den revolutionära kvinnolagen, Stephen 2005:71)  

The Revolutionary Women's Law ringar in kärnan i vad Zapatiströrelsen står för; att lyssna på 

dem som inte har någon röst - i det här fallet kvinnan som kritiserar de inre hierarkierna och 

sin underordnade position. En begäran till regeringen lades också fram där zapatistkvinnorna 

bland annat krävde förlossningskliniker, rättvisa marknadspriser på deras hantverk samt 

matprodukter till barnen (Moncayo 2006:86f). I och med att kraven omformulerades till lagar 

har zapatistmännen godkänt kvinnornas anspråk och lagen sätter därmed agendan för hur 

kvinnan bör bli behandlad i zapatistsamhällena. Dock kan man fråga sig hur väl lagarna 

upprätthålls i verkligheten och hur mycket som har förändrats för kvinnan som individ. 

Donna Pankhurst, professor i fred-och konfliktkunskap, menar att de kvinnor som går med i 

arméer och rebelliska organisationer ibland lyckas införliva att deras organisation ska ta i 

beaktande kvinnors rättigheter och acceptera att kvinnor deltar politiskt vilket 

zapatistkvinnorna i och med den revolutionära kvinnolagen försökte göra. I sociala kriser och 

konflikter finns det oftast större politiskt utrymme och en annan öppenhet för radikala 

förändringar i de sociala relationerna även gällande genus och könsroller (Pankhurst 

2004:15). Detta blir tydligt inom Zapatiströrelsen, genom att gå samman och organisera sig i 

en tid av kris och konflikt skapades utrymmen för zapatistkvinnorna att ta plats, delta och 

kräva ökade rättigheter för kvinnorna både inom det egna samhället men även på högre 

politisk nivå (Stephen 2005:71).  

Zapatiströrelsens framväxt och formuleringen av kvinnolagen möjliggjorde att kvinnorna 

kunde organisera sig och ta plats i politiska och revolutionära sammanhang. Samtidigt 

behövde Zapatiströrelsen kvinnorna i kampen för ”demokrati, frihet och rättvisa” och det 

ansågs inte längre politiskt korrekt att utesluta kvinnorna från denna kamp. Feministen och 

genusvetaren Mercedes Oliviera säger;  
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“Their [woman] political participation has always been invisible, but with the Revolutionary Women's 

Law this changed: they started going to the marches, to take microphones and talk, to have political 

positions. There was a great change of sensibility in Chiapas, also outside the Zapatista movement, 

and men began to value them at least in their discourse; It is no longer politically correct to exclude 

the participation of women.” (Bellani 2014).  

Genusvetaren Chandra Mohanty menar att bland latinamerikanska revolutionära kvinnor är 

det kollektiva medvetandet ofta fundamentalt då de inte fokuserar på den enskilda kvinnan 

utan på ett kollektiv och den folkliga kampen för att nå sociala och politiska förändringar 

(Mohanty 2003:97). Enligt Lena Martinsson menar Ernesto Laclau och Chantal Mouffe att 

det finns en risk att det i politiska rörelser bedrivs separata kamper men att det istället behövs 

allianser för att nå radikal förändring. Laclau anser att en lyckad kamp överbrygger skilda 

identiteter i en grupp och blir en sammansatt kollektiv vilja. De olika kamperna måste vara 

invävda i varandra eftersom sammansättningen av kategorier är det. Det går inte att separat 

bedriva klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp, utan de är sammanvävda i varandra 

och bör utkämpas simultant (Martinsson 2005:52). 

Zapatistkvinnorna för i allra högsta grad en kollektiv kamp som inte enbart inkluderar 

kvinnorna utan även männen och hela samhället, en strategi som lett till förändring. De har 

skapat en kollektiv identitet delvis separerad från Zapatiströrelsen men som fortfarande är 

sammanlänkad med en större kollektiv identitet. Enligt Mora Bayo försöker 

zapatistkvinnorna att; “ Transform gender relationships within the community by breaking 

with traditions that subordinate women...Thus Zapatismo attempts to create autonomy for 

women within the community without separating them from the collective whole” (Gonzalez-

Perez 2008:45). Statsvetaren och Latinamerikaexperten Jenny Pearce menar att i krig och 

konflikter tenderar kvinnorna att underkommunicera sin identitet som kvinnor och istället 

framhäva klass, etnicitet och religion i skapandet av en kollektiv identitet, samtidigt menar 

hon att medvetenheten kring genus ofta växer sig starkare under själva konflikten (Pearce 

2004:256).  

Zapatistkvinnorna har varit framgångsrika delvis eftersom de insett att de tillsammans med 

hela samhället måste arbeta för förändring och inkludera både klasskamp, könskamp och 

antirasistisk kamp för att åstadkomma förändring. Kvinnorna har bidragit i den bredare 

kampen för autonomi, rätten till land och för ursprungsbefolkningarnas rättigheter men också 

inkluderat ett genusperspektiv och en kvinnokamp i den större kollektiva alliansen. 
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Den mexikanska forskaren och feministen Sylvia Marcos menar att för zapatistkvinnorna är 

männens deltagande fundamentalt och en del av den revolutionära [kvinno]kampen då de 

anser att män och kvinnor måste vara enade för att lyckas, hon säger;  

“Zapatistkvinnorna utgår i alla sammanhang från ”jag är kvinna” och ”vår situation” för att beskriva 

sin verklighet och sina krav. [Kvinno]Lagen är därför sprungen ur den livssituation som kvinnorna 

befinner sig i och deras slutsats är att: ‘De problem vi har är inte bara våra, kvinnornas problem, de är 

även männens problem’.”  (Sandberg 2014).  
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4. KAMP OCH MOTSTÅND - KVINNANS ROLL OCH POSITION 

Vad har zapatistkvinnornas organisering och kamp lett till? Samt vilka roller och positioner 

har kvinnan inom Zapatiströrelsen?  

En viktig del i zapatistkvinnornas kamp har varit att omformulera vissa traditioner och vanor 

de anser är ofördelaktiga för dem, på så sätt omformulerar de också vad det innebär att vara 

kvinna och ursprungsbefolkning [indigenous] (Moncayo 2006:77). Det paradoxala är att 

samtidigt som kvinnorna tillsammans med männen kämpar för rätten till sin kultur och sina 

traditioner kämpar de också inom den egna gruppen för att förändra vanor och traditioner de 

anser inskränker deras värdighet (Castillo 2006:66). I och med zapatisternas framväxt började 

många kvinnor i Chiapas ifrågasätta flera kulturella uttryck och vanor [usos y costumbres] 

som ansågs tillhöra deras tradition och kvinnorna hävdade att ursprungsbefolkningarnas 

kulturer utgörs av levda och föränderliga traditioner. De ifrågasatte bland annat 

tvångsäktenskap, bristen på kontroll över reproduktion samt bristen på förlossningsvård och 

ansåg att kvinnans självständighet borde grundas i rätten till sin egen kropp, kontrollen över 

reproduktionen samt självbestämmandet av livspartner, synpunkter som kom att omvandlas 

till lagar i The revolutionary women's law. Samtidigt återinfördes många kulturella uttryck de 

ansåg gav auktoritet till dem som kvinnor, t ex bärandet av traditionella kläder samt kunskap 

om traditionell medicin och spirituella praktiker (Blackwell 2006:121).  

“We want respect for our traditions, those that are beneficial to all women, men, and children. We 

want to take part in the making of legislation that takes into consideration the rights of indigenous 

people and indigenous women. We want to enforce our rights.” (Utdrag ur dokumentet Women’s 

Rights in Our Traditions and Customs från 1994, Moncayo 2006:79).  

För att belysa kvinnans roll och position inom Zapatiströrelsen kommer jag att redogöra för 

två händelser där kvinnan klivit fram som politisk representant och aktör i konflikten; 

Massakern i Acteal och Marschen till Mexico City.  

Massakern i Acteal  

Den 22 december 1997 mördades 21 kvinnor, 15 barn och 9 män av regeringsstödda 

paramilitära grupper när de samlats för att be i kyrkan, en händelse som kommit att kallas 

massakern i Acteal. De flesta som mördades tillhörde organisationen Las Abejas vilka 

sympatiserar med zapatisterna. I och med massakern tog den mexikanska armén tillfället att 

anfalla områden som sympatiserade med Zapatiströrelsen, men de mötte starkt motstånd 

främst från kvinnorna som efter Acteal-massakern kände enorm vrede. En av kvinnorna från 



21 

byn Nicolas Ruíz, Chiapas uttrycker; “ You know they massacred woman and little children. 

They say that all you could hear were the cries and screams of woman and little children as 

they died. We won't let that happen here. Now we are angry “ (Speed 2003:55). 

De kommande två veckorna efter händelsen i Acteal blockerade 400 kvinnor tillhörande den 

etniska gruppen Tojolobal maskerade med bandanas och luvor och beväpnade med träkäppar 

med hjälp av sina kroppar vägen för militärerna som försökte anfalla deras by. Samtidigt 

jagade 60 kvinnor springandes barfota, vissa med spädbarnen på ryggen, bort 100 soldater 

från byn Morelia (Speed 2003:47).  

3 

Massakern i Acteal har kommit att bli en viktig symbolisk och historisk händelse för 

Zapatiströrelsen som symboliserar det förtryck de i århundraden utsatts för. Händelsen visar 

också på kvinnans roll i situationer då de blivit attackerade och att kvinnor inte enbart är offer 

i väpnade konflikter utan också viktiga aktörer och försvarare. Efter massakern i Acteal 

fotograferades och dokumenterades förstörelsen av byarna, bilder som nådde världen över. 

Många av bilderna är på kvinnor och barn som bemöter militärens våld och enligt Sonia 

Toledo Tello och Anna Maria Caligaris hade effekten och budskapet inte varit detsamma om 

bilderna varit på män (Tello & Caligaris 2006:112). Effekterna av massakern i Acteal belyser 

hur kvinnorna som underordnad grupp vägrade att acceptera sin position. De blir enligt 

Michel Foucault avvikande och ett “störande element” i den rådande maktordningen. 

Foucault menar att stigmatisering och avvikelse är kopplat till kollektiva och individuella 

handlingar som på ett eller annat sätt bryter mot och utmanar den rådande samhällsordningen 

(De los Reyes & Mulinari 2010:44).  

                                                
3 Bildkälla: https://griid.org/2013/01/01/a-new-years-day-message-from-the-zapatistas/mujeres-empujando-a-soldado/  

 

https://griid.org/2013/01/01/a-new-years-day-message-from-the-zapatistas/mujeres-empujando-a-soldado/
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Zapatistkvinnorna blev normbrytare på flera plan då de som kvinnor stod upp för och 

försvarade sina byar, något som enligt samhällsnormerna anses vara männens uppgift. 

Kvinnorna överrumplade militären som säkerligen inte hade förväntat sig ett sådant kraftigt 

motstånd från dem, därför blir händelsen normbrytande både inom deras egna samhällen och 

inom majoritetssamhället som i det här fallet representeras av militären.  

I och med Zapatiströrelsens framväxt blev kvinnorna synliga politiska aktörer och de lyftes 

fram som avgörande i kampen för ursprungsbefolkningarnas rättigheter och 

självbestämmande (Blackwell 2006:122). Zapatistkvinnorna blev också symboler i den 

politiska kampen vilket är tydligt inom Zapatiströrelsen som ofta publicerar bilder på 

kvinnliga medlemmar, ett exempel är bilden på framsidan till uppsatsen. Även 

väggmålningarna i zapatistkontrollerade områden i Chiapas skildrar ofta kvinnorna. 

4                                       
Väggmålningar i zapatistbyarna i Chiapas  

 

Marschen till Mexico City 2001 

En annan viktig händelse för zapatistkvinnorna är marschen till Mexico City. Den 24:e 

februari 2001, 6 år efter upploppet i Chiapas marscherade män och kvinnor tillhörande 

Zapatiströrelsen till Mexico City för att ”tala” med regeringen. Färden tog 17 dagar och gick 

genom 12 av Mexikos delstater. Befälhavare Susana poängterar i och med marschen 2001; 

“We will represent the Zapatista women, and we will talk to Congress to ask them to include 

indigenous rights and culture in the constitution. That’s why we march and that’s why we go 

to Mexico City” (Tello & Caligaris 2006:107).  

                                                
4 Bildkälla vänster bild: http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=29  
   Bildkälla höger bild: http://pueblos.zapatista.org/#!home 
  

 

http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=29
http://pueblos.zapatista.org/#!home
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Med den kvinnliga befälhavaren Esther i täten tågade de in till kongressen i Mexico City. 

Hon krävde att politikerna skulle lyssna på henne som representant för 

ursprungsbefolkningarnas kvinnor och krävde rättvisa, demokrati och frihet samt att de 

postkoloniala strukturerna som förtrycker ursprungsbefolkningarna skulle upphävas (Kovic & 

Eber 2003:14); 

“[It is] symbolic that it is I, a poor indigenous and Zapatista woman, who would have the first word, 

and that the main message of our words as Zapatistas would be mine... My voice comes to ask for 

justice, liberty and democracy for the Indian people. My voice demanded, and demands, the 

constitutional recognition of our rights and our culture” (Forbis 2003:232) 

Händelsen visar hur Esther som [kvinnlig] befälhavare och politisk representant för 

Zapatiströrelsen leder en delegation till kongressen i Mexico City. Förutom att ta plats inom 

den egna rörelsen utmanar hon majoritetssamhällets normer genom att som kvinna och 

tillhörande en etnisk minoritet tala inför kongressen. Många av de befälhavare som deltog i 

marschen var kvinnor vilket visar på hur kvinnornas deltagande i sociala och politiska 

sammanhang förändrats i och med Zapatiströrelsens framväxt (Tello & Caligaris 2006:109). 

Befälhavare Yoland säger;  

“In the 2001 march, the women claimed their gender and ethnicity to become political actors and 

symbols of a political struggle, colored by nationalism: Our trip to Mexico City is very important and 

very great for the nation and for the world, because we will spread our word as Zapatistas and we will 

defend our rights as women and as indigenous people (...) “ (Tello & Caligaris 2006:107). 
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5Befälhavare Esther täckt i Zapatiströrelsens                              Utanför kongressen i Mexico City 2001  

svarta luva talar inför kongressen i Mexico City. 

 

Enligt statsvetaren och feministen Haleh Afshar framställs vanligtvis kvinnor som offer i 

väpnade konflikter vilket hon menar är en myt. Kvinnans position både förstärks och 

försvagas i konflikter och hon är oftast både offer och aktör (Afshar 2004:3ff). Afshar 

argumenterar för att i analyser av könsroller i konflikter bör myten att kvinnor inte deltar på 

slagfältet slås hål på. Enligt henne är det en förenkling att påstå att män agerar på den 

offentliga arenan och kvinnor i den privata och att det är därför män förknippas med krig, 

revolutioner och revolt medan kvinnan associeras med fred (ibid.:43). Denna myt motbevisar 

zapatistkvinnorna då flera av rörelsens kvinnliga medlemmar har höga poster som 

befälhavare, beslutsfattare och soldater. Kvinnorna utgör 30 procent av Zapatiströrelsens 

armé och bland rörelsens medlemmar och supportrar är antalet ännu högre (Moncayo 

2006:75f).  

Har situationen för kvinnorna i Chiapas förändrats?  

Zapatiströrelsens framväxt har lett till att ursprungsbefolkningarnas kvinnor blivit viktiga 

aktörer och politiska representanter i konflikten och inte enbart ses som offer vilket exemplen 

ovan illustrerar (Castillo 2006:66). I och med upproret 1994 kunde kvinnorna mobilisera och 

organisera sig och de blev synliga som politiska aktörer inom den egna rörelsen. Samtidigt 

skapade kvinnorna egna utrymmen där deras krav och villkor kunde uttryckas och förhandlas 

(Blackwell 2006:126). 

                                                
5 Bildkälla: https://gloriabendita-mmm.blogspot.se/2015/01/discurso-de-la-comandanta-esther-2001.html  

https://gloriabendita-mmm.blogspot.se/2015/01/discurso-de-la-comandanta-esther-2001.html
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Den finska forskaren och Latinamerikaexperten Sarri Vuorisalo-Tiitinen poängterar i artikeln 

Zapatistkvinnornas utmaning för stadsfeminismen att zapatistkvinnorna gjort stora framsteg 

framförallt i det offentliga deltagandet. Idag delar kvinnorna och männen lika på arbetet inom 

det autonoma hälso- och skolsystemet och kvinnorna är väl representerade i zapatisternas 

regionala politiska råd (Sandberg 2014). 

Enligt fred-och konfliktvetaren Judy El-Bushra förändras ofta könsrollerna i konflikter, det är 

vanligt att kvinnor då får större politiskt inflytande och att de ”tvingas” ta annars 

mansdominerade roller. Även om könsrollerna under själva konflikten kan bli mindre strikta 

menar El-Bushra att de oftast inte förändras i det långa loppet då kvinnan förblir en 

moderssymbol och hemmet ofta kvarstår som hennes dominerande sfär. Pankhurst menar likt 

El-Bushra att det är vanligt att kvinnor efter konflikten upplever en backlash, d.v.s. att de går 

tillbaka till de roller och positioner de hade innan konflikten började. Afshar poängterar å 

andra sidan att det inte är ovanligt att kvinnan i konflikter tar andra roller, vilka möjliggör att 

de kan uttrycka och försvara kvinnors rättigheter och kämpa för att kvinnor ska få bättre 

positioner även i det långa perspektivet (Afshar 2004:6), vilket Zapatiströrelsen och dess 

kvinnliga medlemmar är ett tydligt bevis på.  

Kvinnorna tog till vara på de strukturer som skapats inom Zapatiströrelsen och kunde därför 

organisera sig och delta i två kamper samtidigt; den för kvinnans rättigheter och den för 

ursprungsbefolkningarnas rättigheter och autonomi. Dessa två nivåer av deltagande visade sig 

fördelaktiga för Zapatiströrelsen i stort och för kvinnornas engagemang (Blackwell 

2006:126), även i det långa loppet. De har lyckats förändra sina positioner och roller på ett 

mer långsiktigt och strukturellt plan och fortfarande mer än 20 år efter Zapatiströrelsens 

uppror har kvinnorna en betydande roll inom rörelsen, både politiskt och militärt samt i 

samhällsbyggandet. 

En händelse som visar att zapatistkvinnan fortfarande har en prominent roll är att 

Zapatiströrelsen och CNI (Den nationella kongressen för ursprungsbefolkningen) i år 

utnämnde zapatistmedlemmen María de Jesús Patricio Martínez, känd som Marichuy från 

den etniska gruppen Nahua till presidentkandidat inför valet 2018. Hon säger i ett uttalande 

”Vi kan inte rekonstruera ett samhälle utan att kvinnorna deltar” (GCMX 2017) och visar 

därmed en stark ställning för kvinnans rättigheter och delaktighet i samhället. Att en kvinna 

röstas fram till presidentkandidat anser jag visar på hur långt Zapatiströrelsen kommit 

gällande kvinnans positioner och möjligheter i samhället. 
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6 

María de Jesús Patricio Martínez, ”Marichuy” 

 

Tello och Caligaris menar att de flickor som föddes efter 1994 i zapatistkontrollerade 

områden har vuxit upp i en tid präglad av förändrade könsnormer, men hur mycket som har 

förändrats skiftar från region till region (Tello & Caligaris 2006). Cárdenas har fram tills år 

2000 jobbat i zapatistområden och menar att mycket har hänt på 20 år men att man inte kan 

tala om total jämlikhet mellan könen. Enligt henne finns det fortfarande kvinnor och män 

som motsätter sig att kvinnor deltar politiskt och flera kvinnliga militärer som blivit gravida 

har beordrats att göra abort;  

"Once it happened that several militia women became pregnant and the order of the Zapatista 

command was to abort, with the support of some non-governmental organizations. If the compañeras 

wanted to continue the pregnancy they had to stop being militia and live their lives as housewives, 

while the men who got them pregnant had no consequences " (Bellani 2014).  

Zapatiströrelsens framväxt har också lett till ökade spänningar i området, förhöjd militär 

närvaro och splittringar mellan zapatister, icke-zapatister och före detta medlemmar.  

Efter upploppen 1994 har den militära närvaron förhöjts radikalt i Chiapas. Ett lågintensivt 

krig började, en strategi av staten för att skapa rädsla hos befolkningen. För att etablera “fred” 

i den rebelliska regionen skickade regeringen paramilitära grupper och flera aktioner för att 

fängsla zapatistledare genomfördes. Den konstanta militära närvaron har medfört ökat våld 

och sexuella trakasserier framförallt mot kvinnorna (Kovic & Eber 2003:11f).  

 

                                                
6 Bildkälla: María de Jesús Patricio Martínez facebooksida 
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Maricela från Cañadaområdet i Chiapas berättar att militären förolämpar dem och anklagar 

deras män för att vara zapatistaanhängare. De förstör stängslen så att boskapen rymmer och 

de sprider rädsla, främst bland kvinnorna som inte vågar gå själva ner till floden för att tvätta 

eftersom soldaterna har sitt läger i närheten. Maricela berättar att soldaternas närvaro medfört 

växande prostitution till området vilket fått förödande konsekvenser. Den ökade 

militariseringen har även lett till ökad alkoholkonsumtion bland männen. Förbudet mot 

alkohol som EZLN införde, vilket ledde till minskat våld i hemmet kom i med den ökade 

militariseringen att negligeras i allt fler byar och kvinnovåldet har därmed tilltagit (Speed 

2003:49). 

Antropologen Gemma Van der Haar framhåller i artikeln El movimiento Zapatista de 

Chiapas: dimensiones de su lucha (2005) att ett sätt för staten att motarbeta Zapatiströrelsen 

har varit att ge ekonomiskt statligt stöd till de byar och samhällen som tar avstånd från 

zapatisterna och därmed förhindra att fler ansluter sig. Zapatiströrelsen måste livnära sig helt 

själva, de får inget stöd från staten vilket belastar rörelsens medlemmar ekonomiskt och de 

materiella resurserna är därför mycket begränsade.  

En kritik mot Zapatiströrelsen är att deras starka motstånd mot regeringen och mot att 

förhandla med staten har lett till att det varit svårt för rörelsen att skapa allianser och ansluta 

sig till andra rörelser som är mer öppna för samarbete. En annan aspekt är att det uppstått 

spänningar och konfrontationer mellan zapatister, icke-zapatister och före detta medlemmar, 

men enligt Van der Haar har relationerna förbättrats i och med skapandet av de politiska 

regionala råden. Samtidigt som Zapatiströrelsen öppnar upp för nya möjligheter och ett nytt 

sätt att bygga ett samhälle kan rörelsen också i viss mån vara begränsande och exkluderande. 

Ett exempel är att många icke-zapatister från den yngre generationen emigrerar till USA för 

att arbeta medan Zapatiströrelsen enbart tillåter jobb hemifrån under en begränsad tid på två 

månader (ibid.:18f). 
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5.  ZAPATISTKVINNORNA; en diskussion utifrån postkoloniala feministiska teorier 

Jag kommer med utgångspunkt i antropologiska och feministiska artiklar och böcker lyfta 

postkoloniala feministiska perspektiv som belyser zapatistkvinnornas organisering och kamp 

samt föra en diskussion kring hur vi utifrån indigenous feminism kan förstå 

zapatistkvinnornas kamp.  

Hernandez Castillo menar att den feminism som i början av 1980-talet uppstod i Mexiko inte 

inkluderar ursprungsbefolkningarna då deras feministiska agenda alltid påverkats och 

samverkat med den ekonomiska och kulturella agendan där rasism och exploatering haft 

inverkan på skapandet av genus (Castillo 2006:64). Hon menar att det är viktigt att skilja på 

urban feminism och indigenous feminism eftersom kvinnor i urbana miljöer lever under andra 

förhållanden och principer än ursprungsbefolkningarnas kvinnor som ofta lever i avlägsna 

byar på landsbygden. Enligt Castillo är det viktigt att stärka ursprungsbefolkningarnas 

kvinnor utifrån ett genusperspektiv som bygger på deras kulturella identiteter och 

världsbilder och att skapa ett nationellt nätverk bland ursprungsbefolkningarnas kvinnor där 

man medvetandegör deras mänskliga rättigheter och lyfter en egen genusdiskussion 

(ibid.:67). 

Castillo poängterar att det därför krävs nya perspektiv på vad feminism innebär från ett 

“indigenous perspective” och menar att kvinnorna i Chiapas parallellt med kampen för 

autonomitet skapat en egen politisk diskurs med utgångspunkt i ett kulturellt genusperspektiv. 

Samtidigt som de medverkar i den bredare kampen där de tillsammans med männen kämpar 

mot ett förtryck baserat på klass och etnicitet har de också skapat utrymme att ifrågasätta och 

diskutera sin egen position som kvinnor. I reflektionerna kring rasismen och förtrycket av 

dem som ursprungsbefolkning synliggjordes också förtrycket mot dem som kvinnor, en 

diskussion som förts länge men som i och med Zapatiströrelsens framväxt fick ett eget forum. 

Genom att förespråka indigenous feminism som utgår ifrån ursprungsbefolkningarnas 

kulturer, samhällsstrukturer och världsbilder kan vi enligt Castillo förstå zapatistkvinnornas 

organisering och kamp som feministisk (Castillo 2006:58ff). 

Feministen Myrna Cunningham påpekar att feminismen skulle kunna inkludera en mer 

detaljerad analys och reflektion av ursprungsbefolkningarnas kvinnor där frihandelsavtal, 

diskrimineringen av ursprungsbefolkningarnas kollektiva rättigheter, förstörelsen av land och 

naturresurser samt den ökade militariseringen inkluderas - aspekter som påverkar kvinnans 

situation och därmed utvecklingen av kvinnans rättigheter. Hon menar att man också bör ta i 
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beaktande kulturella och språkliga skillnader samt ursprungsbefolkningarnas spirituella 

praktiker och världsåskådningar i skapandet av en mer inkluderande och holistisk feminism 

(Cunningham 2006:59).   

Alma López tillhör den etniska gruppen Quiche och är före detta stadsfullmäktige i 

Quetzaltenango, Guatemala. Hon försöker omformulera feminism utifrån en kontext där man 

tar hänsyn till ursprungsbefolkningarnas kulturer; ”Indigenous feminism for me grows from a 

principle: women are working toward the objective of constructing ourselves as independent 

people formed in community, people who can give to others without forgetting about 

themselves.” (Castillo 2006:69f). 

Alma López, Myrna Cunningham och Aida Hernandez Castillo menar att feminismen skulle 

kunna breddas än mer så att ursprungsbefolkningarnas kvinnor inkluderas i de feministiska 

diskurserna från vilka de tidigare anses ha exkluderats. Genom att förespråka indigenous 

feminism kan vi enligt dem förstå zapatistkvinnornas kamp och praktiker som feministiska 

genom att ta i beaktande ursprungsbefolkningarnas specifika historia, världssyn, erfarenheter 

och livssituation.  

En möjlig kritik mot begreppet indigenous feminism är att det riskerar att framställa 

ursprungsbefolkningarna som en enhetlig statisk grupp. Det finns många olika 

ursprungsbefolkningar världen över som har vitt skilda kulturer, traditioner och 

livssituationer. En annan aspekt är att bara för att man identifierar sig som 

ursprungsbefolkning betyder inte det att man nödvändigtvis är separerad från “västvärlden” 

och den urbana livsstilen vilken indigenous feminism antyder. Å andra sidan är det bra att 

ursprungsbefolkningarnas perspektiv och situation lyfts fram i de feministiska debatterna.   

Enligt Vuorisalo-Tiitinen kan inte akademiker definiera gränserna för feminismen. Hon 

menar att det finns olika former av feminism och att kontexten spelar en viktig roll (Sandberg 

2014). Mulinari och De los Reyes påpekar att vi genom att tala om feminismer i plural lättare 

kan förhålla oss till kvinnors olika levnadsvillkor då begreppet inkluderar flera perspektiv. De 

menar att det är omöjligt att i praktiken tala om feminism som en enhetlig praktik (De los 

Reyes & Mulinari 2010:81). Att begreppet indigenous feminism uppstått vittnar om att det 

behövs fler olika inriktningar inom feminismen för att fler kvinnor ska känna sig inkluderade 

i de feministiska diskurserna, då vad det innebär att vara kvinna bestäms utifrån många 

faktorer som klass, “ras”, etnicitet, nationella gränser och historiskt arv. Zapatistkvinnorna 

skapar en feministisk agenda utifrån hur de ser på kvinnan och könsroller och deras identitet 
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som kvinnor färgas till stor del av identiteten som ursprungsbefolkning och den kollektiva 

kampen. Genom att förespråka Indigenous feminism fångar man upp 

ursprungsbefolkningarnas kvinnors syn på vad feminism och feministisk kamp är och därmed 

blir också feminismen mer inkluderande. Castillo säger; “An “indigenous feminism” will be 

possible only in so far as indigenous women give their own content to the concept of 

feminism and find it useful in creating alliances with other organized women. “ (Castillo 

2006:67).  

Zapatiströrelsens framväxt har också lett till att nya transnationella, politiska och 

internationella nätverk skapats där kvinnorna i Chiapas tagit till vara på möjligheten att 

kommunicera globalt och skapat utrymmen för transnationellt motstånd (Kovic & Eber 

2003:22). Upproret i Chiapas 1994 har öppnat upp nya politiska utrymmen för kvinnorna och 

lett till att de sociala rörelserna i området börjat nätverka mer med varandra. Enligt Blackwell 

har förflyttandet mellan lokala, nationella och transnationella organisationer skapat nya 

hybrida identiteter, ökad medvetenhet, nya strategier samt en ökad förståelse för de problem 

som berör ursprungsbefolkningarnas kvinnor (Blackwell 2006:144ff). Kanske har dessa 

transnationella utrymmen lett till att ursprungsbefolkningarnas kamp allt mer kommit att 

inkluderas i de feministiska diskurserna och att man nu talar i termer av indigenous feminism. 

Chandra Mohanty diskuterar i boken Feminism utan gränser - avkoloniserad teori, 

praktiserad solidaritet (2003) risken med att tala i termer av “universellt systerskap” då det 

tenderar att essentialisera kvinnan till en enhetlig kategori där klassmässiga, rasmässiga och 

nationella gränser inte tas i beaktande. Hon menar att dialog och solidaritet mellan världens 

kvinnor är bra men att varje erfarenhet bör tolkas utifrån historisk synvinkel och 

platspolitiken blir därför fundamental, beroende på vilket land du kommer ifrån eller befinner 

dig i och hur du blir kategoriserad där (invandrare, svart, kvinna, ursprungsbefolkning o.s.v.) 

avgör ens politiska utrymme och därmed den feministiska kampen (Ibid.:129-141).  

 

Sammanfattningsvis tyder diskussionen ovan på att det inom feminismen behövs fler 

inriktningar som innefattar olika kvinnokamper världen över och där olika feministiska 

praktiker och utgångspunkter är inkluderade.     
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION  

På vilket sätt har Zapatiströrelsen bidragit till kvinnlig emancipation och förändring av 

könsroller? Vad är kvinnans roll och position inom Zapatiströrelsen? Kan vi applicera 

postkoloniala feministiska teorier för att förklara zapatistkvinnornas organisering och kamp? 

Den politiska och kulturella kontexten är ofta avgörande för framväxten av kvinnorörelser 

och deras kamp för självbestämmanderätt (Stephen 1997:209) vilket zapatistkvinnorna är ett 

bra exempel på. Utan Zapatiströrelsens framväxt är det möjligt att kvinnorna inte organiserat 

sig på samma sätt och varit lika framgångsrika gällande kvinnans rättigheter, förändringen av 

traditioner och könsroller samt att ta politiskt utrymme, vilket återknyter till uppsatsens första 

frågeställning; på vilket sätt har kvinnans position och roll förändrats i och med 

Zapatiströrelsens framväxt? 

Zapatiströrelsens framväxt möjliggjorde att kvinnorna kunde organisera sig och kvinnofrågor 

fick för första gången en egen agenda. Genom den revolutionära kvinnolagen krävde 

kvinnorna förändring och ökade rättigheter vilket blev startskottet för en växande 

kvinnorörelse som kom att sträcka sig långt utanför Chiapas gränser. Kvinnorna kom att ta 

allt mer plats i zapatistbyarnas olika arenor inte minst i politiska och revolutionära 

sammanhang och de ses nu som en ”naturlig” del i kampen för ursprungsbefolkningarnas 

rättigheter. De har förändrat maktstrukturer och könsroller inom sina egna samhällen då 

kvinnan inte enbart agerar i den privata sfären utan även tar plats i offentliga arenor både 

lokalt och nationellt. Frågan är; upprätthålls normerna och “lagarna” i verkligheten? 

Även om den revolutionära kvinnolagen inte upprätthålls i alla hem och zapatistbyar anser 

jag att det viktigaste zapatistkvinnorna skapat är en gemensam röst samhället inte längre kan 

exkludera. I och med Zapatiströrelsens framväxt och deras krav på demokrati och rättigheter 

har andra normer skapats för vad kvinnans roll och position bör eller kan vara utifrån 

kvinnornas synvinkel. Zapatisterna har ifrågasatt och utmanat könsnormer och strukturer och 

öppnat upp för en diskussion där kvinnorna tagit plats, skapat en egen feministisk agenda, 

och inkluderat en kvinnokamp i den gemensamma kampen. Zapatiströrelsen arbetar för ett 

mer demokratiskt och rättvist samhället och då måste även kvinnorna vara inkluderade, för i 

slutändan; “ Vad är revolutionen utan kvinnorna?”  
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Hur kan zapatistkvinnornas organisering och kamp förstås utifrån postkoloniala feministiska 

teorier? Som jag genomgående diskuterat i uppsatsen är det viktigt att se till andra 

subjektspositioner än kön för att förstå zapatistkvinnornas situation. Klassmässiga och 

rasmässiga strukturer spelar stor roll i skapandet av könsidentitet, likaså det koloniala 

historiska arvet och de kvarlevande koloniala strukturerna av marginalisering och 

exkludering av ursprungsbefolkningarna. Flera av de feministiska teoretiker jag tidigare 

nämnt menar att det därför behövs en ny inriktning inom feminismen; indigenous feminism, 

som utöver ovanstående aspekter inkluderar ursprungsbefolkningarnas kulturella, spirituella, 

traditionella praktiker och världsåskådningar vilka skiljer sig från t ex urbana feminister i 

Mexiko eller svarta feminister i USA.   

Zapatiströrelsen och zapatistkvinnorna för en ständig kamp som tar sig nya uttryck och 

former och lyfter frågor som berör många människor världen över. Att en zapatistkvinna från 

ursprungsbefolkningen kandiderar i nästa presidentval visar på hur kvinnans position och 

möjligheter, även i majoritetssamhället, har förändrats under de senaste 20 åren. Om 

Marichuy vinner valet återstår att se, men för zapatistkvinnorna och för 

ursprungsbefolkningarnas kvinnor i Mexiko kan det, enligt min mening, ändå ses som en 

seger.  
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