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Chciałbym Cie ̨ teraz Drogi Czytelniku zabrać w podróż do dżungli Lacan-
don położonej wmeksykańskim stanie Chiapas1. Może sie ̨wydawać, że takie
miejsce jak dżungla nie ma zupełnie nic wspólnego z Internetem, ale jednak
ma i to bardzo dużo. Albowiemwłaśnie tamw 1994 roku narodził sie ̨ruch za-
patystów, który nazywany jest pierwszym ruchem informacyjnym lub post-
modernistycznym. Internet odegrał wielka ̨ role ̨ w rozpowszechnieniu idei
tego ruchu, jak również w budowie trwałego ruchu społecznego walczac̨e-
go o prawa meksykańskich Indian, ale także o prawa wszystkich wykluczo-
nych przez neoliberalna ̨globalizacje.̨ Na samym poczat̨ku wwielkim skrócie
zarysuje ̨ historie ̨ działalności ruchu zapatystów, nastep̨nie dokonam opisu
tożsamości tego ruchu, scharakteryzuje ̨ idee ̨demokracji jaka ̨postuluja ̨oraz
ukaże ̨w jaki sposób Zapatyści korzystaja ̨ z nowej globalnej siły jaka ̨ stanowi
Internet.

Wspomniałem już, że ruch ten rozpoczał̨ swoja ̨ walke ̨ w 1994 roku, a do-
kładnie 1 stycznia tamtego roku. Wiek̨szość ludzi z pewnościa ̨ tamtego dnia
odsypiało huczna ̨sylwestrowa ̨zabawe,̨ ale grupka uzbrojonych ludzi wyszła
z dżungli Lacandon wypowiadajac̨ wojne ̨ rzad̨owi Meksyku. Jakie były ich
cele? Zapatyści żad̨ali uznania praw i kultury rdzennej ludności Chiapas (ja-
ka ̨stanowia ̨Indianie), zerwania PółnocnoamerykańskiegoUkładu oWolnym
Handlu (NAFTA), ustap̨ienia ze stanowiska urzed̨ujac̨ego prezydenta Meksy-
ku Carlosa Salinasa de Gortatori oraz przeprowadzenia nowych, uczciwych
wyborów. Rzad̨ Meksyku oczywiście myślac̨, że ma do czynienia z pozosta-
łościa ̨ lewicowej partyzantki, w odpowiedzi wysłał w ten rejon wojsko, aby
szybko rozprawiło sie ̨ z buntownikami. Podobnie meksykańskie media po-
czat̨kowo przedstawiały zapatystów w negatywnym świetle, jednak w kolej-
nych dniach sytuacja uległa diametralnej zmianie. Media zaczeł̨y zwracać
uwage ̨ na to, że stan Chiapas jest najbiedniejszym stanem Meksyku, że cha-
rakteryzuje sie ̨ wysokim stopniem analfabetyzmu, że sytuacja India n jest
naprawde ̨cież̨ka. Jednak najbardziej niezwykłe było to, że rzad̨ Meksyku po-
stanowił negocjować z zapatystami.

Po kilku dniach zbrojnych walk, w których zgineł̨o kilkadziesiat̨ osób, za-
patyści postanowili walczyć o swoje cele na drodze pokojowej, ich bronia ̨
miały stać sie ̨ teraz słowa, a miejscem tej walki, mied̨zy innymi, właśnie In-
ternet. Komunikaty z walki zapatystów usłyszał niemalże cały świat. Oczy-

1 Tekst opieram na mojej pracy magisterskiej pod tytułem „Współczesne problemy kapi-
talizmu a nowemożliwości organizowania sie ̨ społeczeństwa na przykładzie ruchu zapatystów”
, która została obroniona 24 czerwca 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Ślas̨kiego.
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wiście zapatyści nie korzystali z Internetu wprost z dżungli Lacandon, ale
wykorzystali w tym celu sieć światowego wsparcia, która polegała na tym, iż
jak pisze Donna Kowal:

<qoute> „osoba żyjac̨a w Chiapas telefonowała albo faksowała wiadomość
do kogoś spoza regionu, kto nastep̨nie umieszczał hiszpańska ̨ wiadomość
na istniejac̨ych już listach maillingowych oraz na specjalnie tworzonej liście
Chiapas. Nastep̨nie kolejny wolontariusz tłumaczył wiadomość na angielski
i wysyłał ja ̨ do subskrybentów z listy. Ochotnicy niedaleko granicy Meksyki
i Stanów Zjednoczonych, zwiaz̨ani z Narodowym Komitetem dla Demokracji
wMeksyku (the National Commission for Democracy inMexico) w El Paso, w
stanie Teksas, kupowali gazety po meksykańskiej stronie, wracali z nimi do
Stanów, aby je przetłumaczyć i przesłać dalej. Listserv (system obsługi list
dyskusyjnych) oraz oficjalna strona internetowa były i sa ̨ używane wraz z
innymi, zakładanymi przez studentów, profesorów i aktywistów, forami słu-
żac̨ymi dyskusji na takie tematy, jak: szanse na pokój, budzenie świadomości,
organizacja listowych albomailowych kampanii oraz promowanie lokalnych
wieców na rzecz zapatystów (Kowal, 2008, s. 136).

Widzimy wiec̨ jak ogromna ̨ sieć wsparcia udało sie ̨ stworzyć zapatystom.
Budowa tej sieci zaczeł̨a sie ̨ od zwolenników w Stanach Zjednoczonych, aby
nastep̨nie przenieść sie ̨ do innych krajów świata. Dlaczego jednak udało sie ̨
zapatystom stworzyć tak wielka ̨ sieć wsparcia, istniejac̨a ̨ zarówno w wirtu-
alnym jak i rzeczywistym świecie?

W dużej mierze budowa tak ogomnej sieci światowego wsparcia dokona-
ła sie ̨dziek̨i temu, iż zapatyści wypowiedzieli wojne ̨neoliberalizmowi, stajac̨
po stronie wszystkich, w jakiś sposób wykluczonych czy dyskryminowanych
przez te ̨ ideologie.̨ Albowiem neoliberalizm zakłada budowe ̨globalnego wol-
nego rynku, czes̨to za wszelka ̨ cene,̨ nawet za cene ̨ negatywnych kosztów
społecznych, za cene ̨wykluczenia z dokonujac̨ych sie ̨przemian dużej grupy
ludzi, czes̨to tych najsłabszych, represjonowanych czy dyskryminowanych,
takich jak właśnie Indianie z Chiapas. Neoliberalizm tworzy z ekonomi naj-
ważniejsza ̨sfere ̨życia, czyniac̨ z ludzi istoty podobne do homo oeconomicus,
czyli istoty kierujac̨e sie ̨w swoim życiu tylko zasada ̨kalkulacji zysków i strat.
Taka koncepcja z pewnościa ̨ ogranicza wartość człowieka. I właśnie mied̨zy
innymi przeciw niej buntuja ̨ sie ̨ zapatyści. Jak wyglad̨ała dalej ich walka?

W 1996 roku w San Andres podpisa no porozumienie z rzad̨em, który zo-
bowiaz̨ał sie ̨ uznać prawa i kulture ̨ Indian. Jednak obietnice nie zostały speł-
nione, gdyż oddziały wojskowe w Chiapas zostały umocnione, a projekt usta-
wy uchwalony przez rzad̨ różnił sie ̨ znaczac̨o od podpisanych porozumień.
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Dwudziestego drugiego grudnia 1997 roku miały miejsce tragiczne wyda-
rzenia. W mieście Acteal w Chiapas nieznani sprawcy dokonali masakry 45
uczestników odbywajac̨ej sie ̨ w tamtym miejscu mszy. Zapatyści oskarżali i
nadal oskarżaja ̨ o te ̨ zbrodnie ̨ paramilitarne oddziały meksykańskiego rza-̨
du. W 2000 roku po raz pierwszy od siedemdziesiec̨iu jeden lat, prezyden-
tem Meksyku został Vincente Fox, a wiec̨ kandydat nie należac̨y do partii
Rewolucyjno–Instytucjonalnej. W zwiaz̨ku z ta ̨ zmiana ̨ rzad̨u, zapatyści po-
stanowili ponown ie ubiegać sie ̨ o prawa rdzennych mieszkańców Meksyku.
W lutym 2001 roku wyruszyli do miasta Meksyk, aby pokojowo zademon-
strować swoja ̨ obecność. Jednak demonstracja nie przyniosła rezultatów, w
zwiaz̨ku z tym zapatyści postanowili nie prowadzić dalej żadnych negocjacji
z politykami i sami starać sie ̨ o poprawe ̨ własnej sytuacji bez pomocy rza-̨
du. Utworzyli wiec̨ na terenie Chiapas trzydzieści dwie autonomiczne (Za-
patystowska gminy, w Armia których władze ̨ Wyzwolenia sprawuja ̨ Naro-
dowego), sami bed̨ac̨ mieszkańcy organizacja ̨ tych gmin. EZLN polityczno–
wojskowa ̨zrezygnowała z zarzad̨zania autonomicznymi gminami, oddajac̨ je
w rec̨e mieszkańców. Zapatyści obecnie tylko wspieraja ̨mieszkańców w da-̨
żeniu do poprawy warunków gospodarczych, edukacyjnych i zdrowotnych
stanu Chiapa s, ale także cały czas utrzymuja ̨kontakt ze swoimi zwolennika-
mi z całego świata. Nadal zamierzaja ̨ stworzyć polityczny sojusz ponad mek-
sykańskimi podziałami, a także polityczny sojusz światowy, który walczyłby
o głoszone przez nich prawa. Przykładem tego, jest zwołanie przez nich w
2009 roku na piet̨nastolecie powstania, mied̨zynarodowego spotkania, któ-
re skupiło intelektualistów i polityków z całego świata oraz przedstawicieli
krajowych i mied̨zynarodowych ruchów ludowych, w tym przedstawicieli
najsłynniejszego chłopskiego ruchu La Via Campesina.

Podsumowujac̨, konflikt mied̨zy zapatystami a rzad̨em znajduje sie ̨w sta-
nie zawieszenia. Zapatyści próbuja ̨wprowadzać zmiany samodzielnie, a rzad̨
Meksykuwodpowiedzimilitaryzuje coraz bardziej stan Chiapas. Relacjamie-̨
dzy tymi dwoma stronami konfliktu znajduje sie ̨ wiec̨ pomied̨zy, z jednej
strony instytucjonalizacja ̨ konfliktu, a z drugiej jeszcze wiek̨szym jego za-
ostrzeniem. Wynika to z tego, iż zapatyści proponuja ̨ inny obraz świata, po-
siadaja ̨ inne cele, inne priorytety. Rzad̨ Meksyku nadal akceptuje neoliberal-
na ̨wizje ̨polityki, a ruch zapatystów pragnie stworzyć inna,̨ nowa,̨ wersje ̨glo-
balizacji i polityki. Konflikt ten bed̨zie utrzymywał sie ̨w zawieszeniu, dopóki
rzad̨ nie zmieni swoich planów lub zapatyści nie zdobed̨a ̨wystarczajac̨ej siły
politycznej, mogac̨ej wprowadzić postulowane przez nich zmiany. Jednak ta
druga opcja wydaje sie ̨ jeszcze daleka do spełnienia, gdyż zapatyści unikaja ̨
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przekształcenia sie ̨ w partie ̨ polityczna,̨ czy wyłaniania do polityki swoich
przedstawicieli, jak również wydaje sie,̨ że nie posiadaja ̨ ścisłego planu, jak
wyglad̨ać ma nowa polityka i globalizacja. Dopiero wiec̨ czas pokaże, jak roz-
wiaż̨e sie ̨ omawiany konflikt.

Tożsamość zapatystów
Kim sa ̨jednak zapatyści? Jaka jest ich tożsamość? Głównym atrybutem tożsa-
mości zapatystów jest bunt. Narracja zapatystów jest narracja ̨walki, oporu,
rebelii przeciwko dyskryminacji, represji, wyzyskowi, wyłac̨zeniu z dokonu-
jac̨ych sie ̨w Meksyku zmian. Zapatyści sami nazywaja ̨ siebie produktem 500
lat walki od wojny o niepodległoś ć po walke ̨ z neoliberalizmem. To właśnie
walka ukształtowała ich tożsamość. Kto jednakwchodzi w skład zapatystów?
Kto jest zapatysta?̨ Ruch zapatystów składa sie ̨z trzech ściśle połac̨zonych ze
soba ̨ warstw, które razem wspólnie prowadza ̨ walke ̨ przeciwko swoim wro-
gom. Pierwsza ̨warstwe ̨ i podstawe ̨tego ruchu stanowia ̨rdzenni mieszkańcy
Meksyku, czyli Indianie, z różnych grup etnicznych mied̨zy innymi takich
jak: Tzotzil, Tzeltal, Chol i Tojolabal. Druga ̨warstwe ̨ stanowi Kościół Katolic-
ki oraz lewicowi intelektualiści, tacy jak nieformalny rzecznik zapatystów –
Subcomandante Marcos. Kościół Katolicki jeszcze przed powstaniem, wspie-
rał Indian w walce o swoje prawa, edukował, organizował i mobilizował In-
diańskie wspólnoty, pomagał utworzyć rade ̨ chłopskich zwiaz̨ków. Jednak,
gdy wybuchło zbrojne powstanie, Kościół wycofał sie ̨ z popierania Indian,
ponieważ popierał walke ̨ tylko na drodze pokojowej. Przy organizowaniu
chłopskich zwiaz̨ków Kościołowi pomagali lewicowi intelektualiści, którzy
postanowili utworzyć zbrojna ̨ partyzantke.̨ Natomiast trzecia ̨ warstwe ̨ ru-
chu stanowia ̨ wszystkie osoby wspierajac̨e zapatystów, zgadzajac̨e sie ̨ z ich
poglad̨ami, które chca ̨walczyć z neoliberalna ̨globalizacja.̨ Sa ̨to wiec̨ wszyst-
kie osoby dyskryminowane, piet̨nowane, represjonowane. Zapatysta ̨ może
w iec̨ być każdy, deklaruja ̨ to sami zapatyści w szóstej deklaracji z dżungli
Lacandon wydanej w 2005 roku. Ruch zapatystów z ruchu walczac̨ego o lo-
kalne prawa przemienił sie ̨ wiec̨ w ruch walczac̨y o prawa wszystkich ludzi
na świecie wykluczonych przez globalizacje ̨w neoliberalnej wersji.

Przy analizie tożsamości zapatystów nie można pominać̨ symbolu tego ru-
chu – czarnej kominiarki. Na wielu zdjec̨iach z wystap̨ień przedstawicieli te-
go ruchumożemy zobaczyć jak kryja ̨sie ̨za czarna ̨kominiarka,̨ która spełnia
szereg różnych funkcji. Kominiarka nie oznacza, że zapatyści pragna ̨ ukryć
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ogólnoświatowego ruchuwalczac̨ego przeciwneoliberalizmowi. Internet po-
zwala łatwo pozyskiwać kolejnych zwolenników, którzy sami też korzystaja ̨
z sieci, aby walczyć z neoliberalizmem. Znane sa ̨ ataki hakerów, (uważaja-̨
cych siebie za sympatyków Zapatystów) na strony rzad̨u Meksyku. Ruch za-
patystów stworzył wiec̨ globalna ̨ sieć wsparcia, która nie tylko pomagała ru-
chowi w pokojowych negocjacjach z rzad̨em Meksyku, ale także pomagała i
wciaż̨ pomaga w poprawie warunków życia ludności stanu Chiapas.

Po czwarte ruch zapatystów od prawie dwudziestu lat istnieje w sieci, aby
informować opinie ̨ publiczna ̨ o swojej działalności. Poprzez Internet rozpo-
wszech niaja ̨ przytoczony przeze mnie w poprzednim podrozdziale demo-
kratyczny eksperyment, informuja ̨ o celach, jakie udało sie ̨ im do tej pory
zrealizować, a także informuja ̨ o prowadzonych przez siebie akcjach, mar-
szach, manifestacjach, w których może wziać̨ udział każdy, kto popiera po-
glad̨y i cele ruchu zapatystów. Internet jest obecnie wykorzystywany przez
wiele ruchów społecznych do koordynowania, ale także informowania o swo-
ich bieżac̨ych działaniach. Zamieszczenie informacji w sieci o danej mani-
festacji może przyciag̨nać̨ ogromna ̨ liczbe ̨ osób. Jak ogromna może to być
liczba, najlepiej świadcza ̨manifestacje, przeciwko wprowadzeniu w naszym
kraju ACTA.

Podsumowujac̨, Internet jest wiec̨ wykorzystywany przez zapatystów do
takich celów, jak: obrona przed represjami ze strony wojska i rzad̨u Meksy-
ku, przedstawiania obrazu swojego ruchu, kontaktu ze swoimi zwolennika-
mi oraz koordynowania i informowania o swojej działalności. Jak na razie
Zapatyści nie wykorzystuja ̨ Internetu w takich dziedzinach życia jak eduka-
cja, gospodarka czy polityka. Jak wspomniałemwcześniej zapatyści walcza ̨o
poprawe ̨systemu opieki zdrowotnej, edukacji i rynku pracy stanu Chiapas, a
także o stworzenie, ich zdaniem, nowej formy demokracji, odnoszac̨ na tych
polach sukcesy. Internet nie znajduje jak na razie zastosowania w ich demo-
kracji, nie korzystaja ̨ z jego zalet poprawiajac̨ system edukacji, opieki zdro-
wotnej czy rynku pracy stanu Chiapas. Czywprzyszłości, Internet znajdziew
tych dziedzinach zastosowanie? Czy jednak Zapatyści nadal bed̨a ̨ korzystać
z jego zalet, tylko w tych wymienionych przeze mnie celach? Na to pytanie
obecnie niemożna udzielić jednoznacznej odpowiedzi, musimy czekać aż od-
powie na nie przyszłość. Dziś możemy stwierdzić, że ru ch zapatystów jest
z pewnościa ̨ pierwszym ruchem, który pokazał jak ruchy społeczne moga ̨
wykorzystywać Internet do prowadzenia swojej walki.
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Internet jako narzed̨zie walki nowych ruchów
społecznych
Ruch zapatystów uważany jest za pierwszy ruch społeczny, który do swojej
walki wykorzystał Internet. W jaki sposób zapatyści skorzystali z siły Inter-
netu, i w jaki sposób dalej z tej siły korzystaja?̨

Po pierwsze Internet stał sie ̨ i wciaż̨ pozostaje, dla ruchu zapatystów tar-
cza ̨ obronna ̨ przed rzad̨em Meksyku. Zapatyści celowo umieścili w Interne-
ciewiadomość o rozpoczec̨iu powstania, o przyczynach i celachwystap̨ienia,
aby nie zostać w szybki i bezwzgled̨ny sposób unicestwionymi przez meksy-
kańskie wojsko. Przywódcy powstania przewidzieli, że wykorzystujac̨ Inter-
net, ich głos z dalekiej dżungli Lacandon, zostanie usłyszany przezmieszkań-
ców Meksyku, Stanów Zjednoczonych, ale także innych krajów świata. Głos,
który bed̨zie słyszalny w taki sposób, jak oni sami tego chca,̨ a nie w spo-
sób taki, jak chca ̨ tego tradycyjne media. Opinia publiczna, która usłyszała o
zapatystach dziek̨i Internetowi, wymusiła na rzad̨zie Meksyku pokojowe ne-
gocjacje. Rzad̨ musiał zapomnieć o represjach, które pozwoliłyby w szybki
sposób pozbyć sie ̨ kłopotu. Internet wiec̨, po raz pierwszy w historii wygrał
z siła ̨wojska.

Po drugie Internet pozwolił zapatystom przedstawić w sposób swobodny,
bez ingerencji osób trzecich własny, taki jak tylko oni tego chca,̨ obraz swo-
jego ruchu. Internet pozwala na to, aby treść przekazu udostep̨niana w sieci
była taka, jak życzy sobie tego jej twórca, który ma pewność, że nie zosta-
nie ona zmieniona przez dziennikarzy, jak to czasemmamiejsce w tradycyj-
nychmediach. Jest to siła ̨dla ruchu zapatystów, ale także dla innych ruchów
społecznych. Wykorzystujac̨ Internet, każdy ruch społeczny może stworzyć
swoja ̨ strone ̨ internetowa,̨ na której przedstawi swoje poglad̨y, cele, swoja ̨
tożsamość. Tak postap̨ił ruch zapatystówbed̨ac̨ prekursoremdla nastep̨nych
ruchów społecznych. Jednakże,możliwoś ć tworzenia w Internecie własnego
obrazu przez dany ruch społeczny, nie musi być pozytywnym aspekte m dla
użytkowników Internetu. Z tego powodu, że treść przekazu tworzona przez
ten ruch może przedstawiać zafałszowany obraz rzeczywistości, majac̨y na
celu szerzenie propagandy, która może stać sie ̨niebezpieczna dla innych lu-
dzi.

Po trzecie Internet pozwala zapatystom na stały kontakt ze zwolennikami
swojego ruchu, których można znaleźć niemalże na całym świecie. Kontakt
ten jest ważny dla ruchu zapatystów, gdyż jednym z ich celów jest budowa
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swoje twarze przed światem, ukryć swoja ̨ tożsamość, ale paradoksalnie pra-
gna ̨ podkreślić otwarty i pluralistyczny charakter swojego ruchu, do które-
go może przystap̨ić każdy, kto popiera ich walke.̨ Nie liczy sie ̨ bowiem to co
znajduje sie ̨ pod kominiarka ̨ a wiec̨ kolor skóry, płeć i inne różnice, ale cheć̨
podjec̨ia wspólnej walki. Czarna kominiarka pełni oczywiście także funkcje ̨
ochronna ̨ przed ewentualnymi represjami ze strony rzad̨u. Ale także pod-
kreśla jedność, kolektywność zapatystów, pomaga w rzad̨zeniu, zabezpiecza
przedwyłanianiem sie ̨przywódców ruchu, którzymogli bywykorzystaćwal-
ke ̨ ruchu do swoich celów. Czarna kominiarka poprzez zakrycie twarzy za-
pewnia każdemu anonimowość, która powoduje, że n ie liczy sie ̨wizerunek,
charakter danego polityka, jego płeć, kolor skóry, przynależność do danej
klasy, ale wywiaz̨ywanie sie ̨ z funkcji, jakie powierzyła ma ludność.

Z ludźmi spoza Meksyku zapatyści nie łac̨za ̨ sie ̨ tylko poprzez Internet,
lecz także poprze z organizowanie licznych mied̨zynarodowych spotkań,
rozmów czy kampanii, poprzez które chca ̨ znaleźć zwolenników swojej
walki, ale także stworzyć nowa ̨polityke ̨i nowa,̨ inna ̨niż neoliberalna,̨ wersje ̨
globalizacji. Jak ma wyglad̨ać ta nowa polityka, tego jeszcze nie wiadomo,
ponieważ plan zmiany neoliberalnej globalizacji jest bardzo ogólny, ale
pewne wskazówki, jak może on wyglad̨ać w praktyce może dostarczyć
udany demokratyczny eksperyment zapatystów.

Bowiem zapatyści utworzyli w Chiapas autonomiczne wspólnoty poprzez
utworzenie „Junt Dobrego Rzad̨u”, które opieraja ̨ sie ̨ na budowie lokalnych
autonomicznych, niezależnych od rzad̨u, samorzad̨ów. Obecnie do „Junt Do-
brego Rzad̨u” należy ponad trzydzieści gmin Chiapas.

Demokracja zapatystów
Demokratyczny system zapatystów składa sie ̨ z trzech poziomów. Na każ-
dym z tych poziomów ruch zapatystów daż̨y do tego, aby mieszkańcy mieli
jak najwiek̨szy wpływ na proces sprawowania władzy. Na pierwszym pozio-
mie mieszkańcy danej wsi, spotykaja ̨ sie ̨ na wspólnych zgromadzeniach, w
których każdy ma prawo głosu, bez wzgled̨u na płeć, wiek czy inne cechy. O
to jak mieszkańcy zbuntowanych okreg̨ów opisuja ̨ te zgromadzenia:

Kiedy pojawia sie ̨ jakiś problem, ludzie zwołuja ̨ zgromadzenie,
zbieraja ̨ sie ̨wszyscy mieszkańcy wspólnoty: meż̨czyźni, kobiety,
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dzieci. Powołuja ̨ przewodniczac̨ego zgromadzenia, który zbiera
i zapisuje wszystkie możliwe opinie.
Jeśli zgromadzenie nie pozwala, aby mówili wszyscy, czy to dla-
tego, że jest dużo ludzi, lub też jest ktoś, kto sie ̨wstydzi, to dzie-
li sie ̨ ono na małe grupy robocze, które dyskutuja ̨ i podejmuja ̨
decyzje, by potem przedstawić je na zgromadzeniu plenarnym.
Decyzja, która bed̨zie realizowana, nazywana jest zgoda ̨ (Górski,
2007, s. 115).

Zgromadzenia mieszkańców w danej wsi wybieraja ̨ dwie lub cztery osoby
do reprezent owania potrzeb mieszkańców na nastep̨nym poziomie władzy,
a wiec̨ w samorzad̨ach, które skupiaja ̨ kilkanaście wsi. Natomiast spośród
tych wybranych przedstawicieli, samorzad̨y wybieraja ̨ osoby do sprawowa-
nia funkcji w piec̨iu okreg̨ach „Rad Dobrego Rzad̨u”. Przedstawiciele „Rad
Dobrego Rzad̨u” pełnia ̨ powierzone funkcje ̨ rotacyjnie przez pieć̨ tygodni
przez okres dwóch lat i odpowiedzialni sa ̨ przed wszystkimi mieszkańcami,
którzy moga ̨w każdej chwili odwołać dana ̨ osobe,̨ jeśli nie wywiaz̨uje sie ̨ ze
swoich zadań. Pod władza ̨mieszkańców pozostaje również wojskowe skrzy-
dło ruchu zapatystów (EZLN), które niemawpływu na podejmowane decyzje
przez zgromadzenia ludności, samorzad̨y czy „Rady Dobrego Rzad̨u”, może
pełnić jedynie funkcje ̨ doradcza.̨ Demokracja zapatystów opiera sie ̨ wiec̨ na
zasadzie samorzad̨ności mieszkańców zbuntowanych okreg̨ów. Samorzad̨-
ność ma dotyczyć nie tylko władzy, ale także innych sfer życia. Ruch zapaty-
stów wraz z mieszkańcami Chiapas buduje bez pomocy rzad̨u własny system
edukacji, opieki zdrowotnej, rynek pracy. Walczy z problemami tego stanu,
a wiec̨ o zmniejszenie ubóstwa, bezrobocia, przestep̨czości, nierówności czy
dyskryminacji. Zapatyści postanowili nie liczyć już na rzad̨, który albo nie in-
teresuje sie ̨ problemami Chiapas, albo którego pomoc jest nieadekwatna do
potrzeb mieszkańców. Postanowili wykorzystać zapał, mobilizacje ̨ samych
mieszkańców, skłonić ich do samodzielności, tym samym zwiek̨szajac̨ ich
poczucie własnej wartości. Poczucie wpływu na podejmowanie decyzje, na
możliwość ich kształtowania czy zmieniania powoduje, iż mieszkańcy nie
czuja,̨ że coś jest im narzucane z góry, pozbywaja ̨sie ̨prote kcjonalności, któ-
ra wiaż̨e sie ̨z oferowaniem pomocy. Udowadniajac̨ tym samym, że zwiek̨sze-
nie udziału zwykłych mieszkańców w sprawowaniu władzy, w zarzad̨zaniu
swoim życiem przynosi pozytywne skutki. Warto zacytować w tym miejscu
fragment z Bilansu Rad Dobrego Rzad̨u stworzonego przez organizacje ̨ Paz
con Democracia:
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członkowie Junt nie posiadaja ̨tytułów ani doświadczenia, ale za-
kłada sie,̨ że podnoszenie kwalifikacji zdobywa sie ̨ przez samo
sprawowanie rzad̨ów. Stopniowo wprowadzano do Junt, kobiety
oraz osoby starsze, po uświadomieniu sobie, jakim szacunkiem
ciesza ̨sie ̨onewposzczególnychwspólnotach, np. jakoRada Star-
szych. Jedna ̨z naczelnych idei zapatystowskich, jest zerwanie ze
stereotypem, że tylko profesjonalni, wykształceni politycymoga ̨
sprawować rzad̨y (Katarzyna Wiac̨ek, 2008).

W demokracji zapatystów ma miejsce również wspólnotowe podejmowa-
nie decyzji. Mieszkańcy sami wiec̨ decyduja ̨ na przykład o rozdziale pomo-
cy za granicznej i redystrybucji ziemi. Decyzje zapadaja ̨ wiek̨szościa ̨ co naj-
mniej 66% głosów (Górski, 2007). Każdy na zgromadzeniachmaprawo zabrać
głos, a decyzje zapadaja ̨ po długich rozmowach. Dlatego też sposób sprawo-
wania władzy przez zapatystów jest powolny, ale tylko w ten sposób można
zagwarantować każdemu prawo głosu i tym samym podjać̨ decyzje,̨ która
rzeczywiście bed̨zie trafnie odzwierciedlać problemy mieszkańców. Zapaty-
ści cały czas daż̨a ̨ do zwiek̨szenia uczestnictwa kobiet w sprawowaniu wła-
dzy. Jak na razie udział kobiet jest mały, ale ruch zapatystów cały czas daż̨y
do zmiany stereotypowych ról płci i zmiany mentalności kobiet, aby zache-̨
cić ich do wiek̨szego wziec̨ia udziału w demokracji.

Zapatyści proponuja ̨wiec̨ demokracje,̨ w której każdy może brać udział w
sprawowaniu władzy. Dotyczy to kobiet, osób starszych, bezrobotnych, bied-
nych, nie ma w tej kwestii podziałów. Nie odrzuca sie ̨ kogoś od razu, uważa-
jac̨ że nie posiada odpowiednich kompetencji, gdyż jest osoba ̨ bezrobotna ̨
czy biedna,̨ ale daje sie ̨ mu szanse ̨ w ykazać sie ̨ w rzad̨zeniu. W ich demo-
kracji nie głosuje sie ̨ na znane twarze, na charakter danego polityka. W ich
demokracji każdy zwykły człowiek uzyskuje szanse ̨wykazać sie ̨w rzad̨zeniu.
Prowadzenie walki na drodze pokojowej, pluralistyczny i otwarty charakte r
ruchu, walka o lokalne i ogólnoświatowe cele, współpraca z ludźmi z całego
świata, istnienie w rzeczywistym i wirtualnym świecie oraz demokracja jako
podstawa ruchu powoduja,̨ że ruch zapatystów zrywa ze stara ̨ lewicowa ̨ ide
ologia,̨ przekształcajac̨ sie ̨w ruch społeczny nowego typu, który buntuje sie ̨
przeciwko neoliberalnemu status quo.
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