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Anotace (abstrakt) 

Tato práce se věnuje konfliktu zapatistů s mexickou vládou, který vyvrcholil v roce 1994 v 

mexickém státě Chiapas. Jeho cílem bylo upozornit na porušování lidských práv domorodých 

obyvatel a vyjádřit nesouhlas s mexickým politickým systémem, který etniku způsobil mnoho 

přítěží zejména kvůli neoliberálním reformám. Pozornost práce je zaměřena na roli identity v 

konfliktu, která je reflektována na pozadí teorie lidských potřeb. Cílem práce je odpovědět na 

výzkumné otázky, které zní následovně: Naplňuje mexická vláda potřebu identity indiánů? Jaké cíle 

si klade Zapatistická armáda národního osvobození v souvislosti s obranou potřeby identity? Jak na 

nenaplněnou potřebu identity zapatistické hnutí reaguje? Jaké strategie využívají zapatisté v boji za 

naplnění potřeby identity domorodých obyvatel? Práce je rozdělena do tří části. První část je 

věnována teoreticko-metodologickému ukotvení práce, ve které jsou mimo jiné představeny dvě 

důležité teorie – teorie lidských potřeb R. Fishera (1990) a teorie skupinové identity H. Kelmana 

(1998,    s. 16). Druhá část práce je zaměřena na vývoj, cíle a požadavky zapatistického hnutí. Na 

historický vývoj konfliktu navazují cíle a požadavky hnutí na pozadí stěžejních dokumentů. Třetí 

část práce se zabývá rolí identity v konfliktu. V této je teorie identity jakožto nenaplněná lidská 

potřeba aplikována na empirická data o zkoumaném konfliktu. Výsledkem analýzy je zjištění, že 

role identity v konfliktu nehrála tak důležitou roli jako participace a distribuční spravedlnost.  

 

Abstract 

This thesis focuses on the zapatista conflict with the Mexican government, which culminated in 

1994 in the Mexican state of Chiapas. The aim of this conflict was to highlight the human rights 

violations of indigenous people and express disagreement with the Mexican political system that 



caused many burdens of the ethnic mainly due to neoliberal reforms. The attention is focused 

especially on the causes of the conflict, which are reflected in the background of theory of human 

needs. The aim of the thesis is to answer the research questions, which are the following: Does the 

Mexican government fulfill the need of identity of the Mexican indigenous people? What aims does 

the the Zapatista Army of National Liberation set in the area of identity defense? How does the 

Zapatista movement react on unmet need for identity? What strategies do the Zapatistas use in the 

struggle to meet the needs of indigenous peoples' identity? The work is divided into three parts. The 

first part is devoted to theoretical and methodological background of the work in which two 

important theories are introduced   - the theory of human needs by R. Fisher (1990) and the theory 

of group identity by H. Kelman (1998, s. 16). The second part is focused on the development, 

objectives and requirements of the Zapatista movement. The historical development of the conflict 

is followed by the objectives and requirements of the movement on the background of the key 

documents. The third part deals with the role of identity in the conflict. In this part the theory is 

applied to the data on the empirical case. The analysis finds that the role of identity in the conflict 

doesn´t play such a role the participation and distributive justice. 
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Volba tématu 

Politická i kulturní témata Střední a Latinské Ameriky jsou mi velmi blízka zejména od doby, kdy 

jsem byla v rámci středoškolského studia na ročním výměnném pobytu v Mexiku. Žila jsem 

v nejjižnějším mexickém státě Chiapas, který je typický svým složením obyvatelstva. Čtvrtinu 

obyvatel tohoto státu tvoří indiáni, kteří do jisté míry ovlivňují chod státu i nálady ostatních 

obyvatel. Mají totiž o svém společenském postavení jiné představy než centrální mexická vláda. O 

své společenské postavení bojují domorodé kultury od počátku 20. století. Jejich snahy vrcholí 

založením zapatistického hnutí.  

Začátkem devadesátých let se ovšem všechny snahy proměnily v ozbrojené hnutí, které 

vyhlásilo válku mexické vládě. V roce 1994 došlo v Chiapasu k povstání po přistoupení Mexika do 

organizace NAFTA (North American Free Trade Agreement). Povstání vyvrcholilo vojenským 

střetem s armádou a zapatisté byli zatlačeni do hor. Následným vyjednáváním s vládou bylo 

uzavřeno příměří s garancí autonomie a zvláštních práv pro indiánské obyvatelstvo. Během 

následujících let Zapatistická armáda národního osvobození (EZLN) změnila svou strategii – místo 

válečných strategií používá strategie politické. Doposud ale nejsou boje s centrální vládou u konce. 

Ani jeden z aktérů zatím nebyl ochoten přistoupit na jakýkoli kompromis, i když o vyjednávání 

s povstalci se snaží každá mexická vláda. Na území státu Chiapas jsou i po více než deseti letech 

stále přítomny vojenské jednotky [Haar 2005: 1].   

Cíle výzkumného projektu 

Výzkumné otázky: 

1. Naplňuje mexická vláda základní lidské potřeby indiánů? 

2. Jaké cíle si klade Zapatistická armáda národního osvobození v souvislosti se svými lidskými 

potřebami? 

3. Jak na nenaplnění svých lidských potřeb zapatistické hnutí reaguje? 

4. Jaké strategie využívají zapatisté v boji za naplnění lidských potřeb indiánů? 



Jednotlivé výzkumné otázky logicky souvisejí s tématem. Cílem výzkumu je aplikovat teorii 

lidských potřeb na konflikt zapatistů s centrální mexickou vládou. Moje analýza se zaměří na 

zodpovězení otázky, jestli mexická vláda naplňuje potřeby domorodých indiánů. Zaměřím se tedy 

na to, zda-li nenaplňování lidských potřeb indiánů mohlo vést ke konfliktu s centrální mexickou 

vládou.  

Pro práci budou klíčové definice následujících pojmů:  

1. Základní lidské potřeby – „Lidé potřebují řadu náležitostí, aby přežili. Podle 

renomovaného psychologa, Abrahama Maslowa, a odborníka na konflikty, Johna Burtona, 

nejsou těmito náležitostmi pouze jídlo, voda a přístřeší. Patří mezi ně také fyzické a 

psychické prvky potřebné pro lidský růst a vývoj, stejně jako náležitosti, kterých chtějí lidé 

od přírody dosáhnout. V teoretické rovině mezi lidské potřeby patří: bezpečí, láska, 

sebevědomí, seberealizace, kulturní zabezpečení, svoboda a participace.“ (Marker 2012) 

2. Domorodý kmen – „Kmenem rozumíme společnosti, která se od národu liší v následujících 

třech prvcích: jedná se o tradiční společnost, čítající malý počet členů, která je podřazená 

státu.“ (Salzmann 2004) 

3. Zapatisté – „Jedná se o politicko-vojenskou skupinu, která je v kontaktu s politicky 

orientovanými indiány a spolu s nimi sdílí myšlenku vytvoření armády na místo partyzánské 

skupiny. Tato zpolitizovaná indiánská skupina vytvořila kontakt mezi jednotlivými 

domorodými komunitami.“ (González 2012) 

 

Současný stav poznání 

Tématem zapatismu a postavením domorodých kmenů na území Mexika se zabývá mnoho 

hispánských autorů, ale také amerických nebo evropských včetně českých. Při studiu této 

problematiky se mi podařilo vyhledat odborné články i tištěné publikace, které se věnují historii 

konfliktu, důvodům konfliktu a také vlivu na současný stav. Snažím se vycházet z prací různých 

autorů, abych tak předešla možné zaujatosti zejména hispánských odborníků. Bohužel se stává, že 

se někteří výzkumníci přiklánění spíše na stranu domorodých kmenů a snaží se tak napravovat nebo 

ospravedlňovat jejich chování a zveličují újmu, kterou jim vlády způsobují. Já chci ale svou práci 

vystavět na co nejobjektivnějších argumentech, a proto jsem důsledná ve výběru zdrojů, ze kterých 

vycházím. 

 Zapatisté se stali nejznámějším, nejviditelnějším a nejvlivnějším indiánským hnutím, které 

dokázalo zpolitizovat a zpopularizovat problémy domorodých indiánských kmenů, kterých si 



mexické vlády do té doby příliš nevšímaly [Kuřík 2009: 125]. Hnutí si dokázalo na veřejné a 

později také na politické scéně vydobýt své místo a participovat na politických rozhodnutích [Kuřík 

2009: 126]. Socioekonomická modernizace a politická demokratizace spolu se změnami 

v indigenistické politice mexické federální vlády vedly ke krizi tradičního korporativního 

uspořádání indiánské společnosti a k následné etnizaci místní politiky [Mácha 2003: 313]. 

Neuspokojivou životní situaci domorodých kmenů přinesly výsledky mexické revoluce v Chiapasu, 

které zapříčinily návrat indiánů k jednoduchému samozásobitelskému zemědělství a k životu 

v uzavřených korporativních obcích [Mácha 2003: 319]. Do vzniku zapatistického hnutí se o práva 

indiánů zasazoval oficiální mexický indiánský institut, Instituto Nacional Indigenista, který se 

snažil zmodernizovat a integrovat indiánská města [Kuřík 2009: 131]. Nebyl ale příliš úspěšný, 

protože v jeho řadách nebyli zástupci jednotlivých jazykových skupin a ani odborníci, kteří by byli 

zasvěceni do skutečných problémů jednotlivých indiánských komunit.  

 Prvním veřejným projevem Zapatistické armády národního osvobození byl pokus o revoluci 

v roce 1994, kterým se zástupci indiánských kmenů snažili dát najevo nespokojenost se současným 

stavem. Jejich požadavky byly následující: „Přístřeší, půdu, práci, chléb, zdraví, vzdělání, svobodu, 

demokracii, nezávislost, spravedlnost a mír.“ [Soriano González 2012: 239] Většina domorodých 

indiánských obyvatel byli chudí zemědělci, kteří se živili pěstováním kukuřice a kávy a chovem 

dobytka. Čím více se indiánské komunity rozrůstaly, tím více pozemků potřebovaly, protože to byl 

jejich jediný zdroj obživy. Mexická vláda ale nebyla v otázce přerozdělování pozemků příliš 

vstřícná [Haar 2005: 4]. 

V Chiapasu s ohledem na nízkou míru modernizace, silné politicko-náboženské hierarchie a 

další faktory probíhala demokratizace mnohem pomaleji a bolestněji. První opoziční strany se tu 

začínají objevovat až v 70. letech 20. století jako důkaz odporu proti represi a perzekuci 

náboženských a politických oponentů [Mácha 2003: 322]. Ačkoli se v posledních letech situace 

v Chiapase uklidňuje, rozpory a násilí tam stále přetrvává. Důkazem neuspokojivého stavu může  

být zvyšující se migrace mladých indiánů, kteří touží po uspokojení svých potřeb – po lepší práci a 

po lepším životu [Aquino 2012: 3].    

 

Výchozí teoretický rámec 

Výchozí teoretický rámec mi poskytne publikace Conflict: Human Needs Theory, kterou k vydání 

připravil John Burton (1990). Tato publikace se věnuje teorii lidských potřeb z mnoha úhlů 

pohledu. Publikace mi pomůže osvětlit, zda-li konflikt mezi domorodými kmeny a centrální 

mexickou vládou mohl být vyvolán neuspokojenými lidskými potřebami. Mezi základní lidské 



potřeby patří: bezpečí, láska, sebeúcta, osobní uspokojení, identita, kulturní zabezpečení, svoboda, 

spravedlnost a společenská participace [Marker 2012].  John Burton ve své publikace uvádí teorii, 

že právě potřeba po uspokojení potřeb může vést ke konfliktu, ve kterém se jedna ze skupin cítí být 

neuznávaná skupinou jinou. „Záměrem naplňování lidských potřeb není poskytovat štěstí jedinci, i 

když to v mnoha případech může být výsledkem. Jde o stanovení podmínek, které jsou nezbytné 

k tomu, aby společnost fungovala harmonicky. Řešení problémů v sociální sféře – ať už se jedná o 

malé skupiny, národní státy nebo interakce mezi státy – je možné pouze tehdy, začneme-li analýzou 

naplňování potřeb jednotlivců.“ [Roy 1990: 126] Na základě dosavadního studia této problematiky 

bych se konkrétně zaměřila na naplňování potřeb bezpečí, blahobytu, identity a svobody. Aspekty 

každého konfliktu mohou být odlišné a mohou být postavené na nenaplňování různých lidských 

potřeb [Mitchell 1990: 159].  

Z hlediska zapatismu mi výchozí teoretický rámec poskytnou odborné články a publikace, 

díky kterým nastíním historický vývoj konfliktu a základní problematiku konfliktu, která jistým 

způsobem trvá dodnes.  

Metodologie 

Na základě získaných poznatků z dostupné odborné literatury se pokusím o analýzu teze,   zda-li za 

konfliktem indiánů s mexickou vládou mohou stát neuspokojené lidské potřeby. Zaměřím se 

zejména na naplňování potřeb bezpečí, blahobytu, identity a svobody od roku 1994 do současnosti. 

Právě ozbrojeným povstáním v roce 1994 vyvrcholila indiánská nespokojenost. V odborné 

literatuře budu vyhledávat, zda-li tyto čtyři potřeby byly či nebyly naplňovány a jestli mohly vést 

k indiánské nespokojenosti a jestli byly důvodem ke zformování zapatistického hnutí, které o 

naplňování těchto potřeb následně usilovalo. Z výše uvedených citací je například patrné, že se 

mexičtí indiáni cítili ohroženi ve chvíli, kdy neměli dostatek půdy ke své vlastní obživě. Možné 

zvýšení imigrace indiánů do okolních států by například mohlo nasvědčovat tomu, že indiáni toužili 

po lepším životu a blahobytu.  Pokud by domorodé kmeny žily v souladu s jejich identitou a cítily 

by se svobodně, je dost pravděpodobné, že by se nepouštěly do ozbrojeného konfliktu, kterým 

nespokojenost vyvrcholila. 

Výsledkem mého výzkumu tedy budou odpovědi na výše uvedené výzkumné otázky, které 

jsou s tématem úzce spjaty. Neuspokojení či nenaplnění jednotlivých lidských potřeb totiž podle 

mého názoru vedlo k rozpoutání bojů mezi indiány a mexickou centrální vládou.  

 

 



Zdroj dat 

Pro vypracování závěrečné práce bude stěžejní Teorie lidských potřeb spolu s odbornou literaturou 

popisující počátek a průběh konfliktu. Důležité jsou také okolnosti související se vznikem 

zapatistického hnutí, jehož zakladatelé tak činili z jistých důvodů a stanovili si určité  cíle. 

Důležitým zdrojem informací budou federální i státní zákony týkající se indiánské populace, 

oficiální webové stránky zapatistického hnutí, novinové články nejen mexických, ale také 

zahraničních periodik. Díky srovnání informací z těchto primárních zdrojů získám více úhlů 

pohledů na celou problematiku a zejména to, jak reagovala mexická vláda a problémy domorodých 

kmenů nebo například reakce zapatistů na jednotlivé zákony a vládní prohlášení. Analýza všech 

dokumentů a schopnost nalézt nutné informace v primární i sekundární literatuře bude náročné 

zejména z hlediska objektivnosti zdrojů. Nejdůležitějším zdrojem dat jsou archivy poslanecké 

sněmovny obsahující všechny zákony schválené mexickou vládou [Cámara de diputados 2015], 

databáze odborných časopisů a odborné publikace věnující se tomuto tématu včetně definic 

klíčových pojmů. 
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Úvod 

Již od dob dobývání Latinské Ameriky a evropských kolonizačních tendencí států Střední a 

Jižní Ameriky, se tyto země potýkají s problematickými otázkami, které se týkají domorodých etnik a 

jejich identity. Kdo jsou indiáni a jaký je jejich původ? Potomci původních obyvatel tohoto 

kontinentu bývali vytlačováni na okraj společnosti a nedostávalo se jim stejných práv jako zbytku 

populace. Takový stav přetrvává na mnoha místech kontitentu i v dnešní době. Důvodem může být 

odlišná kultura, společenské hodnoty, jazyk, náboženství nebo způsob života. Také jihomexický stát 

Chiapas, jehož populaci z 30% tvoří domorodé etnikum, se již delší dobu potýká s výtkami 

domorodých obyvatel vůči politice mexické vlády (Slačálek, Dvorská, 2003). Stát byl v první 

polovině devadesátých let poznamenán ozbrojeným konfliktem mezi domorodými obyvateli a 

mexickou centrální vládou. Ačkoli za svá práva domorodé etnikum bojuje již od počátku 20. století, 

konflikt vyvrcholil v roce 1994 ozbrojeným povstáním zapatistův Chiapasu, které trvalo několik dní. 

Svým způsobem není konflikt vyřešen dodnes, protože zástupci domorodého etnika nemohou najít 

adekvátní shodu v rámci dialogu s mexickou vládou.  

 Na důvody vzniku konfliktu lze nahlížet z několika úhlů pohledu. V této práci se zaměřím 

zejména na sociálně-politické aspekty. Jedna z možných variant, jak na konflikt nahlížet, je z pohledu 

neuspokojených lidských potřeb. Tato práce se zaměří na zkoumání konfliktu z pohledu 

neuspokojených lidských potřeb domorodého etnika. Jednou z důležitých lidských potřeb je identita. 

Zejména role identity mohla být v konfliktu klíčovým prvkem. Práce se konkrétně věnuje těmto 

výzkumným otázkám:  

1. Naplňuje mexická vláda potřebu identity indiánů?  

2. Jaké cíle si klade Zapatistická armáda národního osvobození v souvislosti s obranou potřeby 

identity?  

3. Jak na nenaplněnou potřebu identity zapatistické hnutí reaguje?  

4. Jaké strategie využívají zapatisté v boji za naplnění potřeby identity domorodých obyvatel? 

Cílem práce je aplikace teorie lidských potřeb na pozadí etnického konfliktu. Identita je 

klíčovým prvkem etnických konfliktů (důkazem může být například konflikt ve Rwandě), a proto 

jsem se rozhodla ověřit, zda-li je také v tomto mexickém případě role identity pro konflikt relevantní. 

Z toho důvodu jsem si z teorie lidských potřeb vybrala identitu, ačkoli by se dala zkomat také role 

participace a distribuční spravedlnosti, kterých se týká více požadavků domorodého etnika. Identita 
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je ale pro indiány důležitá a je součástí konfliktu, ačkoli lze předpokládat, že není součástí 

nejdůležitější. Práce se zaměří tedy na to, jestli v konfliktu hraje identita roli nebo ne, a pokud ano, 

tak jak velký význam má. Příčiny konfliktu analyzovány nebudou, protože stávající literatura 

neoznačuje potřebu identity jako příčinu konfliktu. Vlastní příčiny konfliktu stanovovány nebudou, 

protože pro bakalářskou práci je tento postup metodologicky obtížný.  

Na základě hlubší analýzy konfliktu byly oproti původnímu projektu bakalářské práce 

upřesněny výzkumné otázky a také název práce. Výzkumné otázky, jak napovídá název práce, byly 

zúženy na jednu lidskou potřebu a to na potřebu identity, která hraje v konfliktu klíčovou roli. K 

tomuto zjištění jsem došla až po detailnějším seznámení se s konfliktem a s dostupnou literaturou, 

proto se práce zaměřuje zejména na roli identity.   

 Mexiko je federální republika, která je rozdělená do 32 států. V čele každého státu stojí 

guvernér a kongres. Státy jsou dále rozděleny do samosprávných obcí (municipios libres), které mají 

jedno správní centrum a několik přidružených vesnic, osad a měst. Paralelně s obcemi na území 

Mexika fungují samosprávná družstva (ejidos) a agrární komunity, které podléhají přímo 

ministerstvu agrární reformy (Mácha, 2003, s. 22). Systém je tedy význačný tím, že vůbec nezřizuje 

samoprávné kraje a míra jeho centralizaně je vysoká. Proto jsou místní zemědělci a rolníci velmi 

závislí na politickém rozhodování centra.  

 Za domorodé obyvatele lze považovat ty, kteří mají tradičně založené kultury, kteří byli 

politicky autonomními před kolonizací a ty, kteří v důsledku kolonizace bojují za zachování své 

kulturní integrity, ekonomické soběstačnosti a politické nezávislosti (Spicer, 2003, s. 78). V 

mexickém kontextu jsou domorodí obyvatelé označováni jako indígenas (indiáni) a ačkoli je ve 

skutečnosti obtížné určit, kdo je indiánem a kdo ne, určuje se tato příslušnost podle mateřského 

jazyka nebo podle obcí, ze kterých obyvatelé pocházejí. Přesto je velmi těžké se v této problematice 

orientovat, protože se v Mexiku hovoří více než padesáti různými jazyky a stovkami místních 

dialektů. Většina jazyků patří do juto-aztécké a mayské jazykové rodiny. Nejrozšířenějším jazykem 

je jazyk Aztéků, který se nazývá náhuatl a mezi indiány je hojně využíván (Mácha, 2003, s. 37-38).  

 Ve státě Chiapas se nacházejí tyto indiánské komunity: zoques, tzotziles, tzeltales, 

tojolabales, choles a lacandones. Tato indiánská etnika tvoří přibližně třetinu obyvatel Chiapasu 

(González Espinosa, 2007, s. 12), mají společnou mayskou historii, osidlují zejména východní část 

státu a věnují se především zemědělství jak za účelem vlastní obživy, tak za účelem získání 
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finančních prostředků (Mácha, 2003). Je tedy logické, že jsou indiáni závislí jak na domácích tak na 

zahraničních trzích.  

 Jako zapatisté jsou označování indígenas rebeldes (vzbouřenečtí domorodci), kteří iniciovali 

povstání proti mexické vládě za zlepšení svých životních podmínek a za změnu vztahu mexického 

státu s indiánskými komunitami. Zapatisté se svým bojem snažili zviditelnit neviditelnou indiánskou 

populaci a integrovat ji do společnosti (Pleyers, 2009, s. 13). Důležitým mezníkem a počátkem 

zapatistického hnutí je mexická revoluce, která proběhla v roce 1910 a byla protestem proti vládě 

Porfíria Díaze. Jeho vláda byla de facto diktaturou, která nerespektovala ústavu. Velmi výrazně rostla 

chudoba obyvatel žijících na venkově. Emiliano Zapata, revolucionář, který vedl radikální revoluční 

proud v mexickém státě Morelos, požadoval navrácení pozemků, které byly nelegálně a násilně 

zabrané vlastníky haciend 
1
 (Mácha, 2003, s. 28). V roce 1917 se snaha zapatistické armády pozitivně 

projevila, a to přijetím nové ústavy, která obsahovala mimo jiné agrární reformu, občinové vlastnictví 

půdy a její nedotknutelnost. Zapatovy snahy ve státě Morelos se staly vzorem pro dnešní zapatisty ve 

státě Chiapas včetně jeho hesla „Půdu a svobodu!” (Mácha, 2003, s. 30). 

V roce 1914 propukla revoluce také v Chiapase, kdy bylo zrušeno dlužní peónství 
2
 a byla 

zavedena minimální mzda. Tento krok se setkal s protesty, protože místní ekonomika byla na 

dlužním peónství do značné míry závislá. Konfiskace haciend a přerozdělování půdy trvalo až do 

konce 30. let. Mezi lety 1940 - 1970 docházelo k rekoncentraci rozdělené půdy do rukou 

velkostatkářů (Mácha, 2003, s. 31). Počátkem 70. let však přišla ropná krize a mexický zahraniční 

dluh narůstal až do poloviny 80. let, kdy bylo Mexiko nuceno přijmout pomoc od finančních institucí 

a od různých věřitelů. Tím se mexický stát musel zavázat k provedení strukturálních reforem a k 

liberalizaci ekonomiky, což mimo jiné znamelo omezení, ne-li téměř zastavení agrárních reforem v 

zemi (Huntington, 2000, s. 67).  

 Ačkoli jsou známá různá gerilová hnutí již od 60. let 20.století, nejznámější gerilovou 

skupinou mexické historie se zejména od roku 1994 stalo hnutí Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, EZLN (Zapatova armáda národního osvobození). Hnutí velmi rychle získalo podporu 

veřejnosti a stalo se jedinou nevládní ozbrojenou silou v zemi (Huntington, 2000, s. 69).   1. ledna 

1994 došlo k povstání EZLN s požadavky práv indiánských obyvatel na politickou, sociální, kulturní 
                                                           

1 V americkém prostředí je takto označován majetek obyvatel v podobě plantáže, továrny či farmy.   
2
 Systém, ve kterém jsou dlužníci vázáni nevolnictvím  svým věřitelům do doby, než své dluhy splatí.  
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a ekonomickou autonomii, aby pomohlo znevýhodňování domorodého etnika ukončit (Mácha, 2003, 

s. 145). Zapatisté povstáním získali pozornost široké veřejnosti a podařilo se jim také vyvolat debatu 

o sociální nespokojenosti a o zkorumpovaném a neefektivním mexickém politickém systému 

(Mácha, 2003, s. 117). Mexická vláda po dvou týdnech bojů přistoupila na jednání s EZLN. 

 Těmto jednáním a celému konfliktu předcházela série nedodržených slibů mexické vlády 

zaměřených na domorodé etnikum. Po povstání došlo k vojenskému obsazení Chiapasu, protože 

vláda se tak snažila zajistit bezpečnost obyvatel a předejít případnému opakovanému povstání. 

Nakonec vláda přistoupila na jednání se zástupci hnutí, ze kterých měla vzejít dohoda týkající se 

naplňování zapatistických požadavků. Pokusem o řešení konfliktu se tak staly Dohody ze San 

Andrés, které byly podepsány v roce 1996. K jejich naplnění ale ze strany státu zcela nedošlo, 

protože mnoho z vytyčených cílů zůstává dodnes v zapomnění (Soriano González, 2012).  

 Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje teoreticko-metodologickému 

ukotvení práce. V této části jsou představeny teorie, které jsou pro zkoumání konfliktu důležité, a 

postup, jakým byly výzkumné otázky analyzovány. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj konfliktu a 

na cíle a požadavky zapatistického hnutí. V této části jsou představeny politické souvislosti konfliktu 

a vývoj zapatismu včetně vzniku hnutí Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nedílnou součástí  

je také několik klíčových dokumentů ve vývoji konfliktu, které jsou také analyzovány. Třetí kapitola 

se zabývá detailní analýzou role identity v konfliktu. Cílem práce je zodpovědět na představené 

výzkumné otázky a přiblížit konflikt zapatistů s mexickou vládou, kterému v českém akademickém 

prostředí není věnováno mnoho odborných publikací.  

  

Současný stav poznání  

Důvodům a okolnostem vzniku zapatistického hnutí se zabývá několik autorů. Mezi ty české 

patří  například Kuřík (2009) a Mácha (2003, 2005), kteří zmiňují socioekonomickou modernizaci a 

politickou demokratizaci jako jedny z faktorů vzniku hnutí. Tyto faktory podle Snydera (2004) 

zapříčinil neoliberalismus, díky kterému získala mexická vláda monopolní kontrolu nad malými 

regionálními trhy, na kterých byli místní pěstitelé a zemědělci závislí. Proto se  podle Snydera (2004) 

nejen malí pěstitelé a zemědělci, ale také místní politické elity spojily proti této silné oligarchii 

mexické vlády. Strukturální změny v politice mexického státu tak značně komplikovaly život 

domorodého etnika, které je životně závislé na půdě a vypěstovaných plodinách. Neoliberální 

reformy, které stát v souvislosti se vstupem do organizace NAFTA (Severoamerická dohoda o 
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volném obchodu) přijal, znevýhodnily indiánské obyvatelstvo. Konkrétně se jednalo o novelu 

ústavního zákona č. 27, která zavedla změny v distribuci půdy a regularizovala také vlastnictví půdy. 

Velká část domorodého etnika zejména v mexickém státě Chiapas tak přišla o půdu i o možnost 

zásobovat domácí trh. V obtížné situaci se také ocitly domorodí farmáři, kterým bylo také 

znemožněno dodávat komodity na domácí trh. Se zastavením agrární reformy vzrůstal počet chudých 

obyvatel (Mácha, 2003, s. 34). Chiapas je především zemedělským státem a mnoho jeho obyvatel, 

zejména domorodých indiánů je na zemědělské produkci závislá.  

 Jednání prakticky pokračovala až do roku 1996, kdy byly podepsány Dohody ze San Andrés. 

Dohody shrnovaly souhrn požadavků zapatistů týkajících se práv indiánských obyvatel. Kromě 

požadavku kulturní, sociální, ekonomické a politické autonomie se objevuje také požadavek 

zachování a podpory rozvoje indiánských jazyků, kultur a rovnoprávnost žen. (Mácha, 2003, s. 107).

  

 Nespokojenost skupiny obyvatel se může vyvinout v konflikt. Morrow (2005) se přiklání k 

názoru, že v každé společnosti se vyskytují faktory, které ji rozdělují. V takové společnosti je velice 

důležitý postoj politických vůdců, kteří v závislosti na vhodnosti zvolených politických kroků mohou 

hrozící konflikt odvrátit nebo ho naopak přiblížit (Morrow, 2005, s. 46).  

 Podle Marker (2012) nastává problém, pokud něčí identita není uznána jako legitimní nebo je 

považována za „horší” nebo je ohrožena jinými vnějšími vlivy. Fisher (1990) tvrdí, že základním 

principem konfliktu mezi skupinami je nesourodost v zájmech, hodnotách, potřebách a v postojích k 

moci. Naplňování potřeby identity se zdálo být z hlediska domorodého etnika po vstupu Mexika do 

organizace NAFTA nemožné. Neoliberální reformy, které stát v souvislosti se vstupem do organizace 

NAFTA přijal, znevýhodnila indiánské obyvatelstvo a navíc etnikum nedisponovalo žádnou 

faktickou politickou mocí, pomocí které by se mohlo vůči reformám ohradit. Konkrétně se jedná o 

novelu ústavního zákona č. 27, která zavedla změny v distribuci půdy a regularizovala také 

vlastnictví půdy. Eskalovala chudoba, zemědělci krachovali a rolníci se obávali, že nebudou schopni 

konkurovat americkým zemědělcům (Mácha, 2003, s. 32). Domorodé indiánské etnikum se dostalo 

do situace, kdy muselo začít bojovat za svá práva a potřeby a prosazovat své požadavky. Dle 

Gonzáleze (2012) a Haara (2005) byl jednou z příčin povstání početné indiánské komunity 

nedostatek obživy kvůli nevstřícnému přerozdělování pozemků mexickou vládou. Když se počátkem 

roku 1994 střetla mexická vláda se zapatisty, zformulovala tato skupina své požadavky, které ji 

spojily proti „společnému nepříteli”, kterými byli zejména neoliberalismus a globalizace (Láscar, 

2004, s. 199). Jejich hlavní požadavky byly práce, půda, bydlení, strava, zdraví, vzdělání, nezávislost, 
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svoboda, demokracie, spravedlnost a mír (González, 2012, s. 239). Jejich požadavky obsahovaly 

mnoho nároků, protože jejich identita byla ve společnosti „ztracena”. Mnoho indiánů se v důsledku 

reforem ocitlo bez práce a s tím souvisely další problémy, například zhoršení zdraví, nedostatek 

potravin nebo pocit křivdy a nespravedlnosti. Tato nespokojenost vedla k tomu, že se indiánské 

entikum cítilo ohroženě a bez faktické moci ovlivnit dosavadní nepříznivý vývoj. 

 Tato práce se soustředí zejména na roli lidské potřeby identity, která v kontextu konfliktu 

nebyla mexickou vládou naplňována. Dostupná literatura a výsledky výzkumů akademiků naznačují, 

že by právě nenaplněná potřeby identity mohla v konfliktu sehrát významnou roli. Identita je 

například úzce spjata s autonomií, která umožňuje etnikům svoji identitu zachovávat. Na otázky 

spojené s identitou a se zapatistickým hnutím se pokusí tato práce odpovědět.  
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1. Teoreticko-metodologické ukotvení práce 

Pro potřeby této práce je nejprve nutné teoretizovat několik pojmů. Konkrétně se jedná o 

teoretizaci konfliktu, etnického konfliktu, lidských potřeb, identity a identity domorodých obyvatel. 

Tyto klíčové pojmy jsou stěžejní pro správné teoretické ukotvení práce a následnou analýzu role 

identity v konfliktu. Existuje mnoho teorií, které pojednávají o výše zmíněných pojmech. Pro analýzu 

výzkumných otázek této práce je proto vhodné představit ty teorie, které nejvíce odpovídají 

charakteru analyzovaného konfliktu. Na teoretické ukotvení práce naváže analytická část, která se 

zaměřuje na dimenze skupinové identity vycházející z jedné z níže uvedených teorií.  

 

1.1 Teorie konfliktu 

Významný teoretik mírových a konfliktních studií, Johan Galtung, popisuje konflikt jako 

třístupňovou strukturu, která se skládá z chování, postojů a rozporů. Lze rozlišit mezi dvěma 

úrovněmi konfliktu, a to mezi manifestní a latentní úrovní (Galtung, 1996, s. 72). Konflikt v mnoha 

případech začíná tím, že si aktéři nemusejí ani plně uvědomovat, že se dostávají do konfliktu, ale ve 

chvíli kdy se jejich postoje a rozpory mění a stávají se veřejnými, přechází také konflikt z latentní 

fáze do fáze manifestní. Během popsaného přechodu může mezi účastníky konfliktu dojít také k 

násilí (Galtung, 1996, s. 73). Galtung (1969) dále teoretizuje násilí a dělí ho na 3 typy: přímé, 

strukturální a kulturní. V případě zkoumání tohoto konfliktu je důležité strukturální násilí. 

Strukturální násilí znamená, že v důsledku určitých poměrů neboli struktur ve společnosti mohou být 

někteří lidé poškozováni a může tak docházet k nenaplňování některých lidských potřeb (Galtung, 

1969, s. 169). Přirozeným řešením je dle Galtuga (1996) odstranění neslučitelnosti mezi aktéry 

konfliktu, což vede k definování nových formací, struktury a institucí. Strany by tak po ukončení 

konfliktu měly mezi sebou mít lepší vztahy, které by dokázaly předejít dalšímu možnému násilí a 

konfliktu mezi nimi.  

 Další sociologičtí teoretikové rozlišují tři základní typy mezilidských interakcí: soutěž, 

konflikt a spolupráce. Tyto mezilidské interakce jsou do značné míry provázané. Spolupráce je 

chápána jako snaha společně dosáhnout určitého cíle a prosazovat společné zájmy. V soutěži se 

jednotliví aktéři snaží dosáhnout cíle na úkor druhých. Je ovšem důležité, že soutěž probíhá podle 

stanovených pravidel, která jsou platná pro všechny, a jejichž dodržování stojí nad zájmy 

jednotlivých účastníků takové soutěže. Pravidla tak zaručují stabilní průběh soutěže. Pokud ale jeden 

z aktérů prosazuje svůj zájem nebo prospěch skupiny nad tato pravidla, nabývají vztahy účastníků 
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soutěže podoby konfliktu. Konflikt tedy lze označit za nerovnou soutěž, ve které přestávají platit 

soutěžní pravidla a cílem konkurentů se stává eliminace protivníka (Tesař, 2007,    s. 26).  

 Existuje několik typů konfliktů, mezi které například patří konflikty přímé, nepřímé, nízké 

intenzity, vysoké intenzity nebo vnitřní a vnější (Tesař, 2007, s. 27). Pro tuto práci je důležitý jeden z 

typů vnitřního konfliktu, a to konflikt etnický. 

 

1.2 Teorie etnického konfliktu 

V případě etnického konfliktu spolu tři již známé typy mezilidské interakce, tedy spolupráce, 

soutěž a konflikt, velmi úzce souvisí. Předpokladem konfliktu je totiž úzká spolupráce členů skupin v 

konfliktu. Etnický konflikt se obvykle rozvíjí ze soutěže, která se týká například ovládnutí území, 

pracovních příležitostí, přístupu ke vzdělání nebo k penězům ze státního rozpočtu (Tesař, 2007, s. 

27).  

 Zvýhodnění jakékoli skupiny v těchto aspektech narušuje soutěž a staví tak členy druhé 

skupiny do konfliktu. Konflikt je do značné míry ovlivněn etnickou příslušností, protože členové hájí 

zájmy a potřeby skupiny, se kterou sdílí určité hodnoty, a ke které cítí danou sounáležitost (Tesař, 

2007, s. 27). Sebeúcta, pocit sounáležitosti a identita jsou vytvářeny v rámci interakcí skupin. 

Jednotlivci hledají podporu pro své přesvědčení a hodnoty u podobně smýšlejících jedinců, kteří tak 

svým myšlením náleží k určité skupině (Hinde, 1997, s. 10).  

 Etnickou skupinu, tedy široký agregát lidí, charakterizuje několik faktorů, mezi které patří 

společně definovaný název, víra ve společný původ, společná historie, společná kultura (například 

náboženství či jazyk) a náležitost k určitému území (Oberschall, 2007, s. 3). 

 Faktorů, které vedou k rozpoutání etnického konfliktu je mnoho. Horowitz (1998, s. 5-6) 

vysvětluje, že za etnickým konfliktem může stát modernizace společnosti. Jeden z názorů, který 

zastává je, že konflikt mezi etniky může způsobit soupeření o zaměstnání či o sféru podnikatelského 

vlivu na stejném trhu. Mezi další faktory patří strach ze zaniknutí z důvodu zaostalosti skupiny, a s 

tím spojená snaha se pokročilejší skupině vyrovnat, a srovnávání hodnot a legitimit skupin.  

  Dále Horowitz (1998) prezentuje několik faktorů, které mohou vést k etnickému konfliktu. 

Prvním faktorem je napětí mezi etnickými skupinami, které pochází ze srovnávání jedné skupiny s 

druhou. Dalším faktorem jsou političtí aktéři, tedy elita státu, která může ovlivňovat skupinovou 
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identitu takovým způsobem, že identitu jedné skupiny posílí a identitu druhé skupiny oslabí 

(Horowitz, 1998, s. 9). 

 Michael E. Brown (1993) sestavil výčet faktorů, které jsou považovány za příčiny nebo 

okolnosti usnadňující propuknutí etnického konfliktu. Jedná se o strukturální faktory, politické 

faktory, ekonomické a sociální faktory, kulturní a perceptivní faktory (Tesař, 2007, s. 29). Faktory, 

které přímo ovlivnily střet mexické vlády se zapatistickou armádou, jsou z výše uvedeného výčtu 

zejména politické, ekonomické a sociální. Mezi politické faktory patří například diskriminační 

politické instituce, vnitroskupinová politika či politika elit. Mezi ekonomické a sociální faktory patří 

ekonomické problémy, diskriminační ekonomické systémy nebo ekonomický rozvoj a modernizace. 

Wagley a Harris (1958) rozlišují mezi etnickými většinami a etnickými menšinami jako důsledku 

dobývání a kolonizace nebo migrace pracovních sil. Vztah dominance a subdominance, který se v 

koloniálních dobách ustálil, nedocílil etnické rovnosti a některá etnika se ocitla na okraji společnosti, 

segregována a ekonomicky znevýhodňována.  

 

1.3 Teorie lidských potřeb 

Jedním z významných teoretiků teorie lidských potřeb je Abraham Maslow, jehož tzv. 

pyramida lidských potřeb zahrnuje základní položky. Jedná se o potraviny, přístřeší a vodu. Následují 

potřeby bezpečí, náležitosti, lásky, sebevědomí a osobního naplnění (Marker, 2012). Maslowovu 

pyramidu potřeb rozvíjeli další teoretikové, kteří díky ní rozvíjeli další teorie. Ve sborníku Conflict: 

human needs theory (1990) byla rozvinuta teorie konfliktu, která se zakládá na principu uspokojení či 

neuspokojení základních lidských potřeb (konkrétní části teorie jsou rozvinuty v následující 

kapitoly). Základní lidské potřeby rozvíjí o náležitosti, mezi které patří (Marker, 2012):  

- bezpečí 

- láska 

- sebeúcta 

- osobní naplnění 

- identita 

- kulturní bezpečnost 
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- svoboda 

- distributivní spravedlnost 

- participace 

 Je běžné, že jsou tyto potřeby přirozeně naplňovány v rámci společenství nebo skrze politiky, 

veřejné statky a služby, které jsou zajišťovány státem. Pokud se ale státu nedaří tyto potřeby 

naplňovat nebo skupina obyvatel cítí, že jejich potřeby nejsou naplňovány, může dojít k násilí 

(Doucey, 2011, s. 4). Teoretikové lidských potřeb zastávají názor, že nenaplněné lidské potřeby 

mohou vést ke konfliktu. V praxi to znamená, že pokud jsou potřeby společnosti nebo její části 

neuspokojeny, budou se její členové snažit uspokojení svých potřeb dosáhnout. Roy (1990) i 

Rubenstein (1990) se shodují, že pokud autoritativní elity nenaplňují základní lidské potřeby, jedinci 

tíhnou k násilným rebeliím, které mohou vyvrcholit v konflikt či v revoluci. Konflikt je tedy podle 

Roye (1990) prostředkem či cestou k tomu, aby byly nenaplněné potřeby naplněny. 

 Fisherovo (1990) propojení identity, jako jedné dimenze teorie lidských potřeb, a konfliktu 

skupin je pro tuto práci klíčové. Zmiňuje totiž, proč je role identity v rámci konfliktu důležitou 

lidskou potřebou. Podle Fishera (1990) může být právě identita pojítkem mezi teorií lidských potřeb 

a řešením skupinového konfliktu. Právě potřeba identity je jednou z náležitostí, které ovlivňují vztahy 

mezi skupinami. Fisher uvádí čtyři výroky o sociální identitě: jedinci se snaží zachovat pozitivní 

koncepci individuální a sociální identity; členství ve skupině přispívá k sociální identitě jedince; 

vyhodnocení vlastní skupiny je založeno na srovnání s jinými skupinami; pozitivní sociální identita je 

závislá na příznivých srovnáních. Základní potřeba identity tedy pohání srovnávání skupin, která je 

součástí etnocentrické diskriminace mezi skupinami. Identita tak má vliv na sebevědomí jedince a 

celkovou identitu skupiny, jak v rámci vztahů dané skupiny, tak v rámci meziskupinových konfliktů. 

Pokud má každá skupina dostatečnou identitu, autonomii a moc, je vzájemný vztah skupin bezpečný, 

důstojný a smysluplný. Pokud menšinová skupina nedisponuje dostatkem identity a moci, nedostává 

se jí plného přijetí ostatními skupinami a to může vést k separaci, vzdálení skupin a ke konfliktu mezi 

nimi. Má-li menšinová skupina odpovídající identitu a moc, vzájemné vztahy vedou ke skutečné 

integraci a vzájemné propojenosti skupin (Fisher, 1990,  s. 95-96).  
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1.4 Teorie identity 

Teorie identity se zaměřuje na vysvětlení sociálního chování, jakožto recipročního vztahu 

mezi jedincem a společností. Teorie tedy předpokládá, že společnost ovlivňuje sociální chování skrze 

její vliv na jedince (Hogg, 1995, s. 256). Identita se tak stává reflexí společnosti, kterou tvoří chování 

jedinců a jejich utváření společnosti. Podle autorů Stets a Burke (2000, s. 224) je identita formována 

pomocí procesu identifikace. Jedinec totiž může být ve společnosti chápán jako objekt, který může 

být kategorizován a klasifikován v rámci různých společenských kategorií a klasifikací. Freese a 

Burke (1994) koncept identity rozšířili o velmi důležitý vztah mezi osobami a náležitostmi, které 

udržují mezilidskou interakci. Těmito náležitostmi jsou míněny zejména zdroje. Zdroje jsou podle 

Freese a Burkeho (1994) hlavním komponentem procesů identity (Stets, Burke, 2000, s. 225). Mnoho 

činností, které ovlivňují roli identity, se objevují v rámci kontroly zdrojů. Obecně lze tedy říct, že 

pokud je na identitu nahlíženo z hlediska identifikace jedince, náleží tento jedinec k určité skupině. 

Lidé se pak chovají ve shodě s chováním skupiny, se kterou se identifikují (Stets, Burke, 2000, s. 

226). 

 Leve (2011) zastává názor, že identita je v dnešním světě mocnou součástí sociálního života. 

Podle tohoto autora lidé v dnešní době věnují mnoho energie k uplatňování nároků na svou identitu 

stejně jako k vyjadřování nespokojenosti s jejím nedostatkem. Je to logické vzhledem k tomu, že 

člověk cítí potřebu náležitosti, ať už etnické, národní, náboženské, indiánské nebo sexuální k určité 

sociální skupině (Leve, 2011, s. 513).  Cook-Huffman (2009) tvrdí, že identita se využívá k vyjádření 

smyslu bytí, tedy k pochopení a poznání sebe sama. Identita vyžaduje ve svém specifickém kontextu 

určitý význam, hodnoty a kulturu, které napomáhají lidem pochopit, kdo jsou jako individua, zastánci 

jednotlivých rolí a členové specifických skupin. Dle Doucey (2011, s. 5) je identita silným 

katalyzátorem pro sociální mobilizaci. Mnoho teoretiků považuje význam identity za klíčový faktor 

konceptu konfliktu, protože právě k identitě se mnozí aktéři odvolávají při politických a sociálních 

sporech (Doucey, 2011, s. 5).  

 S důležitým a zásadním konceptem identity pro tuto práci pracuje Kelman (1998), který 

popisuje skupinovou identitu. S důležitým a zásadním konceptem identity pro tuto práci pracuje 

Kelman (1998), který popisuje skupinovou identitu. Definice skupinové identity národa zahrnuje tyto 

dimenze (Kelman, 1998, s. 16): 

1. trvalých charakteristik 

2. základních hodnot 
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3. silných a slabých stránek  

4. naděje a strachu 

5. reputace 

6. podmínek existence  

7. institucí a tradic 

8. historie 

9. současných záměrů a budoucích vyhlídek 

 Mezi trvalé charakteristiky národa Hobsbawm (1990) řadí společný jazyk, historii, kulturní 

identitu a kolektivní suverenitu založenou na společné politické participaci. Národ podle Hobsbawma 

(1990) v dnešní moderní době charakterizují zejména dva základní významy - význam etnicity a 

význam občanství. Barrington (1997) dodává, že významnou charakteristikou je také víra s územní 

sebeurčení, která národu poskytne rozlišovací charakteristiku od dalších etnik. Smith (1991) 

doplňuje, že mezi národem je pojmenovaná populace lidí, která sdílí historické území, mýty a 

historické paměti, masovou veřejnou kulturu, ekonomiku a společná práva a povinnosti pro všechny 

členy. Harrison a Johnson (2009) dodávají, že k charakteristikám patří také politická vůle a 

vypočítavost.  

 Mezi základní hodnoty domorodých etnik patří: teritorium neboli půda, komunita, životní 

prostředí a solidarita (Arrobo Rodas, 2005). Ačkoli míra důležitosti každé z těchto hodnot může být 

odlišná, jsou společenským kritériem etnika. Základní hodnoty v rámci hnutí mohou být různá a 

podle Schwartze (2010, s. 21) lze hodnoty rozdělit následovně. V rámci hnutí či etnika se mohou 

objevovat hodnoty, které jsou nakloněny ke změnám (například vlastní směřování, povzbuzení k 

činům) a hodnoty, které jsou konzervativního charakteru (tradice, konformnost, bezpečnost).  Také se 

mohou objevovat hodnoty, které slouží ke zdokonalení skupiny (moc, úspěchy) a transcendentní 

hodnoty (univerzalismus a shovívavost). Ve své pozdější práci Schwartz (2012, s. 3-4) v rámci teorie 

hodnot uvádí šest rysů hodnot. Hodnoty tedy mohou být přesvědčením, vztahují se k vytyčeným 

cílům, přesahují určité situace, slouží jako normy či společná kritéria, mají různou míru důležitosti a 

přiřazují různým věcem hodnotu.  

 Silnými a slabými stránkami se zabývá Rotberg (2002), který dochází k závěru, že síla či 

slabost národa závisí na jeho dynamice v otázkách interní ekonomiky a v otázkách politické a 
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sociální reality. Rotberg zdůrazňuje, že silné a slabé stránky se odráží zejména v dostupnosti 

politických prostředků, mezi které řadí politickou participaci, zdravotní péči, vzdělávání a 

infrastrukturu. Silný národ se oproti slabému také vyznačuje tím, že má kontrolu nad svým územím, 

poskytuje svým členům kvalitní politické prostředky a zajišťuje bezpečnost, politickou svobodu a 

prostředí k ekonomickému růstu (Rotberg, 2002, s. 4).  

 Naději definuje Dahrendorf (1976, s. 14) jako motivaci lidí ke změně jejich životních 

podmínek. Naděje by pro jedince měla být stimulem, který mu dopomůže ať ke změně geografické 

nebo ke změně sociálníhu statutu. McGeer (2004, s. 103) vysvětluje naději jako činnost, která 

umožňuje stanovení cílů a hledání způsobů, jak těchto cílů dosáhnout. Strach členů etnika ovlivňuje 

národní politika a její konání. Strach vyvolává podle Nevoly (2011, s. 51) neschopnost státu 

uspokojit své občany. Konkrétně může strach vyvolávat například ekonomická krize, 

nezaměstnanost, kriminalita, přistěhovalectví a kulturní rozdílnosti. Z psychologického hlediska se 

naděje objevuje ve chvíli, kdy se člověk snaží strachu zbavit. Strach a naděje spolu tedy velmi úzce 

souvisí (Riezler, 1944, s. 489). Vědomí, že se jedinec může stát cílem politického násilí a porušování 

lidských práv vyvolává strach také v celé skupině utlačovaných obyvatel. Strach tak může ovlivnit 

soudržnost komunity a také míru politické participace. Strach může rozbíjet sociální síť v komunitě a 

zapříčinit tak, že se lidé stáhnout více do soukromého života a nebudou se veřejně tolik projevovat 

(Barbera, 2009, s. 72).   

 Další dimenzí skupinové identity je reputace. Bellah (1986) zastává názor, že reputace úzce 

souvisí s aktem uznání. Uznání formuje společnost a společenský život jedinců. Reputace tak do jisté 

míry dle něj ovlivňuje vztah mezi lidmi. Reputace souvisí s minulou zkušeností. Dafoe (2014) 

zdůrazňuje, že reputace je víra ve vlastnost či tendenci chování aktéra založené na minulé zkušenosti. 

Reputace tak vypovídá o pověsti dané skupiny a o vztazích s ostatními aktéry. Pro Guisingera a 

Smitha (2002, s. 176) je reputace vlastnost, na které mohou národy stavět svoje pozice a pověst. 

Pokud je v rámci své pověsti národ houževnatý, odhodlaný a nebojí se agrese, lze předpokládat, že je 

jeho reputace silná, a proto bude hrozbám čelit lépe než národ se slabou reputací.  

 Podmínky existence etnika mohou být různé a specifické v každém daném případě. Nevola 

(2011, s. 56) shrnuje, že existují společné prvky identit, i když z politického hlediska nejsou etnické 

jednotky ve státě homogenní. Podmínky existence dělí do čtyř skupin: socio-kulturní, eticko-

politické, institucionální a symbolické. Díky různé míře naplňování podmínek existence je společnost 

jako celek pluralitní, i když tyto prvky udržují mezi jednotlivými etniky pojítka.  
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 North (1990) definuje instituce velmi stručně, a to tak, že jsou to pravidla hry ve společnosti.  

Instituce tak tvarují lidskou interakci a také způsob, jakým se společnost vyvíjí. Keizer (2007) 

považuje instituce za podobnou náležitost jako North, tedy za pravidlo, kterým se řídí lidské chování 

a tím vytváří ucelený soubor pravidel, kterým se lidské jednání řídí. Jsou to sociální a politicé 

konstrukty, ve kterých se neodráží administrativní nebo technické náležitosti  země (Leftwich; Sen, 

2010, s. 12).  Keizer (2007) také dodává, že instituce mají vliv na lidské myšlení a pocity. Rozlišuje 

se mezi institucemi formálními a neformálními. Formální instituce jsou psaná práva, regulace, právní 

dohody, smlouvy a zákony. Za neformální instituce se považují nepsané normy, zvyklosti, 

standardizované postupy a tradice (Leftwich; Sen, 2010, s. 16). Tradice je definována jako fenomén, 

jehož cílem je zachovávat přítomné hodnoty a ideály, které čelí různým formám hrozeb (Ritzer, 

2005, s. 196). Redfield (1968) a připisuje jim následující vlastnosti:  je to síla v prevenci změn, růstu 

a kreativity; je to iracionální a emocionální reakce; podporuje vnitřní solidaritu; tradice mohou mizet 

v důsledku modernity a racionální volby. Stevens (1975) je přesvědčen, že změna tradic by některé 

ohrožené společnosti mohla posunout k rovnosti, nezávislosti a obnovení společenské jednoty.  

 Historie je s národy úzce spjata. Někteří teoretikové včetně Dawishi (2002) jsou toho názoru, 

že národy jsou utvářeny a udržovány vyprávěním a převyprávěním své historie. Vyprávění zahrnuje 

zejména minulé mýty, hrdinské činy, nepřekonané úspěchy, překážky, rozkvět jazyka, filozofická a 

umělecká díla a etnické, lingvistické a náboženské konflikty. Trevor - Roper (1969) považuje 

minulost za neodmyslitelnou součást každého národa a za důležitý aspekt, pokud chtějí lidé pochopit 

a poznat svůj národ a svou zemi.  

 Záměry a vyhlídky formuluje každý národ, protože každý národ někam směřuje a v mnoha 

případech chce něčeho dosáhnout. Etnika vyjadřují své záměry a vyhlídky například skrze 

formulování svých požadavků. Teoreticky přistupuje k vyhlídkám Schaub (2004), který tvrdí, že 

vyhlídky jsou součástí rozhodovacích procesů, při kterých musí být brány v potaz zisky a ztráty. Na 

tuto teorii navazuje Haas (2001), který říká, že pokud je národ v ohrožení, může mít tendenci 

přistoupit k riskantním vyhlídkám a k velice krajním rozhodnutím.  

  Také Volkan (2008) se věnuje skupinové identitě a zastává názor, že skupinová identita může 

být ústřední silou, která může ovlivňovat mezinárodní vztahy. Zabývá se tím, že pokud je identita 

skupiny lidí ohrožena nebo ponížena, může být skupinou použito násilí a agrese k nápravě takového 

stavu a k zachování skupinové identity. Dle Volkanovi definice skupinové identity je taková, že ať se 

týká národnosti, etnického původu, náboženství nebo politické ideologie, je to subjektivní zkušenosti 

tisíců nebo milionů lidí, kteří jsou spojeni pocitem stejnosti.  
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1.5 Teorie identity domorodých obyvatel 

Identita domorodého obyvatelstva je spojena s lidstvím, které je neodmyslitelně utvářeno 

posvátnými tradicemi, tradiční vlastí a společnou historií  domorodých obyvatel. Jedinec musí být 

integrován do společenství, aby mohl plně rozvinout své lidství. Smysl členství v komunitě je úzce 

propojený se smyslem identity tak, že domorodé obyvatelstvo se velmi často  identifikuje s rezervací 

nebo se kmenovou komunitou, ve které žijí (Weaver, 2001, s. 245). Mácha (2010) také souhlasí s 

názorem, že domorodá identita je vázaná na určité teritorium, většinou na oblast, odkud domorodý 

kmen pochází. Zároveň ale také upozorňuje, že mnozí antropologové se neshodnou na společné 

definici tohoto pojmu, také vzhledem ke koloniální historii Mexika a nejednostosti postojů, které 

přetrvávají dodnes (Mácha, 2010, s. 12).  

 Spicer (1962) určuje tři klíčové faktory identity domorodých obyvatel: vztah k půdě, společný 

náboženský závazek a využití jazyka. Identita domorodých kmenů je tedy založena na území, 

náboženství a jazyku (Spicer, 1962, s. 91). Vztah domorodých obyvatel k půdě je jednak symbolický, 

protože je spojen s rituály a mýty, zároveň je také spojen identitou. Pro domorodé komunity je půda 

základním elementem skupinové identity, která reprezentuje jednak zdroj obživy, ale také 

symbolickou hodnotu, která etniku dává smysl, protože to je tak ohraničeno určitých územím. Půda 

je zároveň pro indiány kulturním dědictvím (López Bárcena, 2012, s. 293). Členové kmenů mají 

trvalý pocit sounáležitosti s jejich jedinečnou domorodou identitou. Kmeny mají právo stanovit 

kritéria pro členství. Regulace členství má tak částečně vliv také na formování identity kmene. To 

pak může mít dopad na politické rozhodování a alokaci zdrojů. Někteří jedinci hledí na domorodé 

dědictví jako na hodnotnou část jejich osobní identity a také základ k solidaritě s ostatními 

domorodými kmeny (Weaver, 2001, s. 245). Podle Navarrete Linarese (2008, s. 43) je identita 

domorodých obyvatel do značné míry definována zemědělskými plodina, na kterých závisí jak 

obživa, tak také ekonomická prosperita domorodých komunit. 

 Problematika identity domorodých obyvatel je komplikovaná z toho důvodu, že je určována 

federální vládou státu, která většinou nedisponuje dostatečnou znalostí domorodých kmenů. Vlády se 

tak svou politikou a rozhodováním mohou dostávat do konfliktu s domorodými kmeny zejména v 

otázkách práv domorodých kmenů (Weaver, 2001, s. 246).  
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1.6 Metodologie práce 

Z výše uvedených teorií je patrné, že je velmi obtížné některé pojmy přesně definovat. 

Konflikt zapatistů s centrální mexickou vládou je velmi specifický a proto některé teorie plně 

neodpovídají potřebám této práce. Nejvhodnějším konceptem pro účely této práce je koncept 

skupinové identity profesora Herberta Kelmana (1998, s. 16). Dimenze skupinové identity jsem 

pojednala na základě prací jiných autorů v konceptuální části této práce. Kelmanův konceptuální 

rámec mi umožní analyzovat každou dimenzi definice skupinové identity a aplikovat ji na konkrétní 

data, která vycházejí z odborné literatury, zejména z odborných článků. Cílem výzkumu tak bude 

zjistit, zda-li tyto aspekty skupinové identity byly z aplikovaných politik mexické vlády 

zachovávány. Na základě relevantnosti jednotlivých aspektů a propojení s teorií lidských potřeb a 

teorií konfliktu, bude možno vyvodit závěr, který zodpoví výzkumné otázky této práce. Díky tomuto 

postupu se pokusím na uvedenou teorii navázat analýzou konkrétních dat. 

 Tato práce je jedinečnou případovou studií, která se zaměřuje na specifický konflikt 

zapatistického hnutí a mexickou vládou. Studie je pojímána z hlediska teorie lidských potřeb a s tím 

související teorií skupinové identity, která je pro práci klíčová. Detailně budou zkoumána 

relevantnost jednotlivých aspektů a jejich vliv na zachování skupinové identity domorodého 

obyvatelstva. Analýzou důležitých dokumentů a deklarací zapatistického hnutí bude také možné 

zhodnotit strategie a cíle boje zapatistů za zachování své identity.  

 Pro potřeby této práce pracuji se zahraničními a českými zdroji. Nejedná se pouze o tištěné 

publikace, ale také o odborné články, odborná periodika a internetové zdroje v podobě důležitých 

dokumentů. Mezi zahraniční zdroje patří odborné práce nejen mexických, ale také amerických 

autorů. Touto problematikou se zabývá také několik českých autorů. Je ale nutné poznamenat, že 

rozsah zdrojů k vybraným aspektům tohoto konfliktu je omezený, protože na pozadí mexické historie 

jde spíše o marginální konflikt, kterému není v odborné literatuře věnována velká pozornost. Na 

základě dostupných zdrojů budu analyzovat, zda-li byly ze strany vlády naplňovány jednotlivé 

dimenze skupinové identity. V případě, že naplňovány nebyly, se budu soustředit na reakci 

zapatistického hnutí na danou situaci a popíši cíle a strategie boje za naplnění konkrétní dimenze. Lze 

předpokládat, že některé dimenze skupinové identity nebudou pro zodpovězení výzkumných otázek 

zcela relevantní z hlediska nedostatku odborných zdrojů.   
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2. Vývoj konfliktu, cíle a požadavky zapatistického hnutí 

 Tato kapitola pojednává o vývoji konfliktu, který je důležitý pro pochopení souvislostí, které 

předcházely povstání domorodých obyvatel. Historické souvislosti totiž do určité míry napovídají, 

proč byl konflikt rozpoután. Na vývoj konfliktu naváže pojednání o cílech a požadavcích konfliktu, a 

to na pozadí důležitých dokumentů. V uvedených dokumentech hnutí formulovalo své požadavky 

směrem k mexické vládě. 

  

2.1 Politické souvislosti konfliktu 

Již od 70. let 20. století se vyskytovaly boje lokálního charakteru na mexickém venkově, 

skrze které vyjadřovalo vesnické obyvatelstvo zejména své zemědělské požadavky. Také 

upozorňovaly na chatrné životní podmínky vzhledem mimo jiné ke službám, vzdělání či 

zdravotnictví (Gutiérrez Sánchez, 1998, s. 221). V této době Mexiko procházelo ropnou krizí, která 

se ale silněji projevila v polovině osmdesátých let (Mácha, 2003, s. 32). V roce 1972 se konal první 

Kongres domorodých národů (Congreso Indígena), který předznamenal vznik organizačních struktur 

indiánského hnutí, které do té doby byly spíše marginální. Domorodé národy totiž na kongresu 

vznášely požadavky a oznámení zneužívání pravomoci a korupce úřadů, především ve vztahu k půdě, 

k uvedení kávy na trh a k nedostatku služeb v oblasti vzdělání a zdravotnictví (Gutiérrez Sánchez, 

1998, s. 222). Během 70. let a na začátku 80. let 20. století docházelo k mobilizaci domorodých 

obyvatel v tom smyslu, že jejich hnutí vykazovala sociálně-politický charakter a boje již byly 

organizovánými. Z některých hnutí se pak stala hnutí národního charakteru. Mezi takové se řadí také 

EZLN, které na počátku roku 1994 během zapatistického povstání apelují na vládu, aby se snažila 

konflikt vyřešit mírovou cestou (Gutiérrez Sánchez, 1998, s. 227). Od roku 1985 se tzv. zemědělský 

boj (lucha agraria) poněkud změnil. Zaměřil se zejména na zemědělskou výrobu, protože vláda se 

začala více zaměřoval na obchodní sektor a také na řešení hospodářské krize. Také politický boj 

začínal být silněji prosazován, protože násilí se stalo institucionalizovaným (Gutiérrez Sánchez, 

1998, s. 226). Kromě požadavků půdy tedy přicházely za řadu také požadavky politické svobody, 

demokracie a především etnického uznání indiánských hnutí (Gutiérrez Sánchez, 1998, s. 227).  

 Zásadním mezníkem konfliktu byl vstup Mexika do organizace NAFTA neboli 

Severoamerické zóny volného obchodu. Dohoda mezi Mexikem, Kanadou a USA byla podepsána v 

říjnu roku 1992 a následně byla v těchto členských zemích rafitikována v průběhu roku 1993. 

Dohoda o liberalizaci obchodu například omezuje dovoz či vývoz zboží, reguluje navracení cel a 

stanovuje pravidla mimo jiné o obchodu s textilem, s automobilovými výrobky, s energií a se 



 

 

19 

zemědělstvím (Lysoněk, 1994, s. 12). Organizace NAFTA tak vytvořila prostor americkým 

společnostem uplatnit se v mexickém hospodářském prostoru. Navíc největším trhem pro mexické 

zemědělce jsou USA a Mexiko je naopak jedním z největších dovozců amerických zemědělských 

produktů (Lysoněk, 1994, s. 15).  

 Z praktického hlediska vstup Mexika do organizace NAFTA znamenal omezení agrární 

reformy. V roce 1992 byl změněn článek č. 27/ 1992 mexické ústavy: „Obecní půda. Mění se pojem 

„malá farma v provozu“ na pojem „malý venkovský majetek.“ Stanovují se základy pro usnadnění 

investic a nové formy partnerství na venkově. Zohledňuje se rozdělení půdy nad rámec malého 

majetku. Zavádí  se agrární soudy s plnou pravomocí. Definuje se malý lesní majetek. Ústava 

umožňuje vytváření obchodních společností zemědělském sektoru. Uznává se způsobilost vlastníků 

půdy rozhodovat o vhodné formě a vytváření vazeb mezi nimi k využití jejich území.” (Reformas 

Constitucionales en el Órden Cronológico, 2016) Tato změna zákona se stala jedním z klíčových 

motivů pro ozbrojené povstání. Mexičtí rolníci se obávali zejména možné neschopnosti konkurovat 

americkým zemědělcům (Mácha, 2003, s. 32). Tehdejší prezident Salinas si byl vědom možných 

problémů, proto inicioval několik rozvojových projektů, které měly pomoci chudým rodinám v 

transformačním období. V roce 1993 byl iniciován projekt s názvem Národní program podpory 

venkova, který měl podnínit pěstování nových zemědělských plodin a měl tak snížit negativní 

dopady liberalizace ekonomiky na venkově. Tento projekt ale nebyl zcela úspěšný, protože byl 

zpětně hodnocen spíše jako předvolební populistický krok jedné z mexických politických stran před 

prezidentskými volbami v roce 1994.  

 

2.2 Zapatismus a jeho vývoj ve státě Chiapas  

Zapatisté jsou veřejně známým hnutím od 1. ledna 1994, kdy zformovaly povstání 

domorodých obyvatel jako protest proti politice mexické vlády. Své požadavky formulovali skrze 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Zapatova armáda národního osvobození) neboli EZLN 

(Haar, 2005, s. 1). Dožadovali se tak konkrétních změn v mexickém politickém a právním systému, 

aby zabránili dalšímu násilí a vykořisťování domorodých obyvatel (Popke, 2004, s. 307). 

Zapatistický politický záměr lze rozdělit do čtyř strategií: dialog s vládou a mexickými politickými 

elitami, koordinace bojů pro vytvoření kontinuální snahy prosazovat změny, sblížení se s národní i 

mezinárodní veřejností a vybudování autonomních prostředků, zdrojů a způsobu obživy (Espinoza, 

2008, s. 163-164). Jinými slovy prosazovalo hnutí agrární boj, uznání práv indiánů a jejich kultury 

(prostřednictvím Dohod ze San Andrés) a vybudování regionálních vládních autonomických struktur. 
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Když zapatisté v rámci svého povstání obsadili během pár dnů šest měst státu Chiapas, požadovali 

práci, půdu, střechu, potraviny, zdraví, vzdělání, nezávislost, svobodu, demokracii, mír a 

spravedlnost (Haar, 2005, s. 3). Patricia Huntington (2000) nazvala zapatistický diskurz jako 

„politiku poetické rezistence” (politics of poetic resistance). Zapatisté totiž na jedné straně v reakci 

na přistoupení Mexika k organizaci NAFTA odpověděli dvojím způsobem. Zaprvé zformulovali své 

politické požadavky, které zahrnovaly politickou autonomii na lokální úrovni a specifikaci práv 

indiánských obyvatel. Zadruhé začali zapatisté rétoricky formulovat své představy o tom, kdo jsou. 

Zapatisté ale neměli až do povstání v roce 1994 pozornost na národní úrovni, k čemuž jim povstání 

dopomohlo a jejich požadavky a představy byly postupně diskutovány na národní úrovni s centrální 

mexickou vládou (Huntington, 2000, s. 68). 

 Většina členů povstaleckého hnutí byli domorodí indiáni, kteří pocházeli z různých mayských 

etnik přítomných v Chiapasu. Zapatisté byli zejména chudí rolníci, pěstitelé kukuřice, kávy a 

dobytka. Zemědělci se v této oblasti potýkali s nedostatkem půdy v důsledku růstu počtu obyvatel a v 

důsledku přerozdělování půdy. Velká část obyvatel je v tomto regionu závislá na své půdě, která je 

klíčová pro jejich přežití (Soriano González, 2012 s. 399). Když tedy vstoupili v platnost agrární 

reformy během funkčního období prezidenta Salinase, bylo téměř nemožné, aby se indiáni dostali k 

půdě legální cestou. EZLN proto zveřejnilo svůj agrární program s názvem „Ley Revolucionaria 

Agraria”, který byl součástí první deklarace EZLN „Declaración de la Selva Lacandona”. EZLN  tak 

prakticky stvrdila, že nebude následovat reformy agrární legislativy (Haar, 2005, s. 5).  

 Zapatisté tak začali zabírat půdu „těch bohatých”, kteří podle jejich argumentace potřebovali 

půdu méně než indiáni, kteří jsou na půdě existenčně závislí. Z tohoto pohledu lze vyvodit, že boj o 

půdu byl bojem „chudých” proti „bohatým”. Během let 1994 a 1995 bylo evidováno více než 1700 

záborů půdy o celkové ploše 148 000 hektarů na mnoha místech Chiapasu. Poškození vlastníci půdy 

apelovali na vládu, aby zasáhla na jejich obranu. Vláda státu Chiapas ale přistoupila k regularizace 

okupované půdy a v letech 1995 - 1998 rozdělila 243 000 hektarů půdy mezi 60 000 uživatelů (Haar, 

2005, s. 6-7). 

 Identita zapatistů byla formována mezi zapatistickými komunitami díky solidaritě mezi nimi 

samotnými. Důležitým aspektem také bylo uznání a evaluace vlastní historie, která se tak také stale 

důležitým základem jejich identity (Láscar, 2004, s. 195). Tato identita jim poskytuje sociální a 

politické uznání, které dříve postrádali. Zapatistické hnutí tak svým aktivním členům poskytovalo 

nový způsob života, který bývá nazýván zapatistickým. Zapatistická identita a přesvědčení tak 

formovalo nedocenitelný pocit náležitosti mezi svými členy, a to díky komunitní práci, společným 
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oslavám a společným sportovním událostem. Členy zapatistického hnutí tak nespojovala pouze 

komunita a pocit náležitosti, který naplňovala, ale společné cíle reflektované v kolektivním boji 

(González, 2012, s. 246). Společně tak zapatisté zastávali určitou formu odboje a snažili se plnit své 

cíle vlastními úspěchy. Jim společná zapatistická identita tak zaručila schopnost společnými silami 

naplňovat své materiální potřeby a zlepšovat tak své životní podmínky (González, 2012, s. 247).  

 

2.3 Charakteristika hnutí Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

Určit přesný původ či přesné datum vzniku Zapatovy armády národního osvobození je 

problematické. Prohlášení o původu od samotných představitelů EZLN jsou protichůdná a nepřesná, 

protože se tak snaží chránit totožnost osob, které hnutí pomáhaly budovat a jednotlivé kroky, které 

byly pro vznik určující. Jedna z domněnek je, že základy hnutí byly položeny v roce 1983, kdy do 

Chiapasu přišlo šest aktivistů ze severu Mexika s cílem zorganizovat ozbrojené povstání v čele s 

rolníky (Mácha, 2003, s. 94). Další z možností je taková, že severomexické ozbrojené skupiny Síly 

národního osvobození (FLN, později FALN) odešly koncem osmdesátých let do Chiapasu. Jiní tvrdí, 

že tyto skupiny odjely do Chiapasu již počátkem osmdesátých let. Je ale velmi pravděpodobné, že 

FLN přispěla k rozvoji EZLN, protože je jisté, že před příchodem těchto aktivistů v Chiapasu žádná 

gerilová skupina neexistovala (Mácha, 2003, s. 95). Jedna starší verze hovoří o tom, že kořeny EZLN 

spočívají v guatemalské gerilové skupině Národní revoluční svaz Guatemaly (URNG), která EZLN 

podporuje materiálně a také ideologicky. Podle mnohých je EZLN výsledkem působení katolické 

církve v regionu a její teologií osvobození. EZLN ale spojení se zahraničím či církví odmítá 

(González, 2012, s. 251).  

EZLN vzniklo jako politicko-vojenská organizace. Tato organizace měla vlastní identitu a 

požadavky. Prosazovala je zejména v době, kdy byla viděna jako ofenzivní skupina. To se od roku 

2003 ale změnilo. Z hnutí se stala spíše defenzivní skupina, která změnila svůj postoj ke společenství 

poté, co se jí do politického systému podařila prosadit regionální shromáždění s názvem „juntas de 

buen gobierno“ 
3
 (González, 2012, s. 249).  

 Je nutné také podotknout, že se EZLN nikdy neprezentovala jako separatistická skupina. 

EZLN se chopila zbraní proto, aby vyžadovala demokracii, svobodu a spravedlnost pro mexické 

                                                           

3
 Shromáždění zástupců zapatistického hnutí, kteří dohlížejí na výkon místní samosprávy. 
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obyvatele, kteří nejsou plně začleněni do společnosti (González, 2012, s. 250). Hnutí také nepojí 

příslušnost ani náležitost k jiné guerillové skupině, a ani k jiné organizace, která by byla podobného 

typu. Stejně tak nebylo nikdy podřízeno žádné politické straně a nebylo na nikom finančně závislé. 

Finance získávalo z vlastních zdrojů, tedy z příspěvků komunit nebo z darů veřejnosti (González, 

2012, s. 251). Cíle EZLN se dotýkají zejména veřejnosti. Členové hnutí se svou aktivitou snaží 

upozornit na problematiku domorodých obyvatel a berou na sebe zodpovědnost za podporu změny, 

která by situace domorodého etnika zlepšila (González, 2012, s. 252). 

 

2.4 Požadavky a cíle zapatistického hnutí 

Kromě novely ústavního zákona, která je zmíněna výše a kterou lze také označit za klíčovou 

ve vývoji hnutí, existují další dokumenty, ve kterých jsou formulovány požadavky hnutí, a proto je  

nutné je více přiblížit. Jedním z takových dokumentů jsou již představené Dohody ze San Andrés 

(Los Acuerdos de San Andrés), které byly podepsány 16. února 1996 a jsou výsledkem dialogu mezi 

mexickou vládou, zapatistickým hnutím, poradců, akademiků a vůdců domorodých obyvatel (Haar, 

2005, s. 10). Mezi další důležité dokumenty patří deklarace EZLN, které byly vydány do roku 2000, 

a ve kterých jsou formulovány konkrétní požadavky, cíle a představy EZLN, které zastupuje 

domorodého etnikum. Tato kapitola se tak pokusí zodpovědět na třetí výzkumnou otázku, která se 

zabývá cílemi zapatistického hnutí.  

  

2.4.1 Dohody ze San Andrés 

Tyto dohody obsahují několik dílčích deklarací a příslibů státní i federální vlády. Dokument 

se snaží ustanovit nový způsob fungování mexické vlády vůči mexickým domorodým národům tak, 

aby byla respektována kulturní a etnická rozdílnost. Na základě dohod byla uznána některá práva 

domorodých obyvatel, mezi která patřila například práva na politickou a sociální organizaci, na volbu 

místní samosprávy, na výkon spravedlnosti, na vlastnění půdy, na zacházení s přírodními zdroji a na 

kulturní rozvoj (Haar, 2005, s. 10). Na základě dohod byla uznány domorodé komunity jako entity, 

které mají právo na místní samosprávu ve městech, která jsou osídlena domorodým etnikem. 

Indiánská města tak získala prostor pro své vlastní rozhodování, jinými slovy získala určitou míru 

autonomie na lokální úrovni vládnutí (Monjardin, 1999, s. 129). Dohody obsahují mimo jiné článek, 

který se věnuje opatřením v Chiapasu. Součástí tohoto článku je odstavec, který garantuje právo 

komunit na půdu a teritoriální integritu: „Zásadní podmínkou rozvoje kultury je vztah domorodých 
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obyvatel k půdě. Vzhledem ke zvláštnímu duchovnímu významu tohoto prvku a jeho vysoké 

symbolické hodnoty, musí být plně zaručeno právo komunit a původních obyvatel na integritu svých 

zemí a teritorií, stejně jako zachování a racionální využívání jejich lokality.” (Dohody ze San Andrés, 

1996) 

 Dohody ze San Andrés lze považovat za úspěšnou strategii z hlediska domorodých obyvatel 

spolu s EZLN, protože mají velký politický, sociální a právní význam. Záleželo ovšem na mexické 

centrální vládě, jak bude dále implikovat závazky vyplývající z podpisu těchto dohod. Jedním z 

nejdůležitějších požadavků domorodého etnika byly autonomie a sebeurčení. Sebeurčení nemůže 

probíhat bez identifikace, která je neopomenutelnou součástí identity každého národa. Identifikace v 

tomto případě probíhá v teritoriu, které osidlují domorodí obyvatelé, pro které je půda složka jejich 

indiánské kultury. To znamená, že právo na teritorium a na sebeurčení sehrávají důležitou roli v 

rozhodování o využití přírodních zdrojů. Význam, který je přikládán půdě, je stejně důležitý jako 

náboženství a jazyk, které jsou součástí kulturní identity domorodého etnika. K tomu, aby se 

domorodé etnikum mohlo identifikovat a využívat tato práva, potřebovalo získat určitou míru 

autonomie, což se dle Dohod ze San Andrés mělo uskutečnit (Sámano, Alcántara, González: s. 111).  

 S podpisem dohod přišla také naděje vyřešení konfliktu v Chiapasu, což bylo cílem dohod 

samotných. K úplnému naplnění dohod ale nedošlo. Mexická vláda po několik měsíců od podpisu 

nevyvinula žádné úsilí ke splněný závazků. Navíc ani vláda v Chiapasu nebyla naplňování závazků 

plně nakloněna, protože z její strany docházelo k šikanování zapatistů, což znamenalo ztrátu důvěry 

EZLN v podepsané dohody. V reakci na toto dění zástupci EZLN zrušili účast na dalších debatách se 

zástupci vlády, která se měla uskutečnit v září roku 1996 (Haar, 2005, s. 11).  

 

2.4.2 Deklarace EZLN 

Deklarací EZLN je evidováno celkem šest. První deklarace byla publikována koncem roku 

1993 a doposud poslední deklarace byla vydána v roce 2005. Všechny deklarace obsahují úvodní 

slovo, jednoduché heslo, stručné shrnutí dosavadního vývoje, výzvy pro veřejnost a také požadavky 

hnutí. Ve všech šesti deklaracích se vždy několikrát opakují následující tři slova: demokracie, 

svoboda a spravedlnost (la democracia, la libertad y la justicia).  

 Heslo první deklarace z roku 1993 zní: „Hoy decimos ¡BASTA!”, což lze přeložit jako „Dnes 

říkáme DOST!”. EZLN o sobě dále hovoří jako o dědicích budovatelů mexického národa a vyzývají 

k jednotě v otázkách neuspokojených lidských potřeb v podobě hladovění, chudoby, nezaměstnanosti 
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či nevzdělanosti. Hnutí si dále stanovuje úkoly a cíle, mezi které například patří možnost zvolit si 

vlastní zástupce správních úřadů, zahájení řízení proti federálním vojákům a policistům, kteří špatně 

zacházejí s civilním obyvatelstvem a jejich majetky, rozšíření řad členů hnutí a pozastavení 

drancování jejich přírodních zdrojů. V samém závěru deklarace zdůrazňují, za co zejména bojují, a 

upozorňují, že budou bojovat tak dlouho, dokud nesplní základní závazky, které daly svému národu. 

Plánem tedy bylo bojovat za práci, půdu, střechu, potraviny, zdraví, vzdělání, nezávislosti, svoboda, 

demokracie, spravedlnost a mír (trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 

libertad, democracia, justicia y paz) (Primera Declaración de la Selva Lacandona, 1993).  

 Druhá deklarace začíná heslem „Hoy decimos: ¡No nos rendiremos!”, v překladu „Dnes 

říkáme: My se nevzdáme!”  a pochází z 10. června 1994. V úvodní části prohlášení se shrnuje 

dosavadní boj proti mexické vládě. Zmiňuje také, že domorodý národ má právo pozměnit formu 

vlády, čímž naráží opět na požadavek autonomie. Jako další cíle uvádějí například pokračování ve 

vojenských akcích, rozšíření ofenzivy tak, aby bylo dodržováno příměří a demokratickou změnu, 

která je dle prohlášení jedinou alternativou. EZLN se v tomto prohlášení snaží sdělit, že se zasadí o 

vytvoření svobodného a demokratického prostoru, který tak umožní vytvořit nové politické vztahy 

(Segunda Declaración de la Selva Lacandona, 1994).  

 Třetí deklarace vytvořená v roce 1995 přináší heslo „¡La Patria vive! ¡Y es nuestra!”. V 

překladu to znamená „Vlast žije! A to ta naše!”. Tato deklarace se ve velké míře věnuje začlenění 

domorodého etnika do národní společnosti. Pomoci by tomu mělo uznání náležitostí, které jsou 

charakteristické pro sociální, kulturní a politický život domorodých indiánů. EZLN se tak snaží svůj 

boj realizovat na celonárodní úrovni, a získat tak co největší podporu. Hnutí v tomto dokumentu 

deklaruje boj za ústavní novelu, která by uzákonila autonomii domorodých obyvatel a také podporu 

boje za přechod k demokratickému vládnutí v Mexiku (Tercera Declaración de la Selva Lacandona, 

1995).  

 Čtvrtí deklarace uveřejněná 1. ledna 1996 nese motto „Hoy decimos: ¡Aquí estamos!¡Somos 

la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria!”, v překladu „Dnes říkáme: Tady jsme! Jsme 

povstalecká důstojnost, zapomenuté srdce vlasti!”. Deklarace popisuje dialog mezi EZLN a 

mexickou vládou týkající se Dohod ze San Andrés, které byly v témže roce podepsány. Deklarace 

také zmiňuje, že ačkoli byli mexičtí domorodci vždy nuceni poslouchat a podřídit se, jsou odhodlaní 

si opět vydobýt místo ve společnosti, které jim historicky patří. Jejich boj se stává národním 

osvobozením také z toho důvodu, že v této deklaraci oznámili založení politické organizace s názvem 

Frente Zapatista de Liberación Nacional. Tuto organizaci nelze označit za politickou stranu, protože 



 

 

25 

dle deklarace je to pouze politická síla, jejímž cílem je boj za osvobození všech Mexičanů v celé 

zemi. EZLN se tak na svou partyzánskou činnost snažila navázat také politicky, a to založením 

politické organizace Frente Zapatista de Liberación Nacional (Cuarta Declaración de la Selva 

Lacandona, 1996).  

 Pátá deklarace z července roku 1998 se zmiňuje o Dohodách ze San Andrés a průběhu jejich 

vyjednávání. Heslem je „¡Aquí estamos! ¡Resistimos!”, tedy „Tady jsme! Vzdorujeme!”.  Deklarace 

v reakci navazuje myšlenkou vytvoření zákona, který by zahrnoval některé prvky dohod, a který by 

uznal práva domorodých národů a ukončil by tak válku. Tato deklarace se tak nese v duchu 

pokračování v bojích za uznání indiánských práv. EZLN navrhuje uspořádání konzultací na národní 

úrovni z hlediska zahájení diskuzí ohledně zákona o domorodcích (Quinta Declaración de la Selva 

Lacandona, 1998). 

 Jednou z nejdůležitějších strategií boje zapatistů jsou slova, které formují do projevů, 

prohlášení, deklarací a dalších dokumentů. Každá deklarace obsahuje krátké a trefné slovní spojení, 

které upoutá pozornost a vystihuje odhodlání hnutí. Beze formulace těch správných slov by se zřejmě 

hnutí nedostalo tolik pozornosti ze strany veřejnosti a nemohlo by se stát politickým aktérem. Dle 

studie Bruhn (1999) se v dokumentů EZLN nejčastěji objevují pojmy: původní, válka/ zbraně, 

demokracie, spravedlnost, mír, dialog, důstojnost, svoboda, politická strana, práva, revoluce, zákon, 

volby, neoliberalismus a vlast. Výskyt slova domorodý (indígena) není tak překvapující, protože 

většina požadavků zapatistů se soustřeďuje právě na původní obyvatele Mexika. Pojmy válka a 

zbraně hnutí kritizují postoj vlády k násilí, které páchá na civilním obyvatelstvu. EZLN násilí ve 

svých projevech odmítá. Dalšími pojmy hnutí požaduje například rovný přístup k půdě, odsuzuje 

klientelismus a zkorumpovaný mexický stranický systém. Dialog naznačuje, že hnutí chce na základě 

dialogu se společností dojít ke konsenzu a chce tak posílit své společenské postavení (Bruhn, 1999). 

EZLN vidí mexický národ jako národ mnoha etnických skupin, které mají právo na sebeurčení. Hnutí 

tedy prosazuje zejména tolerantnější a pluralističtější koncept národa (Mácha, 2003, s. 109).  

 V deklaracích se obecně objevují stejná či velmi podobná témata. Požadavky se příliš nemění 

a rétorika bývá velmi podobná. Nejsklonovanějším tématem jsou práva domorodých obyvatel, 

demokracie, spravedlnost, svoboda a autonomie. K dalším důležitým tématům patří požadavky 

zlepšení školství a zdravotnictví. V deklaracích lze také pozorovat prosazování mírového řešení 

konfliktu. Je totiž v zájmu hnutí s mexickou vládou o svých požadavcích, které formuluje v 

deklaracích, diskutovat a snažit se dojít ke konsenzu. Klíčové je zejména získání určité míry 
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autonomie, která je určující pro přijímání vhodných politických kroků směrem k domorodým 

indiánům.  
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3. Role identity v konfliktu zapatistů s mexickou vládou 

Analytická část práce se zaměří na zodpovězení výzkumných otázek na pozadí jednotlivých 

dimenzí skupinové identity. Tato kapitola se zaměří na zodpovězení výzkumných otázek: Naplňuje 

mexická vláda potřebu identity indiánů? Jak na nenaplněnou potřebu identity zapatistické hnutí 

reaguje? Jaké strategie využívají zapatisté v boji za naplnění potřeby identity domorodých obyvatel? 

Cíle a požadavky hnutí budou také pojednávány, ale již z hlediska praktického, ne z hlediska 

formálního jako v předchozí kapitole. V rámci každé dimenze jsou pojednána důležitá a relevantní 

data, která s identitou souvisejí. Na konci každé kapitoly je shrnut význam dimenze a její vliv na 

celkovou analýzu práce.  

  

3.1  Trvalé charakteristiky 

Indiánské etnikum je bezpochyby etnikum velice rozmanité, protože se proměňuje v čase a 

také v závislosti na místě osídlení. V druhé polovině dvacátého století se objevovaly snahy domorodé 

etnikum charakterizovat a institucionalizovat. Tedy stanovit kritéria určení, koho považovat za 

domorodce a koho ne. Toto téma bylo velmi brzy zpolitizováno a velmi těžko se hledal konsenzus 

jak na domácí, tak mezinárodní scéně. Některé koncepty sice vznikly, ale akademici přiznávají, že 

nejsou zcela kompletní (Corntassel, 2003, s. 76).  

 Domorodé etnikum v Chiapase ale vykazuje trvalé charakteristiky, díky kterým ho lze nazvat 

entikem a lze mu tak přisoudit prvky skupinové identity. Společná koloniální i následná historie 

etnika, jak vyplývá s předchozích kapitol, je nesporná, stejně jako společný jazyk, který sice má 

mnoho dialektů, ale většina domorodých obyvatel mluví mayštinou či náhuatlem. Obývají zejména 

jiho-východní hranici státu Chiapas, která odděluje Mexiko od Guatemaly. V této oblasti se nachází 

mnoho menších indiánských komunit, které postupem času spojily své síly a začaly nacházet 

kolektivní identitu díky svému společnému původu, která jim dopomohla k bránění svých práv. Tato 

oblast prodělala velkou sociální změnu, ze které vzešlo homogenní etnikum se společnou kulturou, 

historií, tradicemi, a které je jednotné (Cruz-Burguete, 2013, s. 11).   

 V reakci na politické i ekonomické události začalo etnikum formulovat také své politické 

požadavky a projevilo politickou vůli zejména skrze zapatistické hnutí. Domorodé etnikum se snažilo 

prosazovat politické změny v oblastech zdravotnictví, vzdělání a v možnostech zastupování svých 

zájmů na politické úrovni (Pérez Ruiz, 2011, s. 204). Politicky se etnikum sjednotilo v zapatistické 

hnutí EZLN, které také veřejně vyjadřovalo požadavky, záměry a cíle domorodých obyvatel. Členové 
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hnutí nejsou pouze zástupci domorodého etnika, ale také partyzáni z jiných komunit. Mezi těmito 

skupinami došlo k propojení a ideologie partyzánských skupin se začala podřizovala ideologii 

domorodého etnika. Tento vztah lze označit pojmem symbióza, protože vzniklé hnutí by nefungovalo 

bez vzájemné spolupráce jednotlivých skupin (Soriano González,  2012, s. 256).  Domorodé etnikum 

tedy na nenaplněnou potřebu identity zareagovalo nejen svým sjednocením, ale také formulací 

požadavků, které se následně snažilo prosazovat. Politická participace hnutí tedy měla být strategií, 

která dopomůže naplnit stanovené cíle indiánů. Nejdůležitějším cílem bylo získat podporu veřejnosti 

a náklonnost dalších obyvatel, aby mohly být změny lépe prosazovány. Trvalé charakteristiky byly 

velice důležité zejména proto, že se díky nim etnikum sjednotilo a začalo vystupovat jako jeden 

celek.  

  

3.2 Základní hodnoty 

Pro domorodé obyvatele Mexika je důležitým pojmem komunita. Komunita je samostatnou 

jednotkou, v domorodé terminologii je to doslova jedna duše. Znamená to, že komunita je 

signifikantní hodnotou, protože jednota je schopna přijímat vnitřní rozdíly jednotlivých komunit a 

spojit je tak v jeden celek. V rámci komunity indiáni sdílí zájmy, aktivity i perspektivy, které jsou 

důležitou součástí jejich skupinové identity (Gómez Peralta, 2005 s. 123-124). Podstatnou je tedy 

také jednota, která napomáhá artikulovat požadavky týkající se sociálního a životního prostředí 

etnika. Kultura je také neopomenutelnou hodnotou, která formuje vývoj jedince. Domorodý jedinec 

chápe, že pokud opustí komunitní život, může to mít negativní vliv na jeho životní úroveň (Batzin 

Chojoj, Kaqchikel, 2005). Pro indiány je také velmi cenné životní prostředí, ve které žijí, a 

nezávislost, se kterou souvisí půda. Půda je pro domorodve zdrojem materiální i duchovní 

nezávislosti na okolním světě; je to závazek a dar, ke kterému přistupují s pokorou. V důsledku 

technického pokroku se indiáni obávají ztráty půdy, protože by je nejspíše čekalo živoření 

v chudinských čtvrtích (Mácha, 2003, s. 69). 

Z formulace požadavků etnika vyplývá, že vláda neumožňovala zachování a naplňování 

všech základních hodnot. Domorodé etnikum požadovalo mít svůj prostor v národní politice státu a 

vymanit se tak ze statutu podřízenosti (Stavenhagen, 2001). Pro zachování své komunity tedy 

požadovalo etnikum autonomii, protože politické i ekonomické rozhodování bylo příliš vzdálené od 

potřeb indiánů (Pleyers, 2009, s. 12-13), kteří požadovaly legislativu odpovídající jejich mravům, 

hodnotám a tradicím (Stavenhagen, 2001). Díky požadavku autonomie mohlo také etnikum 

prosazovat právo na své sebeurčení a důstojnost. Cílem bylo změnit politickou kulturu v zemi a 
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politické vedení státu, protože pouze na jeho vůli záviselo jmenování a odvolávání lokálních 

politických aktérů.  Indiáni se také snažili bránit své jazyky a požadovali ústavní uznání svých jazyků 

a domnívali se, že na to jako etnikum, které v celkové mexické populaci zastává 15% obyvatelstva, 

má právo (Stavenhagen, 2001).  

 Lze konstatovat, že obrana hodnot domorodého etnika je pochopitelná, protože naznačuje, že 

se mexické vládě nedařilo zcela tyto hodnoty naplňovat. Tyto základní hodnoty byly také později 

zahrnuty v požadavcích hnutí, které byly formulovány v deklaracích EZLN a v Dohodách ze San 

Andrés.  

 

3.3 Silné a slabé stránky 

Domorodá etnika trpí sociálním, politickým a kulturním vyloučením, které jim nedovoluje 

rozvíjet se a ponechává je na okraji společnosti. Důkazem jsou omezení, která nedovolují etniku 

zapojovat se do lokálního a národního života, nedostatek kulturní prestiže, ačkoli se na jejich území 

vyskytuje mnoho důležitých přírodních zdrojů klíčových pro národní ekonomiku (Gutiérrez Chong, 

2015, s. 487). To opět naznačuje, že vládá v těchto aspektech selhává a neumožňuje naplňování 

identity se sociálního, kulturního a politického hlediska. Domorodé etnikum také oproti dominantní 

kultuře zaostává ekonomicky, a to zejména v produkci, v příjmech a ve způsobu života. Tato 

ekonomická stránka implikuje chudobu domorodců, což opět znevýhodňuje jejich pozici (Korsbaek; 

Sámano Rentería, 2007, s. 207).  

 Cílem domorodého etnika je boj za transformaci společenských vztahů. Kolem tohoto boje se 

sjednotilo mnoho etnických domorodých komunit, které chtěly danou situaci změnit. To souvisí také 

s politickou stránkou věci, protože změna společenských vztahů je blízce svázána s politickou 

autonomií, kterou etnikum také požadovalo. V jistém momentě také kvůli tomuto aspektu hnutí 

změnilo svou strategii boje a transformovalo se z ozbrojeného hnutí na politické (Parra, 2002).  V 

politické rovině se hnutí podařilo rozvinout se z marginální partyzánské skupiny v široké hnutí, které 

vyjednávalo demokratizaci mexické politiky (Foley, 1997, s. 109). Z ekonomického hlediska 

domorodé obyvatelsto poškodily reformy týkající se vyrovnávání se s krizí a se vstupem Mexika do 

organizace NAFTA. Reakcí na nespokojenost s ekonomickou situací bylo povstání domorodého 

obyvatelstvo reprezentované EZLN, díky kterému hnutí získalo pozornost nejen domácích, ale také 

zahraniční veřejnosti a stávalo se tak politicky silnějším (Foley, 1997, s. 109). Cíl získat podporu a 

ohlas pro své návrhy sociálních a politických změn se naplnil, což bylo z hlediska prosazování změn 
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důležité. Díky své silné pozici se tak hnutí podařilo prosadit politickou změnu ve formě autonomního 

prostoru, který je označován jako „junta de buen gobierno”, tedy „rada dobré vlády” (Pleyers, 2009). 

V tomto ohledu byly důležitou strategií boje vyjadřovací schopnosti zapatistických vůdců. Rétorika 

se rozšířila v podstatě do všech vrstev společnosti a získala si pozornost obyvatel napříč celou 

společností, a to také díky tomu, že hnutí odsuzovalo násilí (Parra, 2002).  

 Domorodé etnikum mělo ale také slabou stránku. V zapatistickém hnutí se objevovaly vnitřní 

konflikty, které nejen EZLN, ale také etnikum oslabovaly. Když se hnutí na vrcholu své popularity 

začalo rozšiřovat o další indiánské komunity, bylo obtížné udržet vnitřní soudržnost hnutí. Bylo 

nutné rozšířit stávající organizační struktury a podpůrné partyzánské základny; navíc s rychlým 

nárůstem počtu členů nebylo již možné vštípit nově příchozím ideologii hnutí v takové míře, jako 

dříve, kdy k tomu měli lídři více prostoru i času. Noví členové tak neměli možnost se s hnutím plně 

identifikovat, což se mohlo promítnout do zhoršení profesionality členů hnutí. Ovlivnilo to zejména 

vnitřní jednotu hnutí a také etnika, protože vůdci jednotlivých komunit nevnímali autoritu vůdců 

EZLN dostatečně vážně a napětí mezi vůdci etnik a vůdci hnutí vzrůstalo (Estrada Saavedra, 2007, s. 

195). Hnutí tak muselo věnovat více času svým vnitřním záležitostem než naplňování svých 

požadavků.   

 V souvislosti s touto dimenzí lze konstatovat, že vládní politiky nebyly schopné předejít 

sociálnímu, politickému a kulturnímu vyloučení etnika ze společnosti a nebyly schopné předejít  ani 

ekonomických problémům etnika, které souvisely se vstupem státu do organizace NAFTA. Hnutí 

reagovalo požadavkem transformace společenských vztahů a jeho cílem bylo stát se silným natolik, 

aby bylo schopno plánované změny prosadit. Strategií boje bylo prosadit „rady dobrého vládnutí”, 

které zajistily poradní a dohlížecí hlas etnika na státní úrovni, kterým si tak splnili cíl vytyčit si pro 

sebe autonomní prostor.   

 

3.4 Naděje a strach  

Politické podmínky v zemi znepokojovaly domorodé etnikum, podle kterého autoritativní 

vláda nebyla schopná zajišťovat bezpečnost a spravedlnost. I proto se na stranu zapatistů postavila 

široká veřejnost a jeho popularita se rozrostla, protože hnutí požadovalo změnu této situace (Parra, 

2002).  Politické podmínky znepokojovaly také mladou generaci indiánů, která si byla vědoma toho, 

že se životní podmínky  komunit musí změnit, a proto byli ochotni přijmout radiální diskurz hnutí, 

které jim nabízelo východisko (Estrada Saavedra, 2007, s. 182). Obavy etnika byly způsobeny také 
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tím, že komunity neměly dostatek orné půdy ani pro sebe a ani pro budoucí generace. Myšlenky 

revoluce, jakožto reakce na nepříznivou situaci, se stávaly reálnými, protože pro domorodé etnikum 

to bylo jediné východisko z této situace - ornou půdu získat prostřednictvím revoluce a poté ji 

přerozdělit (Estrada Saavedra, 2007, s. 182). To je důkazem toho, že strach nerozbil ani nezastrašil 

etnikum natolik, aby přestalo naplňovat své cíle a strategie boje. Spíše ho motivoval k obraně své 

identity. Zapatistické hnutí se nestáhlo z veřejného života, ale naopak se snažilo rozšířit povědomí o 

požadavcích domorodého etnika.   

 Dohody ze San Andrés byly strategií, která měla přinést změnu vztahu mezi domorodým 

etnikem a mexickou vládou. Byly nadějí, že indiáni zlepší své životní podmínky a budou moci více 

politicky rozhodovat. Cílem bylo vymýtit diskriminační chování a postoje a dosáhnou tak pluralitní a 

tolerantní společnosti (Gutiérrez Chong, 2003, s. 16). Naděje v demokratizaci politického systému v 

sobě skrývala ještě jednu naději, a to naději, že stát bude odpovědnější vůči svým občanům, a že jim 

poskytne více příležitostí, jak se zapojit do politického rozhodování (Baker, 2003, s. 310). Etnikum 

požadovalo lepší podmínky vzdělávání, protože ačkoli se vláda snažila o bilingvní a bikulturální 

vzdělávání včetně plánů integrace a asimilace, reformy reálně využívány nebyly. Využíván byl pouze 

vzdělávací vládní diskurz, který se měnil v závislosti na daných politických okolnostech. Bylo tak 

docíleno pouze odporu ze strany indiánů, kteří svůj nesouhlas dávaly najevo tím, že své děti přestaly 

posílat do školy (Gutiérrez Narvaéz, 2006, s. 93). 

 Nezajišťováním bezpečnosti a spravedlnosti vláda způsobila obavy domorodého etnika o 

vlastní přežití, které je životně závislé na orné půdě. Tím, že se etnikum rozhodlo s tímto 

nepříznivým stavem bojovat implikovalo naděje etnika v demokratizaci politického systému a ve 

větší odpovědnost státu vůči svým občanům. Cílem boje bylo tento stav změnit, a proto jedinou 

strategií, která byla v dané situaci vhodná, byla ochota přijmout radikálnější diskurz hnutí, protože 

jedině tak byla šanci zajistit bezpečnost a spravedlnost. 

 

3.5 Reputace 

Vliv zapatismu nezůstává pouze v Chiapas a ani uvnitř mexických hranic, ale ovlivňuje celý 

jihoamerický kontinent. Velké pochopení a soucit panuje mezi zapatismes a latinsko americkými 

domorodými hnutími zejména kvůli tomu, že sdílí podobné myšlenky. Nejviditelnější vliv měl 

zapatismus v Argentině, kde vzniklo sociální hnutí v roce 2001. Za hranicemi Latinské Ameriky je 

vliv zapatismu již méně viditelný (Zibechi, 2004, s. 392-393).  
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Zástupci mexické vlády jsou si vědomi problémů, se kterými se domorodé obyvatelstvo 

potýká. Domorodé etnikum se nachází v extrémní chudobě, je opomíjeno a je ovlivňováno interním 

politickým bojem. Mexičtí prezidenti se za posledních čtyřicet let snažili tuto situaci změnit a proto 

se v politické agendě objevuje téma multikulturality. Multikulturalita by měla podle mexické vlády 

docílit rovnosti v příležitostech a také ve spravedlnosti. Vládě ale stále chybí strategie a jasně 

definované kroky, jak multikulturality v Mexiku docílit (Aguillar Edwards, 2014, s. 26).  

 Na domácí scéně bylo etnikum a jeho hnutí také uznávaným aktérem, což dokazuje dialog a 

vyjednávání, ke kterému mexická vláda a EZLN přistoupili, aby nalezli konsenzus v klíčových 

otázkách a požadavcích hnutí. Tento cíl se etniku podařilo splnit, ale je nutné připomenout, že za  

ochotou vlády vyjednávat s velkou pravděpodobností stál také fakt, že se hnutí vzdalo zbraní a 

přisoupilo na mírové řešení konfliktu. I přesto, že v probíhajícím vnitrostátním konfliktu není 

jednoduché vyjednávat, je tato strategie nejlepším možným řešením (Foley, 1997). Etnikum v rámci 

své reputace také skrze EZLN formulovalo své požadavky a cíle, které se svým konáním snažilo 

naplnit. Politické požadavky se částečně podařilo naplnit, a to prosazením tzv. juntas de gobierno 

jako součást politického systému, které mají dohlížecí funkci, aby nedocházelo ke korupci, k 

intoleranci, k libovůli a k nespravedlnosti (Díaz Polanco, 2006, s. 45).  

 Reputace podle dostupných zdrojů nebude klíčovým prvkem v konfliktu, protože nelze 

rozhodnout, zda-li mexická vláda reputaci etnika zachovávala či nikoli. Tato dimenze skupinové 

identity spíše dokazuje vliv zapatismu po ozbrojeném povstání, kterým si hnutí získalo pozornost 

veřejnosti a vynutilo si uznání vládou, aby si otevřelo cestu ke společné diskutovat o klíčových 

problémech. 

 

3.6 Podmínky existence 

Podmínky existence lze rozdělit do několika typů. Existují podmínky socio-kulturní, eticko-

politické, institucionární a symbolické (Nevola, 2011, s.56). Vzhledem k představenému konfliktu 

jsou nejvíce relevantní zejména podmínky socio-kulturní a eticko-politické. Podmínky existence 

domorodých obyvatel nebyly jednoduché ani dobré. Jedním z hlavních cílů EZLN bylo vylepšit 

životní podmínky domorodých obyvatel. Reakcí byla opět ochota domorodého etnika bojovat, a to 

byla jediná jistota, kterou hnutí ve svých počátcích mělo (Láscar, 2004, s. 182). Životní podmínky 

chudých domorodých obyvatel byly obtížné, problematické a mnohými hodnoceny jako mizerné. 

Etnikum bylo nejen marginalizováno vyloučením z rozhodovacích procesů, ale bylo také přehlíženo 



 

 

33 

ve vzdělávacích systémech a čelilo ekonomickému vykořisťování a podvodům ze strany 

velkostatkářů. Vypovídá o tom také průměrný měsíční příjem v Chiapasu, který od roku 2000 

nepřesál 180 amerických dolarů. V roce 1993 trpělo 70% dětí podvýživou a také dětská úmrtnost 

byla v roce 1994 v Chiapase nejvyšší z celého Mexika. Častá byla také úmrtí na běžně léčitelné 

nemoci, jakými jsou například cholera, nachlazení nebo spalničky, protože v roce 1992 nemělo více 

jak 1,5 obyvatel přístup k lékařské péči. Někteří obyvatelé také nemají přístup k pitné vodě a k 

elektřině (Slačálek, Dvorská, 2003).  Na základě těchto dat lze říci, že vláda nenaplňovala důstojné 

podmínky existence a reakce hnutí v podobě ochoty boje byla logickým důsledkem.  

 Neutěšené životní podmínky byly také důsledkem sociálního, politického a kulturního 

vyloučení bez možnosti rozvíjet se a žít v blahobytu. Rozvoj je důležitou součástí každého 

moderního národa, ale domorodé etnikum nemělo možnost rozvoje a využívání svého sociálního 

zázemí, protože bylo marginalizovanou skupinou, ačkoli zdroje, které se v jejich regionech objevují 

jsou ekonomicky velice cenné (Gutiérrez Chong, 2015, s. 487). Životní podmínky etnika bezpochyby 

ztížil také vstup Mexika do organizace NAFTA, protože to znamenalo, že Mexiko bude podřízeno 

USA a Kanadě v ekonomických otázkách, a že se stane místem s levnou pracovní sílou a 

dodavatelem ropy. Domorodé etnikum v tomto politickém aktu vidělo doslova „ortel smrti” 

(Vykoupilová, 2001).  Neoliberální reformy totiž znamenaly změnu agrární legislativy a tím pádem 

ohrožovaly komunální pozemky, na kterých jsou indiáni velmi závislí. Neuspokojené životní 

podmínky tak také zapříčinily vznik domorodého hnutí, protože v Chiapase byly přítomné tři důležité 

faktory: motivace (obrana vůči neoliberální politice), kapacita (síla komunitní sítě) a příležitost, tedy 

politický prostor k činům (Harvey, 2016, s. 3). Reakcí etnika na neuspokojené životní podmínky byl 

samotný vznik zapatistického hnutí, jehož cílem bylo existenční podmínky etnika zlepšit skrze boj a 

skrze formulaci požadavků. Cílem povstání, kterým konflikt vyvrcholil bylo upozornění na neutěšené 

životní podmínky indiánů, kteří se ocitali nejen v boji s mexickou vládou ale také v boji za vlastní 

přežití.  

 

3.7 Instituce a tradice 

Jedním z důležitých politických procesů v rámci zapatistického hnutí byla demokratizace. 

Tento požadavek rezonoval domorodým etnikem velice silně. Příkladem takového procesu je 

institucionalizace rad „juntas de buen gobierno” v oblastech osídlených domorodým etnikem. Je 

nezpochybnitelné, žestrategie zřízení těchto institucí vylepšila úroveň demokratizace nejen v Mexiku, 

ale v celé Jižní Americe (Martínez Espinoza, 2006, s. 152).  
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 Zapatistické myšlení se zakládá na několika myšlenkách. Zaprvé hnutí kritizuje politický, 

ekonomický a sociální systém. Dále se staví negativně k možnosti, že by mělo moc ve svých rukou, 

protože jak hnutí deklaruje, nechce převzít moc, ale vytvořit „nový svět”. Myšlenka autonomie již 

byla zmíněna několikrát a beze sporu také patří k hlavním myšlenkám. Dále je neodmyslitelná také 

kritika odmítnutí pravidel, které nastavil zkorumpovaný politický systém. Pátou myšlenkou je 

morální podpora ve smyslu respektování ostatních členů společnosti. Hnutí tak deklaruje, že svým 

bojem nemá v úmyslu ze společnosti někoho vyloučit. Byl také znovu definován předmět 

prosazované změny. Dříve se o indiánech mluvilo jako o vykořisťovaných jedincím, ale v současném 

zapatistickém myšlení se hovoří o jedincích na okraji společnosti. Další důležitou myšlenkou je 

neustálé hledání dialogu a vytváření prostor pro diskuzi. A posledním bodem je přesvědčení, že je 

chování zapatistů by mělo vycházet z jejich vlastních předchozích zkušeností (Martínez Espinoza, 

2006, s. 162-163).  Důležitým faktorem bylo také stanovit strategie boje. Již od dob kolonizace, kdy 

se etnikum muselo podřizovat dominantnímu aktérovi, se indiáni bránili protesty, agresí či 

povstáním. V kontextu doby zvolilo hnutí jedinou možnost, a to povstání, kterým se zviditelnilo a 

získalo nutnou podporu veřejnosti (Gutiérrez Chong, 2003, s. 11).  

 Tradice byla jedním z pojítek mnoha komunit, které se spojily v jedno etnikum za účelem 

boje, jak již bylo vysvětleno v jedné z předchozích kapitol. Hnutí se ale také drželo myšlenkové 

tradice svých předchůdců, zejména myšlení Emiliana Zapaty, tedy významným mexickým 

revolucionářem první poloviny dvacátého století. Strategií EZLN bylo obnovit a aktualizovat svým 

konáním tradici osvobozeneckého boje (Parra, 2002, s. 7). Jednou ze zaběhnutých tradic domorodého 

etnika, je realizace povinné práce všech členů komunity pro ostatní členy komunity (například stavba 

obřadní síně). Takto si domorodé etnikum zajišťuje veřejné služby, o jejichž fungování by se měla 

starat mexická vláda. V rámci domorodého etnika je také zaveden systém funkcí, v rámci kterého 

jsou členové komunity zodpovědní za jednotlivé události v rámci komunity, například za organizaci 

náboženských oslav či jiných zemědělských aktivit. V rámci komunity také bývá zvykem jmenovat 

starostu, radní a soudce, což napovídá tomu, že etnika bývají zvyklá na vnitřní administrativní 

organizaci a starají se o svá teritoria díky vlastní účasti na veřejném dění (Gómez Peralta, 2005, s. 

131-134).  

 Klíčový požadavek demokratizace hnutí formulovalo již ve své první deklaraci. 

Demokratizace v zapatistickém podání kladla důraz zejména na možnost sebeurčení etnika v 

politickém systému. Zapatisté tvrdili, že je možné se účastnit veřejného dění, aniž by bylo nutné 
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ucházet se o veřejnou funkci. A zastávali také názor, že lze etnikum politicky organizovat, aniž by 

bylo nutné založit politickou stranu (Baker, 2003, s. 302).  

 Z výše uvedeného vyplývá, že také v rámci institucí a tradic se důležitým stal proces 

demokratizace a cíl získat autonomii, protože tyto dva aspekty mexická vláda etniku neposkytovala. 

Reakcí hnutí bylo obnovení revolucionářské tradice osvobozeneckého boje, aby formulace 

požadavku demokratizace. Strategií dosažení tohoto požadavku bylo hledání dialogu s vládou a 

prosazení co největší možné míry autonomie a společenských změn.  

  

3.8 Historie 

 Domorodé etnikum, které se dnes nachází na území Mexika, má svůj původ v koloniální 

době, protože v té době se předkoloniální prvky promíchali s těmi koloniálními (Gómez Peralta, 

2005, s. 123). Lze jmenovat tři prvky, které nejvíce v historii proměnily domorodé etnikum: 

epidemie, kolonizace, vnucení společenských norem a politik v postkoloniální době včetně příchodu 

katolické církve do země (Gómez Peralta, 2005, s. 125). Stejně jako v koloniální době se také 

v průběhu dvacátého století objevovaly snahy o asimilace domorodců, což se projevilo například ve 

školství. Domorodci chodili ale do škol, které nerespektovaly jejich jazyky, kulturu ani historii. Byly 

také snahy o integraci etnika do národní společnosti tím, že se stát zaručil za ochranu půdy, jazyka a 

tradic. Efektivita těchto slibů je ale dodnes analyzována, a proto není ani možné určit pokrok, kterým 

v průběhu století domorodé etnikum prošlo (Aylwin, 2002).  

Již během dvacátého století bojovali rolníci o svou půdu a o své teritorium. Reformy v 

zemědělství prakticky probíhaly od roku 1910 do roku 1992, kdy byly definitivně zrušeny vlivem 

vstupu Mexika do organizace NAFTA. V důsledku toho byl uzákoněn ústavní zákon č. 27, který 

zavedl nezbytné prvky pro privatizaci společenského vlastnictví, které bylo v porevoluční době v 

první polovině dvacátého století svým majitelům navráceno. Novela tohoto zákona tedy popřela a 

zrušila to, čeho v předchozích dekádách zapatistické hnutí s rolníky dosáhlo. V pozadí těchto událostí 

se začalo vyvíjet nové zapatistické hnutí EZLN, jehož hlavním a počátečním požadavkem byla půda 

a s tím související práce (Nuňéz Rodríguez; Gómez Bonilla; Concheiro Bórquez, 2013, s. 38). 

Významnou historickou osobností pro hnutí byl Emiliano Zapata. Pro vznik hnutí  Chiapase se stal 

vzorem. Od roku 1910, tedy od mexické revoluce, požadoval přerozdělení půdy velkostatkářů podle 

potřeb veřejnosti. Pro malé statkáře se snažil vyjednat záruky toho, aby o půdu nepřišli a zasazoval se 

o založení tzv. zemědělských bank. Několik následujících let od revoluce bojovaly tisíce rolníků 
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často indiánského původu proti velkostatkářské elitě a za sociální spravedlnost (Slačálek, Dvorská, 

2003).  

 V roce 1974 se konal První indiánský kongres, na který dorazili zástupci 300 domorodých 

komunit. Cílem kongresu bylo sjednotit domorodé komunity a společně formulovat obtíže, se 

kterými se ve svých oblastech potýkaly. Tento krok měl nastartovat vznik domorodého hnutí, které 

by požadavky etnika veřejně formulovalo (Baker, 2003, s. 293). Důležité také je, že po mexické 

revoluci postupně upadalo domorodé etnikum do chudoby. Ta se ještě prohloubila s mexickou 

dluhovou krizí v roce 1982 a s novým neoliberálním programem. Ten způsobil propad cen kávy a 

zrušil finanční podporu, kterou domorodí zemědělci dostávali na pěstování obilí a kukuřice. Život 

domorodého etnika, který závisí na zemědělské produkci, se ocitl v nebezpečí také kvůli založení 

volného trhu pro vlastníctví půdy (Baker, 2003, s. 294).  

 Svým způsobem lze pozorovat určité paralely a podobnosti v porevolučním dění po roce 1910 

a předrevolučním dění  před rokem 1994 v Chiapase. Domorodé etnikum celé století bojovalo o svou 

půdu a zlepšení životních podmínek. Snažilo se sdružovat v etnická hnutí a vystupovat jednotně jako 

organizace, která je odhodlaná se bránit. K tomu patří také strategie boje, které jsou již od dob 

kolonizace podobné. Jedná se o protesty, o různé typy agrese a také o povstání (Gutiérrez Chong, 

2003, s. 11). V historii domorodého etnika se již několikrát opakoval boj proti vládě, která nebyla 

schopna ochránit zásadní a základní potřeby indiánů včetně důstojnosti lidí a jejich kolektivního 

života. V tomto kontextu je tedy možné konstatovat, že vláda, která nenaplňuje potřeby svých 

obyvatel, nemůže vládnout věčně (Martínez Espinoza, 2008, s. 179).  

 Minulá historie byla spíše pojítkem ke zformování jednotného etnika a také inspirací pro 

osvobozenecký boj, protože některé cíle a strategie boje zůstaly od dob mexické revoluce stejné. 

Nelze konstatovat, že by stávající mexická vláda ovlivňovala minulou historii indiánů natolik, aby to 

byl jeden z důvodů rozpoutání konfliktu.  

 

3.9 Současné záměry a budoucí vyhlídky 

Jedním z nejdůležitějších záměrů zapatistického hnutí bude zachování autonomie, kterou si 

vydobylo. Míra autonomie, kterou etnikum má díky juntas de buen gobierno je důležitá zejména pro 

zachování hodnot, identity a standardů, které dávají životu indiánů smysl, a které reagují na politické 

i společenské změny a snaží se regulovat jejich dopady na domorodé obyvatelstvo (Díaz Polanco, 

2006, s. 50). Hnutí po roce 2000  prosadilo změny týkající se způsobu vzdělávání. Federální vláda 
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zaručila, že domorodé obyvatelstvo bude mít přístup k povinnému, dvojjazyčnému a interkulturnímu 

vzdělávání. Obecně byl také deklarován respekt k rozmanitosti a k dodržovánní jazykových práv 

domorodého etnika. Současným cílem je stav interkulturního vzdělávání zachovávat, k čemuž etniku 

opět dopomáhá jejich autonomie (Gutiérrez Narvaéz, 2006, s. 108).  

 Zapatistické hnutí se tak v reakci na současné dění snaží v posledních letech prosazovat práva 

žen, která nejsou na stejné úrovni jako práva pro muže. Není běžnou praxí, aby indiánská žena 

vlastnila půdu. Ačkoli některé ženy vlastní půdu nezávisle na tom, zda-li mají manžela nebo ne, jiné 

ženy se ostýchají v důsledku tradic a strachu o půdu zažádat. Proto hnutí vytvořilo „Ley 

revolucionaria de las mujeres”, tedy revoluční zákon žen, který by zaručil právo žen na vlastnictví 

půdy (Nuňéz Rodríguez; Gómez Bonilla; Concheiro Bórquez, 2013, s. 51).  

 Kromě toho, že se hnutí zasazuje o zachování své autonomie, čelí ještě jednomu negativnímu 

faktoru, kterým je migraci mladých indiánů. Odcházejí ze svých rodných vesnic tisíce kilometrů 

daleko, aby se usadili v lepších životních podmínkách, kde najdou práci a vylepší tak také svoji 

ekonomickou situaci. Důvodem bývá nedostatek pracovních míst v regionu a také sny mladých 

indiánů, kteří chtějí vydělat peníze a postavit si dům či koupit si auto. Migrace mladých indiánů je 

důsledkem třicetileté neoliberální politiky, která zapříčinila ekonomické problémy a devastaci půdy 

domorodého etnika (Aquino, 2012, s. 5).  

 Zapatistické hnutí se i nadále snaží prosazovat požadavky a změny některých náležitostí 

domorodého etnika, protože je vláda neumožňuje naplňovat. Díky míře autonomie, které hnutí 

získalo, je strategie boje o něco jednodušší, ačkoli prvotním úkolem a cílem je tuto míru autonomie i 

nadále udržovat. Současné záměry a vyhlídky spíše napovídají další směřování a cíle hnutí, a proto 

není možné na tomto základě určit, zda-li tato dimenze měla v rozpoutání konfliktu nějaký vliv.  
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4. Interpretace výsledků 

Na základě výše uvedených dat lze shrnout, že některé dimenze skupinové identity vláda 

nenaplňovala. U některých dimenzí to nelze objektivně posoudit, protože dostupná literatura danou 

dimenzi do souvislosti s naplňováním či nenaplňováním identity ze strany vlády nedává. S určitostí 

lze intepretovat, že vláda nenaplňuje dimenzi trvalých charakteristik etnika, protože etnikum cítilo 

potřebu sjednotit se a bojovat za svá práva. Základních hodnoty domorodců také nebyly zcela 

naplňovány, protože domorodá komunita nesouhlasila s politickým rozhodováním vlády, mimo jiné 

také kvůli agrárním reformám, kvůli kterým se ocitla v ohrožení půda domorodců. Silné a slabé 

stránky etnika jsou poněkud diskutabilní, protože na jednu stranu bylo etnikum silné díky své 

jednotě, ale na druhou stranu bylo oslabené omezenou mírou politické participace a chudobou. Strach 

etnika byl zjevný, protože vláda nebyla schopna zajišťovat bezpečnost a spravedlnost. Etnikum se ale 

nenechalo zastrašit nepříznivou politickou situací a strach ho spíše motivoval k politickému konání, 

se kterým byla spjata naděje ve vylepšení nejen politik, ale také životní úrovně. Reputaci etnika nelze 

z dostupných zdrojů objektivně posoudit, ale lze předpokládat, že jeho role v konfliktu nebyla až tak 

důležitá. Reputace byla důležitá spíše až v pozdějším vývoji. Podmínky existence vláda svými 

politika velmi ovlivňovala a zde je jednoznačně vidět, že existenční podmínky domorodců nebyly na 

dobré úrovni. Instituce a tradice vláda podle dostupných zdrojů respektovala. Neobjevují se žádné 

dokumenty, které by naznačovaly opak. Historie etnika zaznamenává ze strany vlády pokusy o 

integraci do společnosti. Jinak vláda domorodou historii respektuje a stará se o domorodé kulturní 

dědictví, které je v dnešní době důležitou součástí turistického ruchu. Ani současné záměry a budoucí 

vyhlídky vláda nenarušuje, spíše se snaží podpořit další požadavky domorodců, například ty, které se 

týkají vzdělávání.   

Reakcí na nenaplnění některých dimenzí skupinové identity bylo zformování zapatistického 

hnutí. Skrze zapatistické hnutí byly formulovány požadavky etnika v reakci na nepříznivou 

politickou, sociální a kulturní situace. Hlavními požadavky hnutí, které byly formulovány zejména 

v deklaracích, byly demokratizace, spravedlnost, svoboda, autonomie a dodržování práv domordého 

etnika. Ačkoli hnutí nejprve zvolilo násilný způsob boje s mexickou vládou, po povstání přešlo 

k mírovému řešení, protože to byl způsob, kterým bylo možné s mexickou vládou vyjednávat.  

Cílem zapatistického hnutí bylo upozornit na porušování lidských práv domorodých obyvatel, 

upozornit na nespokojenost etnika v důsledku ekonomických reforem a bojovat za prosazení 

požadavků domorodců. Důležitým cílem také bylo získat veřejnou podporu, ať na území Mexika 

nebo i za jeho hranicemi. Vliv zapatismu se nejsilněji projevil v Argentině, zatímco v některých 
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jiných zemích zůstává toto téma marginalizováno. V mexickém prostředí je zapatismus stále živým 

tématem, které rezonuje společností. Cíle autonomie se hnutí podařilo dosáhnout a to uzákoněním 

„rad dobré vlády“, díky kterým mohlo domorodé etnikum začít participovat na politickém děním.  

Strategie boje byly v podstatě dva. Jedním byl mírový způsob boje a druhým násilný. Mírový 

způsob boje spočíval zejména v rétorické rovině hnutí. Díky své rétorice si hnutí získalo mnoho 

příznivců a podporovatelů a podařilo se mu tak rozšířit své řady. Násilnou strategií boje, tedy 

ozbrojeným povstáním hnutí upozornilo na problémy, se kterými se domorodé etnikum potýkalo. 

Důležitým momentem byla chvíle, kdy se hnutí rozhodlo odložit zbraně a přistoupilo k mírovému 

vyjednávání s mexickou vládou, ze kterých vzešly Dohody ze San Andrés. Ne všechny body dohod 

byly ale vládou dodrženy, a proto zůstávají některé požadavky hnutí stále nevyřešeny. 

 Ačkoli na základě analýzy dimenzí skupinové identity mexická vláda některé z nich zcela 

nenaplňovala, nelze s jistotou dokázat, že identita v konfliktu hrála roli. Byla sice součástí rozporu 

dle teorie konfliktu, ale analýza naznačuje, že tak velkou roli jako distribuční spravedlnost a 

participace, identita v tomto konfliktu nehrála. Identita je přidruženým faktorem konfliktu, který 

souvisí zejména s otázkou půdy. Pokud by tedy byla identita pojednávána více z hlediska půdy a byla 

by šířeji konceptualizována, s velkou pravděpodobností by byla pro konflikt více relevantní. Ani 

požadavky formulované hnutím nelze označit pouze za identitární, protože se v nich projevuje opět 

spíše participace a distribuční spravedlnost. Stejně tak současná literatura se přiklání spíše k názoru, 

že v konfliktu hrají nejvíce roli participace a distribuční spravedlnost.  
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Závěr 

V této práci jsem se zabývala konfliktem zapatistů s mexickou vládou jak z teoretického, tak 

z historického a analytického hlediska. V teoretické části jsem pracovala s teoriemi konfliktu, 

etnického konfliktu, lidských potřeb, identity a identity domorodých obyvatel. Z teoretického 

hlediska byla pro práci stěžejní teorie lidských potřeb R. Fishera (1990), který identitu představuje 

jako v souvislosti s konfliktem. Z těchto lidských potřeb byla pozornost upoutána na potřebu identity, 

protože v konfliktu zapatistů s mexickou vládou hrála klíčovou roli. Další podstatnou teorií pro tuto 

práci byla teorie skupinové identity H. Kelmana (1998, s. 16), který určil dimenze skupinové identity. 

Tyto dimenze byly teoreticky pojednány díky dalším teoretikům a následně aplikovány na konkrétní 

data, která dopomohla ke zodpovězení výzkumných otázek a k určení závěru této práce.  

 Historie etnika byla pro tuto práci také stěžejní, protože minulost naznačuje, že domorodé 

etnikum s mexickou vládou svým způsobem bojuje již celé století. Výhrady etnika souvisely zejména 

s politickou kulturou v zemi, dodržováním lidských práv a s naplňováním potřeb. Požadavky práce, 

půdy, bydlení, stravy, zdraví, vzdělání, nezávislosti, svobody, demokracie, spravedlnosti a míru 

rezonují ve společnosti dodnes. Hnutí se svým konáním podařilo marginalizovaná témata týkající se 

domorodých obyvatel přenést do popředí a upoutat pozornost na nespokojené etnikum. Díky 

náklonnosti veřejnosti, větší popularitě a zájmu médií se hnutí stalo plnohodnotným politickým 

aktérem v průběhu jednání s mexickou vládou. Ačkoli hnutí do jisté míry naplňovalo odkaz Emiliana 

Zapaty, přispělo také svými strategiemi boje, díky kterým se jim podařilo dosáhnout úspěchů, 

například zisku autonomie. Vzhledem k tomu, že historie souvisí také s přítomností, hodí se dodat, že 

boj zapatistů s mexickou vládou v mírové rovině pokračuje dodnes, protože některé přísliby mexické 

vlády vyplývající z Dohod ze San Andrés zůstávají do dnešních dnů nenaplněny.  

Analytický část této práce pracovala s dimenzemi skupinové identity, které měly napovědět, 

zda-li v konfliktu hrála roli identita. Mezi dimenze skupinové identity patří trvalé charakteristiky, 

základní hodnoty, silné a slabé stránky, naděje a strach, reputace, podmínky existence, instituce a 

tradice, minulá historie, současné záměry a budoucí vyhlídky. Pomocí analýzy těchto dimenzí bylo 

zjištěno, že identita v konfliktu velkou roli nehrála, ačkoli byla důležitou součástí konfliktu zejména 

kvůli souvislosti identity s půdou domorodého etnika. V analýze se více projevovala role participace 

a distribuční spravedlnosti vzhledem k požadavků etnika. Tento závěr také vyplývá z dosavadní 

literatury, která přikládá větší roli a význam participaci a distribuční spravedlnosti v konfliktu. 

Domorodé etnikum na neuspokojivou situaci zareagovalo svým sjednocením a spolupráci se 

zapatisty, kteří se stali hlasem domorodého etnika. Formulovali požadavky indiánů a cíle hnutí bylo 
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některé politické požadavky prosadit. Nejvíce se zasazovali o prosazení autonomie, demokracie, 

spravedlnosti a dodržování práv domorodého etnika. Z počátku strategie boje odpovídala 

ozbrojenému vedení boje, ale později hnutí přešlo k mírovému řešení konfliktu a pokusili se s vládou 

pomocí dialogu dospět ke konsenzu. Některé požadavky již byly naplněny, ale většina z nich zůstává 

otevřena dalším vyjednáváním.  

Na tuto práci by mohly navazovat další analýzy, které by se mohly věnovat analýze dalších 

lidských potřeb. Výzkum by tam mohl být rozšířen o zkoumání rolí bezpečí, kulturní bezpečnosti, 

distribuční spravedlnosti nebo participace. Protože odborných publikací zabývajících se tímto 

konfliktem existuje v českém jazyce málo, mohly by být hojněji překládány nebo by mohly 

rozšiřovat zahraniční současné poznání. Pro současné obyvatele Mexika je totiž vliv zapatismu 

znatelný stejně jako důsledky konfliktu působící nejen na populaci, ale také na politický život v 

Chiapasu. 

 

Summary 

In this thesis I introduce the conflict between Mexican government and the Zapatista 

movement in the perspective of the theory of human needs presented by R. Fisher (1990) and of a 

theory of group identity presented by H. Kelman (1998, s. 16). The analysis focused on the unmet 

human need of identity and its possible role in the conflict in terms of the demands and strategies of 

the Zapatista movement. I have also introduced the historical context of the conflict which is also 

very important because it was possible to see many parallels between the conflict of 1994 and the 

Mexican revolution which was held in the beginning of the twentieth century.   

 I was trying to prove that the unmet human need of identity played an important role in the 

conflict.  After the analysis of each dimension of the group identity is not the most important factor 

of the conflict, unless we include the soil in the identity category and not only in the distributive 

justice category of unmet human needs. Nowadays some of the demands of the Zapatista movement 

have been met by the Mexican government, but some have not.  
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Seznam zkratek 

 

NAFTA - Severoamerická dohoda o volném obchodu 
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