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Dňa 1. januára 2014 uplynulo dvadsať rokov od momentu, kedy oficiálne vstúpila do platnosti Se-

veroamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) prijatá zo strany USA, Kanady a Mexika. Napriek 

deklarovaným pozitívnym účinkom na ekonomiky signatárskych štátov jej ratifikáciu nesprevádzal 

všeobecný spoločenský konsenzus. Už v prípravnej fáze vyvolávala názorovú disparitu medzi jej tvr-

dými zástancami a odporcami
1
. V čase rozmachu neoliberálnej ideológie a zavádzania politiky Wash-

ingtonského konsenzu do praxe predstavovala dohodu, ktorej cieľom bolo vytvorenie zóny voľného 

obchodu a tým zjednodušenie priebehu medzinárodného obchodu medzi signatárskymi štátmi. Avšak 

v očiach občianskej verejnosti týchto štátov predstavovala „silnú zbraň“ nadnárodných korporácií 

(bližšie pozri Švihlíková, 2013), ktoré prioritne sledovali rozšírenie portfólia svojho ekonomického, 

ale aj politického vplyvu. Prijatie asymetrickej dohody medzi dvoma vyspelými ekonomikami 

a rozvojovou krajinou vyvolalo rozhorčenie v radoch tých, ktorí predstavovali najzraniteľnejší článok 

v spoločnosti – chudobných indiánov v Mexiku. Deň oficiálnej ratifikácie NAFTA vošiel do povedo-

mia širokej verejnosti aj ako deň povstania indiánov v mexickom štáte Chiapas. Na obranu ich práv 

a záujmov sa postavili členovia tzv. Zapatovej armády národného oslobodenia (EZLN). 

Napriek tomu, že sa za symbolický počiatok fungovania antiglobalizačného hnutia  považujú uda-

losti protestnej akcie z novembra 1999 v Seattli (Barša – Císař, 2004, s. 176), existujú aj názory, ktoré 

začiatok hnutia zasadzujú na časovej osi v skoršom termíne (bližšie pozri Graeber, 2005; Holloway – 

Pelaez, 1998). Možno takto vysloviť tvrdenie, že k prvým náznakom radikálneho odporu proti globa-

lizačným tendenciám došlo už v povstaní hnutia Zapatistov. Bolo zamerané predovšetkým proti neo-

liberálnej politike, ktorá komplexne ovplyvnila aj latinskoamerický priestor. Toto povstanie nebolo 

vôbec novým alebo ojedinelým javom v histórii Mexika. Komplikovaná ekonomicko-politická situá-

cia v krajine pretrvávala už od čias španielskej kolonizácie v 16. storočí (bližšie pozri Bingemer, 

2011; Kašpar, 1999, s. 97 – 110). Samotné hnutie získalo v Mexiku veľmi silnú pozíciu a ovplyvnilo 

takmer všetky sféry života obyvateľov krajiny. Aby sme pochopili dôvod povstania, postavenie 

a úlohu dnešných stúpencov hnutia, musíme pochopiť tie udalosti, ktoré povstaniu predchádzali. Pov-

stanie zapatistov bolo prvým krokom k demokratizácii krajiny, snahou vyslobodiť krajinu 

z autoritatívneho režimu, v ktorom vládla nepretržite 71 rokov Inštitučná revolučná strana (PRI) až do 

roku 2000 (Jakubec, 2009, s. 18). Vo všeobecnosti bol tento príklad rezistencie vyvolaný „komplexom 

ekonomických, politických, kultúrnych a environmentálnych príčin“ (Festa, 2007, s. 256). 

                                                      
1
 Nejednoznačnosť v otázke prijatia a efektivity NAFTA rozdeľuje názory verejnosti aj po dvadsiatich rokoch. Pre 

porovnanie pozri: Moreno, 2013; Sorscher, 2014; Weisbrot, 2014. Taktiež: Deeper, better, NAFTA. In: The Econo-

mist. [cit. 2014-04-01]. Dostupné na internete: <http://www.economist.com/news/leaders/21592612-north-americas-

trade-deal-has-delivered-real-benefits-job-not-done-deeper-better>. 

http://www.economist.com/news/leaders/21592612-north-americas-trade-deal-has-delivered-real-benefits-job-not-done-deeper-better
http://www.economist.com/news/leaders/21592612-north-americas-trade-deal-has-delivered-real-benefits-job-not-done-deeper-better
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Vznik hnutia Zapatistov je značne nejasný. Ako uvádza Kašpar, prvá skupina hnutia „vzišla podľa 

tvrdenia vlády z prakticky neznámych Ozbrojených síl národného oslobodenia (FALN) a Síl národné-

ho oslobodenia (FAL) sformovaných v roku 1969“, pričom táto skupina „sa v Chiapase objavila už 

zhruba v rokoch 1989-90 s úlohou pracovať tu na zvrhnutí režimu a prevzatí vlády ľudom“ (Kašpar, 

1999, s. 270). Zapatova armáda národného oslobodenia (EZLN)
2 vznikla v roku 1983 v najjužnejšom 

štáte Mexika – Chiapas, blízko hraníc s Guatemalou. Pôvodnými zakladateľmi hnutia boli mayskí 

indiáni a Hispánci pochádzajúci z miest – tzv. ladinos. S miestnymi obyvateľmi udržiavali komuniká-

ciu najmä indiánski politickí vodcovia. Ladinos ako ideologicko-technickí poradcovia sa zameriavali 

na komunikáciu s tlačou a boli tvorcami vojenskej stratégie (Jakubec, 2009, s. 18). Na čelo hnutia sa 

v priebehu 80. rokov dostal subkomandant Marcos, ktorý sa stal predovšetkým jeho mediálnym ho-

vorcom. O tejto osobe sa dodnes vedú rôzne debaty v súvislosti s jeho pravou totožnosťou, pôvodom, 

úlohou a postavením vo vedení hnutia (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 9.; Zapatisti a romantickí revolu-

cionári, 1996). Marcos spolu s niekoľkými priateľmi prišiel začiatkom 80. rokov do mexických lesov 

v Chiapase
3
, nakoľko bol na úteku a pátrala po ňom polícia. Na tomto mieste prišiel do kontaktu 

s chudobnými mexickými farmármi a pochopil ťažkú situáciu, v ktorej sa ako pôvodní obyvatelia 

a potomkovia Mayov nachádzali. Ustavične utláčaní obyvatelia museli ťažko pracovať na poliach, 

ktoré sami nevlastnili. Marcos začal postupne organizovať ľudovú armádu, ktorá neskôr pozostávala 

až z 3000 členov. 

Príčinu povstania zapatistov môžeme nájsť v kontexte zavedenia neoliberálnej politiky v 80. ro-

koch 20. storočia. Praktická realizácia opatrení Washingtonského konsenzu spôsobila situáciu, kedy 

sa krajina ocitla vo veľkých dlhoch a ekonomickej kríze (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 6). Okrem pri-

vatizácie a znižovania sociálnych výdavkov ovplyvnila eskaláciu napätia v Mexiku aj liberalizácia 

poľnohospodárstva a v roku 1992 zrušenie článku 27 mexickej ústavy, ktorý chránil systém kolektív-

neho vlastníctva pôdy (ejida). Poškodení boli najmä domorodí obyvatelia Chiapasu, vo väčšine roľní-

ci (Festa, 2007, s. 256). Týmto legislatívnym zásahom nemohli získať ďalšiu pôdu v medziach záko-

na. Ešte viac sa zdramatizovala a prehĺbila napätá sociálna situácia. K vyhroteniu napätia napomohla 

aj komplikovaná situácia v otázke postavenia a práv domorodých obyvateľov štátu Chiapas. Tí tvorili 

približne 30 % obyvateľstva štátu, čo bolo trojnásobne viac v porovnaní s mexickým priemerom. Pô-

vodné obyvateľstvo bolo zo strany vlády vystavované nielen diskriminácii, ale aj porušovaniu ľud-

ských práv. Závažnou bola taktiež skutočnosť, že štátne dotácie určené pre podporu tejto oblasti Me-

xika, smerovali vo väčšine prípadov do rúk príslušníkov paramilitantných skupín (Dvorská – Sláča-

lek, 2003, s. 7 – 8). V roku 1992 došlo zároveň k podpísaniu oficiálnych prístupových zmlúv Mexika 

do Severoamerickej zmluvy o voľnom obchode (NAFTA). Mexiko muselo za dva roky presadiť via-

cero reforiem – privatizáciu, finančnú liberalizáciu a uvoľniť pohyb tovaru a kapitálu (Neumann – 

Vít, 2000, s. 6). V dôsledku zavádzania reformných opatrení prepukla v roku 1994 ďalšia ekonomická 

kríza (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 6). Vrcholom nespokojnosti s touto situáciou bolo nečakané pov-

stanie zapatistickej armády dňa 1. januára 1994, kedy vstúpila do platnosti neoliberálna Severoame-

rická zmluva o voľnom obchode (NAFTA). Vďaka povstaniu sa hnutie Zapatistov dostalo do medzi-

národnej pozornosti. 

Povstania sa zúčastnilo okolo 2000 tisíc príslušníkov hnutia, ktorí na krátky čas obsadili sedem 

obcí juhovýchodného Chiapasu, medzi nimi napríklad Altamirano, Las Margitas a Ocosingo (Pečínka, 

1998, s. 164, 182). Najdôležitejším úspechom bolo obsadenie významného centra štátu Chiapas – 

mesta San Cristóbal de las Casas. Na balkóne radnice prečítal subkomandant Marcos proklamáciu – 

tzv. Prvé prehlásenie z Lakandonského pralesa (bližšie pozri First Declaration, 1993), ktorého tlačená 

verzia bola rozdávaná medzi ľuďmi (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 9). Povstalci v obci Ocosingo vy-

hlásili revolúciu a vojnu mexickej vláde, armáde a polícii. Zo strany hnutia boli predložené jasné po-

žiadavky mexickej vláde, aby zabezpečila prinavrátenie majetkov chudobným roľníkom, slušné býva-

                                                      
2
 EZLN je skratkou španielskeho Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Názov hnutia je odvodený od mena 

Emiliano Zapata. Bližšie pozri Becker, 2007, s. 171 – 172. 
3
 Príchod ľavicovo orientovaných „intelektuálov“ na čele s Marcosom sa datuje od 17. novembra 1983. Na tomto 

mieste založili svoj prvý tábor a ponúkli domorodým indiánom teóriu marxizmu-leninizmu ako ideologickú zbraň pre 

boj za ich práva. Bližšie pozri: Higgins, 2004, s. 158; La Botz, 2014. 
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nie, prístup k vzdelaniu a verejným službám, jedlo a prácu pôvodným obyvateľom. Hnutie zároveň 

žiadalo legislatívne uznanie miestnych sociálnych a politických inštitúcií, taktiež indiánskej kultúry 

(Wehling, 1995). Tieto udalosti mexickú vládu zaskočili. Odpoveď zo strany štátu prišla 4. januára 

1994 (1994: The Zapatista uprising), kedy bola proti povstalcom povolaná armáda v početnej prevahe 

12 000 vojakov, čo predstavovalo pätinu mexickej armády (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 9). Do akcie 

bolo nasadené letectvo (zbombardovali niekoľko obcí blízko San Cristóbal), vojenské transportéry 

a tanky. Armáda začala podpaľovať domy a pri ozbrojených stretoch s povstalcami došlo 

k obojstranným stratám na životoch (1994: The Zapatista uprising). Zásah armády znamenal aj straty 

na životoch civilistov, za čo si vláda vyslúžila ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva
4
. Povstalci 

EZLN boli spolu s mnohými roľníkmi zatlačení späť do izolovaného Lakandonského pralesa. Nezna-

menalo to však koniec aktivít, ktoré vyvíjali aj naďalej. 

Následky povstania nemali povahu iba lokálneho charakteru. Odpor z januára 1994 spôsobil me-

dzinárodné „faux pas“ Mexika v kontexte vstupu do NAFTA. Obavy pocítila nielen mexická vláda, 

ale aj USA, ktoré mali v oblasti svoj kapitál, taktiež majitelia veľkostatkov, členovia štátnej správy a 

represívnych zložiek. V súvislosti s reakciou vlády možno poukázať na dôležitý aspekt konfliktu – 

medializáciu a spätnú väzbu verejnosti. Vláda okrem nasadenia armády začala šíriť odmietavú propa-

gandu proti hnutiu EZLN a uzavrela hranice s Guatemalou (Kašpar, 1999, s. 271). Zabránila vstupu 

medzinárodných organizácií pre ľudské práva do Chiapasu (1994: The Zapatista uprising). Bola kriti-

zovaná komisiou OSN pre ľudské práva za podporu paramilitantných jednotiek vraždiacich sympati-

zantov zapatistov. Tlak medzinárodného spoločenstva sa po januári 1994 zvyšoval, do oblasti začali 

prichádzať mnohí novinári a reportéri z celého sveta. Prostredníctvom médií získalo EZLN značnú 

popularitu svetovej verejnosti (bližšie pozri Jakubec, 2009, s. 19). Mediálna idealizácia hnutia zname-

nala rast medzinárodnej spolupatričnosti a podpory
5
. V dôsledku medzinárodného tlaku zastavila vlá-

da represívne postupy a bola nútená hľadať nové východisko. 
Pod nátlakom udalostí boli 12. januára 1994 zastavené represie a následne vyhlásený jednostranný 

stav prímeria. Dňa 21. januára 1994 došlo k mierovým rozhovorom v Katedrále pokoja v San Cristó-

bal de las Casas pod záštitou miestneho katolíckeho biskupa a teológa oslobodenia Samuela Ruiza 

Garcíu. Prezident za vládneho vyjednávača určil Manuela Camacho Solísa. Bola taktiež zriadená špe-

ciálna Komisia pre uzmierenie a mier v Chiapase – COCOPA. Hnutie EZLN reprezentoval hovorca 

Marcos spolu s osemnástimi zástupcami štyroch mayských etnických skupín (Collier – Quaratiello, 

2005, s. 2 – 5). Z oboch strán boli predložené rôzne požiadavky. Vláda požadovala celkové odzbroje-

nie hnutia. Zapatisti žiadali odchod armády, prepustenie politických väzňov, uznanie hnutia ako boju-

júcej strany podľa Ženevských konvencií, zlepšenie zdravotníctva a školstva, autonómiu zapatistic-

kých obcí (Higgins, 2004, s. 155), pozemkovú reformu, zrušenie NAFTA a vypísanie regulárnych 

volieb (Štanclová, 2005). Po dvoch týždňoch rokovania sa obe strany zhodli na 32 dočasných bodoch 

(požiadavkách) z 34 predložených otázok o politických, ekonomických a sociálnych reformách. Roz-

hovory boli následne prerušené, aby mohli obe strany tieto body osobitne prekonzultovať (Collier – 

Quaratiello, 2005, s. 5). Avšak ani po tomto nádejne vyzerajúcom vyriešení sporu neboli strany 

ochotné dohodu akceptovať. V priebehu ďalších mesiacov dochádzalo k opätovným, avšak neúspeš-

ným snahám o vytvorenie spoločného riešenia. 
V dôsledku povstania sa Mexiko ocitlo v medzinárodnej kríze. Povstanie poukázalo aj na krízu 

mexického politického systému, zlyhanie prezidentovho programu reštrukturalizácie a modernizácie 

mexickej ekonomiky. Medializácia povstania otvorila verejnú diskusiu o vládnej korupcii, podvodoch 

a zanedbaní povinností v otázke chudobných roľníkov a domorodých obyvateľov Mexika (Collier – 

Quaratiello, 2005, s. 5 – 6). Okrem toho bola zverejnená informácia, že armádne jednotky už v roku 

1993 zničili povstalecký tábor EZLN v Chiapase. Vláda túto udalosť nielenže interpretovala ako bež-

nú akciu proti pašerákom drog, ale taktiež o nej zámerne mlčala z dôvodu ohrozenia vstupu Mexika 

                                                      
4
 Uvádzajú sa približné straty na životoch – asi 50 vojakov a policajtov, vyše 70 Zapatistov a 270 civilistov. 

Bližšie pozri Mácha, 2003, s. 114. 
5
 Na podporu hnutia a revolúcie EZLN sa postavila napríklad Farmárska únia v Nebraske (USA), aktivisti v New 

Yorku hladovkou vyjadrili verejnú neposlušnosť pred mexickým konzulátom, v Ríme symbolicky pochodovalo 

niekoľko tisíc pracovníkov, v Austrálii dostávala mexická ambasáda výhražné správy atď. Bližšie pozri Navarro, 

2004. 
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do NAFTA. O formujúcom hnutí vedela už skôr, než prepuklo samotné povstanie (Mácha, 2003, s. 

111). Situácia sa začala komplikovať aj v dôsledku blížiacich sa prezidentských volieb. Po viac než 

polstoročí sa začalo prvýkrát rozprávať o potenciálnej strate moci vládnucej strany. Vláda si uvedomi-

la svoju nestabilnú pozíciu, a preto oznámila plán niekoľko miliardovej investície do Chiapasu 

s cieľom vytvoriť v oblasti až 14 000 nových pracovných miest (Mácha, 2003, s. 120). 

V júni 1994 po rozsiahlych rozhovoroch v zapatistických obecných zhromaždeniach hnutie od-

mietlo požiadavku zloženia zbraní. Dovolávalo sa národného zhromaždenia na reštrukturalizáciu poli-

tického systému. Vyjednávania vlády s EZLN zlyhali (Collier – Quaratiello, 2005, s. 6). Napriek tomu 

sa Zapatisti rozhodli pokračovať v prímerí a otvoriť dialóg s občianskou spoločnosťou. Druhým pre-

hlásením z Lakandonského pralesa (bližšie pozri Second Declaration, 1994) zvolali Národný demo-

kratický konvent, ktorý sa konal počas 6. – 9. augusta 1994 v Chiapase. Zúčastnilo sa ho okolo 6000 

zástupcov národných organizácií z celého Mexika
6. Pôvodne zamýšľané zjednotenie všetkých proti-

vládnych síl nebolo úspešné. Z konventu nevzišli žiadne konkrétne politické projekty (Štanclová, 

2005). EZLN však dostalo podporu najväčšej ľavicovej opozičnej Demokratickej revolučnej strany – 

PRD (Kašpar, 1999, s. 272). 

Po neúspešných rokovaniach došlo koncom roka 1994 k dvom dôležitým udalostiam. V úsilí, aby 

vláda rešpektovala požiadavky EZLN, bolo 19. decembra 1994 vytvorených 32 autonómnych obcí 

a vyhlásená takmer tretina územia Chiapasu pod zapatistickou kontrolou
7
 (Festa, 2007, s. 257; Dvor-

ská – Sláčalek, 2003, s. 18). Stalo sa tak napriek odporu armády a bez akéhokoľvek krviprelievania. 

Ako uviedol zapatistický komandant Samuel, „vytvorením autonómnych obcí sme si určili vlastný 

priestor, kde sa môžeme správať podľa našich politických a sociálnych zvykov bez zásahov vlády, 

ktorá na nás nikdy neberie ohľad a jedná iba vo vlastný prospech“ (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 11). 
Mexická vláda aj napriek masívnym protestom pokračovala v masívnej ofenzíve proti stúpencom 

hnutia. 
Zapatisti zohrali v kontexte vývoja rezistencie proti neoliberálnej globalizácii dôležitú úlohu nielen 

na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Hnutie svojim povstaním a činnosťou otvorilo medzinárod-

nú diskusiu o vplyvoch a dôsledkoch globalizácie, taktiež o zmysle a podstate demokracie. Zapatisti 

zdôrazňujú nutnosť systémovej zmeny nielen v Mexiku, ale aj po celom svete. Nevnucujú ostatným 

„grassroots hnutiam“
8
 svoje riešenia, skôr ich nabádajú ku kladeniu otázok a hľadaniu odpovedí, vzá-

jomnej výmene skúseností a spoločnému vytváraniu rôznorodej alternatívy (Dvorská – Sláčalek, 

2003, s. 15). 
Hnutie Zapatistov postavilo svoju stratégiu boja na silnom vplyve médií a internetu. Z tohto 

dôvodu je hnutie považované za „informačnú guerillu“ (bližšie pozri Martinez-Torres, 2001, s. 347 – 

355), ktorá efektívne pôsobí na lokálnej a globálnej úrovni vďaka spolupráci so solidarizujúcimi 

sociálnymi hnutiami a organizáciami z celého sveta. Stratégia hnutia zahŕňa priame akcie v teréne na 

lokálnej a národnej úrovni, medializáciu symbolov a diskurz manipulácie založený na tzv. vojne slov 

– prostredníctvom tlače a internetu hnutie šíri svoje prehlásenia a požiadavky. Táto forma boja je 

označovaná ako sieťová vojna. Prostredníctvom internetu môže hnutie veľmi efektívne mobilizovať 

solidárne akcie, obísť informačnú cenzúru vlády a tradičných médií. Samotní príslušníci hnutia 

nemajú v Chiapase prístup k internetu. Z tohto dôvodu ovládajú virtuálny priestor dobrovoľníci 

a sympatizanti hnutia z celého sveta, ktorí vytvárajú a spravujú internetové stránky o EZLN (Festa, 

2003, s. 256). Od roku 2003 využíva hnutie okrem internetu aj Povstalecké rádio / Radio Insurgente 

(bližšie pozri Radio Insurgente). 

Hnutie Zapatistov malo dôležitú zásluhu na usporiadaní prvých akcií medzinárodného charakteru, 

ktoré predznamenali vznik celosvetovej mobilizačnej siete hnutí – People´s Global Action (PGA). 

Práve z tohto dôvodu možno hnutie považovať za prvého koordinátora celosvetového odporu proti 

                                                      
6
 Na konvente sa zišiel okruh rôznych skupín a ľudí – napr. nevládne organizácie, zástupcovia odborov, 

feministky, podnikatelia, lesbičky, homosexuáli, žurnalisti atď. Bližšie pozri: Mexico is not only Chiapas nor is the 

rebellion in Chiapas merely a Mexican affair, 2009. 
7
 K otázke duálnej moci v Chiapase odporúčame zdroj: Horváth, 2003. 

8
 Slovenský ekvivalent slova „grassroot“ je „hnutie vyrastajúce zdola“. Ide o hnutie, ktoré nemá hierarchickú 

štruktúru, je založené na princípe priamej demokracie, nemá formálny charakter a vodcu. 
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neoliberálnej globalizácii. Medzinárodne významnou udalosťou bolo usporiadanie Prvého 

medzikontinentálneho fóra za ľudskosť a proti neoliberalizmu. Fórum prebiehalo od 29. júla do 3. 

augusta 1996 v Chiapase (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 18), konkrétne v La Realidad a ďalších štyroch 

dedinách (Zapatisti a romantickí revolucionári, 1996). Zúčastnilo sa ho okolo 4000 delegátov zo 41 

krajín z celého sveta. Boli medzi nimi zástupcovia kurdských emigrantov bojujúcich za slobodu, 

zástupcovia komunistických strán, feministky, homosexuáli, odborári (Kašpar, 1999, s. 272), 

revolucionári a reformisti, japonskí socialisti, autonomisti z Frankfurtu, komunisti z Austrálie 

(Zapatisti a romantickí revolucionári, 1996), aktivisti za ľudské práva a ochranu životného prostredia, 

členovia politických strán, ľavičiari, anarchisti, mimovládne organizácie, akademici a intelektuáli, 

muži a ženy, starší ľudia a deti (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 15). Prvého fóra sa zúčastnili aj známe 

osobnosti ako manželka bývalého francúzskeho prezidenta Mitterranda – Danielle Mitterandová alebo 

francúzsky ľavicový filozof Régis Debray (Kašpar, 1999, s. 272). Stretnutie sa nieslo v duchu 

diskusie o vybudovaní „kolektívnej siete všetkých našich bojov“, ktorá sa realizovala v piatich 

veľkých skupinách. Každá skupina odišla na určené miesto, kde sa podrobne venovala svojmu okruhu 

problémov. Diskutovalo sa o občianskej spoločnosti, alternatívnej ekonomike, úlohe kultúry a umenia 

v hnutí odporu, o problémoch pôvodných národov, životnom prostredí atď. Na záver sa všetci 

spoločne stretli v La Realidad, kde sa navzájom oboznámili so svojimi závermi. Zo strany EZLN bola 

navrhnutá nehierarchická štruktúra medzinárodnej siete a zachovanie jednotlivých hnutí a skupín. Aj 

napriek mnohým problémom, prevažne technicko-organizačného charakteru
9
, bolo stretnutie 

dôležitou deklaráciou vzniku vzájomnej a intenzívnej komunikácie, koordinácie a interaktivity hnutí, 

rovnako tak interkontinentálnej platformy partikulárnych bojov proti neoliberalizmu a globalizácii 

(Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 15, 16). 

Druhé Medzikontinentálne fórum sa konalo od 25. júla do 3. augusta 1997 na viacerých miestach 

v Španielsku a malo podobný programový charakter ako prvé stretnutie (2nd Gathering for 

Humanity). Zúčastnilo sa ho okolo 3000 ľudí a zapatisti na ňom mali malú delegáciu zástupcov. 

Podobne ako v prvom prípade, aj toto stretnutie sprevádzalo viacero problémov. Napriek tomu 

ponúklo príležitosť pre nadobudnutie nových kontaktov, vzájomnú výmenu informácií a skúseností, 

konfrontáciu názorovo odlišných skupín (Dvorská – Sláčalek, 2003, s. 15, 16). Aj na tomto stretnutí 

sa zúčastnení rozdelili do viacerých skupín, v ktorých diskutovali o rôznych otázkach – vplyve 

neoliberálnej ekonomiky na ľudskú dôstojnosť, práci, alternatívnej ekonomike, globalizácii, 

nacionalizme, migrácii, boji proti patriarchálnemu poriadku, ekologických otázkach a marginalizácii. 

Okrem diskusií sa konali rôzne exhibície, konferencie a koncerty (bližšie pozri 2nd Gathering for 

Humanity; Ruggiero – Duncan, 1997). 

Zhodnotiť 20 rokov prebiehajúcu revolúciu zapatistov bez komplexnejšieho a detailnejšieho 

náhľadu do problematiky nie je možné. S určitosťou možno povedať, že sa hnutiu nepodarilo 

plnohodnotne naplniť predsavzaté ciele globálneho charakteru. Napriek tomu bolo hnutie v procese 

vývoja antiglobalizačných tendencií jedným z najdôležitejších článkov, ktorému sa podarilo masovo 

mobilizovať vlnu rezistencie na globálnej úrovni proti negatívnym aspektom neoliberálnej ideológie 

a kapitalizmu. Svojou filozofiou boja a odporu sa stalo inšpiráciou pre mnohé protestné hnutia nielen 

v 90. rokoch 20. storočia, ale aj po vypuknutí hospodárskej krízy v roku 2008, vrátane hnutia Occupy 

Wall Street (bližšie pozri Tucker, 2014). Povstanie zapatistov pred dvadsiatimi rokmi možno 

zosumarizovať výstižnými slovami autora, ktorý v nadväznosti na Erica Hobsbawna a jeho datovanie 

konca 20. storočia v roku 1989, povedal: „Čo sa udialo v Chiapase v roku 1994 bolo už mimo logiky 

studenej vojny. Možno to vytiahlo zo žiaľu mnohých, ktorí sa cítili ako siroty, keď padla sovietska 

únia. Možno bola radikálna ľavica pripravená na výzvu (akúkoľvek výzvu) a zapatisti mali dosť 

šťastia na to, aby začali rebelovať v tom pravom historickom momente. Možno nebola ich výzva 

vypočutá presne tak, ako si to predstavovali, ale z nejakého dôvodu a bez pochýb sa povstanie 

zapatistov dotklo mnohých sŕdc a rezonovalo v mnohých kútoch sveta“ (Alonso, 2014). Týmto hnutie 

Zapatistov a ich odkaz aj naďalej pretrváva v celospoločenskej diskusii o dôsledkoch globalizácie ako 

na lokálnej, tak aj globálnej úrovni. 

                                                      
9
 Napríklad preklad diskusií do mnohých jazykov. Bližšie pozri Mexican rebels host international gathering;  

Flood, 1996. 
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