CHIAPAS: LA VEU DELS SENSE VEU

Tàrrega, 11 de febrer de 2011

Pobresa a Mèxic: xifres
MÈXIC
54,5 milions de persones en situació de pobresa extrema (un 51% de la
població).Dades oficials del Banc Mundial.
GRAU DE MARGINALITAT EN ELS DIFERENTS ESTATS DE MÉXIC

CHIAPAS: RIQUESA NATURAL I POBRESA EXTREMA
•

-Un 32% de la població són indígenes, aproximadament uns 1.300.000 persones.

•

-Un 58,3 de la població és població rural...entre els indígenes un 83%.

•

-Un 27,9 dels homes indígenes són analfabets, i un 50,1 de les dones.

•

-Salut: menys d'un metge per 1000 habitants. S'accepta oficialment la falta
d'accés de més d'un milió de *chiapanecos als centres de salut (prop de 25% dels
habitants de l'estat), en la seva majoria indígenes. En les localitats rurals i
indígenes d'alt grau de marginació, la taxa de mortalitat infantil és de 75 per cada
mil menors, equivalent als indicadors que es reporten als països de l'Àfrica
subsahariana. La desnutrició en la població indígena és del 71,6%

•

-Riquesa natural: A Chiapas, es concentra el 30% de l'aigua superficial del país.
La regió hidroelèctrica més gran del país es troba en La Reserva de la Biosfera de
Montes Azules. A Chiapas es produeix anualment 17,5 milions de barrils de petroli
cru, equivalent al 21% de la producció nacional.

Grups indígenes i la seva localització a Chiapas
Grups ètnics (% respecte al total de la població indígena): tzeltal (37,9 %), tzotzil (33.5 %),
chol (16,9 %), zoque (4,6 %), tojobal (4,5 %). Els grups Mami, Chuj, Kanjobal, Jacalteco,
Lacandón, Kakchikel, Mochó, Quiché i Ixil formen els altres restants 2,7% de la població
indígena de l'estat.

La rebel.lió zapatista:comunitats
indígenes en resistència
•

UNA MICA D'HISTÒRIA:

•

Aixecament zapatista l'1 de gener de 1994. Perquè?

•

Principis del segle XX: Revolució Mexicana de Pancho Villa i Emiliano Zapata. Reformes
agraries.

•

A Chiapas no va arribar aquestes reformes agraries, va continuar havent un sistema feudal
de tinença i explotació de la terra

•

Al llarg del segle XX els pobles indígenes van abandonant les finques i ocupant cada
vegada més territori, sempre en tensió i atacats amb violència pels terratinents, dins i a les
rodalies de la selva Lacandona, sobretot impulsats pel missatge de la Teologia de
l’alliberament que va arribar amb força a la zona, i d’algunes organitzacions camperoles que
de forma pacífica i política lluitaven contra l’explotació a la que estaven sotmesos els
indígenes des de feia segles

•

17 de novembre de 1983 es funda l'EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) que
poc a poc va anar incorporant a bona part de la poblaciuó indígena

•

Dos fets provocaren l'aixecament armat de 1994:

1- La derogació de l'article 27 de la Constitució que implicava la desaparició de la propietat comunal
de les terres adquirides pels indígenes i l’ampliació dels poders dels terratinents.
•

2- Acord d’entrada de Mèxic al Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord, que es faria
efectiu l’1 de gener de 1994.

•

l’1 de gener de 1994, Tapats els seus rostres amb passamuntanyes i 'paliacates', els
invisibles es visibilitzaven i declaraven la guerra a l’estat mexicà i el final de l’explotació; a la
primera Declaración de la Selva Lacandona, on expressaven les seves demandes, que es
resumien en: Tierra, Techo, Trabajo, Alimentación, Educación, Salud, Independencia,
Libertad , Justícia, Democracia y Paz.

•

Diàlegs de pau que acaben amb els Acuerdos de San Andres, un dels mediadors va ser
Samuel Ruiz, aleshores bisbe de Sant Cristobal de las Casas i mort el passat 24 de gener.

•

L'any 2001 -Reforma constitucional que NO inclou els acords de San Andres. Comença
l'autonomia indigena en territoris zapatistes.

•

El zapatisme ha continuat la seva lluita de forma pacífica, i amb el suport de la societat civil
nacional i internacional, entre els quals hi ha diferents col.lectius a Catalunya.

Context socio-polític actual: guerra de baixa
intensitat
•

Es cert que actualment no hi ha un enfrentament militar entre l'exercit mexica i l'EZLN i les
comunitats indígenes.

•

Guerra de baixa intensitat: segons el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (creat per Samuel Ruiz) en el seu informe anual de l'any 2009 diu que “ “confirma la
responsabilidad del gobierno mexicano de seguir administrando, bajo una lógica
militar,el conflicto armado interno no resuelto en Chiapas. Este modo de administrar el
conflicto en elterritorio indígena, sigue tomando el rostro de una Guerra Integral de Desgaste
en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se ha generalizado
hacia otras luchas de resistencia civil.El Estado sigue utilizando las estrategias de
contrainsurgencia, consistente en la aplicación articulada de acciones militares, políticas,
económicas, civiles y psicológicas con el objetivo de combatir lademanda de los
movimientos sociales disidentes.”

•

El 1987 hi havia 4000 soldats a Chiapas. A l'actualitat, i des del 1994, hi han 70.000 soldats

•

Grups paramilitars: en acció conjunta amb l'exercit mexicà. Centenars de morts. Acteal.

•

Desplaçats: actualment hi ha milers de desplaçats interns a Chiapas. Polhó

(6000 refugiats zapatistes)
•

Presencia de Transnacionals: Monsanto, Coca-cola,

La construcció de l'autonomia zapatista
•

Comunitats Indígenes en resistència: se'ls diu comunitats indígenes en resistència perquè
rebutgen qualsevol ajuda governamental, no paguen impostos i per tant són comunitats
gestionades política i econòmicament d'una forma autònoma i independent. Les autoritats
són triades de forma tradicional i assembleària

•

Municipis Autònoms Zapatistes: Els municipis autònoms són agrupacions locals de
diverses comunitats zapatistes en resistència. Es regeixen pel Consell Municipal, els
membres del qual són triats en assemblea (d'homes, dones i nens joves), normalment per un
període de 3 anys.

•

Juntas del Buen Gobierno: Són organismes de govern a nivell regional. Tenen seu en un
Caracol. Aquestes “Juntas” la formen 1 o 2 representants de cada Municipi Autònom de la
seva regió. Aquests representants es canvien cada 8 o 10 dies. “Mandar Obedeciendo”

“Caracoles” .Municipis autònoms zapatistes

L'educació i la salut: dos pilars de
l'autonomia zapatista
•

Educació i salut són les demandes més importants de les comunitats indígenes en
resistència.

•

Tot i l'ajuda nacional i internacional el seu criteri bàsic es la No Dependència.

•

L'Educació Autònoma es posa en marza el 1997. Reinvindica l'orgull de la tradició i cultura
indígena. És bilingüe. Algunes dades:

- Caracol de la Realitat, 3 generacions de promotors encara que 30 comunitats encara no compten
amb promotor.
- Caracol de Oventic, primera secundària zapatistes (en règim d'internat) que es finança en part
amb una escola de *tzotzil per a estrangers, compta amb uns 100 promotors d'educació.
- Caracol de Morelia, 280 promotors d'educació imparteixen classes a 2500 alumnes en 100
escoles. El 2004 es van inaugurar centres de secundària per a cada municipi.
- Caracol de Roberto Barris: 4 generacions de promotors (les dues primeres formats per la
societat civil, les altres dues de forma autònoma; 352 promotors per 159 escoles amb uns
4000 alumnes. 2 centres de capacitació de promotors.
- Caragol de la *Garrucha: tots els municipis compten amb educació autònoma i existeixen dos
centres de capacitació de promotors.
•

En el primer any de les juntes es van construir 50 noves escoles i s'ha completat
l'equipament
d'altres 300 ja existents.

L'educació i la salut: dos pilars de
l'autonomia zapatista
•

SALUT: El treball de les juntes es dirigeix al fet que cada municipi tingui una estructura
bàsica de salut comunitària: promotors de salut, campanyes d'higiene i medicina preventiva,
“microclíniques”, farmàcies, clíniques regionals, metges i especialistes.

•

La salut es responsabilitat de tota la comunitats i entre tots es construeix.

•

Algunes dades:

- Caracol de la Realidad, 1 hospital (amb consultori dental, laboratori clínic i herboristeria), 3
clíniques i 118 cases de salut a càrrec d'altres promotors. S'han capacitat 300 dones en
medicina tradicional.
- Caracol de Oventic, 1 clínica en cada municipi autònom i 300 cases de salut comunitària amb
una farmaciola bàsica. Atenció gratuïta i, fins a on es pot, els medicaments també són
gratuïts
- Caracol de Morelia: 1 clínica per municipi, 150 promotors de salut, 1 laboratori d'anàlisis
clíniques.
- Caracol de Roberto Barris: 1 clínica per cada municipi autònom i centre de capacitació de
promotors i salut.
- Caracol de la *Garrucha: aquí la junta intenta equilibrar la situació que és molt desigual entre els
diferents municipis autònoms

Desenvolupament
sostenible.Estructures de
comercialització comunitàries
•

Els zapatistes creuen absolutament necessari establir normes per defensar el territori i la
terra, doncs la terra i el territori són la base de la seva pròpia existència com a poble.
Aquest objectiu es tradueix en la introducció d'una agricultura més ecològica i la preservació
dels boscos.

•

Agricultura ecològica: la utilització d'abonaments orgànics i l'abandó d'insecticides estan
permetent un menor esgotament del sòl i el gradual abandó de la crema de nous terrenys
per a cultiu. Aconseguir aquest objectiu no és fàcil, perquè el govern fomenta (i finança) la
utilització de fertilitzants químics i insecticides i tolera la introducció de cultius transgènics

•

Protecció dels boscos: Les juntes han establert una 'Llei de cura dels arbres' amb l'objectiu
de preservar els boscos i regular l'ús de la fusta i els recursos naturals.

•

Estructures de comercialització comunitàries:

- Magatzems regionals que comercialitzaen els exedents de les comunitats i compren de manera
centalitzada altres productes necessaris.
- Comercialització internacional de productes a través de xarxes de Comerç Just.

Un govern obert als no zapatistes
•

Les “Juntas de Buen Gobierno” governen inclús pels que no són zapatistes.

•

En paraules del Comandante David “ No es necesario ser zapatista para ser atendido y
respetado por los municipios autónomos de cualquier parte de nuestro territorio [...] Si viven
en la misma comunidad y en el mismo municipio, son hermanos de raza, de color y de
historias, y entonces no debe haber ninguna razón para pelear y enfrentarse entre hermanos
porque sufrimos las mismas injusticias de discriminación y humillación. Vivimos en las
mismas condiciones de hambre y miseria. Sufrimos el mismo desprecio, marginación y
olvido de los malos gobernantes y poderosos, por ser indígenas y del color de la tierra.”

•

Aquesta visió incloent del govern és especialment visible pel que fa a la Justícia.
Acostumats a una administració de justícia al servei dels poderosos, la resolució de
conflictes mitjançant el diàleg ha fet que cada vegada siguin més els no zapatistes que
acudeixen a les juntes a la recerca de justícia i una investigació independent, fins i tot quan
els seus conflictes són amb zapatistes. En paraules del Subcomandant Marcos, “el buen
gobierno no está para dar impunidad a los propios y castigar a los ajenos”.

Les dones a la rebel.lio zapatista
•

Triple discrimincaió: Dona, indigena i pobra

•

Les dones conformen la tercera part de les forces combatents del EZLN, moviment al que
estan excepcionalment integrades. Existeix a més un grup molt més nombrós de dones
zapatistes que pertanyen a les bases de suport del EZLN

•

L'1 de gener de 1994, el zapatistes ja van fer publica la Ley Revolucionaria de Mujeres que
és un decàleg, i entre les demandes de les dones hi ha:

- que les dones tenen dret a treballar i a rebre un salari just
- que les dones tenen dret a decidir el nombre de fills que poden tenir i cuidar
- que les dones tenen dret

Solidaritat amb Chiapas
•

Campaments civils per la pau

Hermanos:
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá
ser arrancada por la soberbia del poder.
Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes
se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para
nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.
Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos.
Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.
Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio.
Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios.
Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y verguenzas.
Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos.
Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.
Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.
Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido.
Nuestra lucha es por la Patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjeras.
Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.
Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas
fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.

