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Repressie en oproeren  in Zuid Mexico: op zoek naar een     
Politieke Economie van Waardigheid  

 
door Luis R.Matias-Cruz  
 
Nederlandse samenvatting 
 
 
Op nationaal niveau kan Zuidelijk Mexico worden 

beschouwd als de regio met de grootste ecologische en culturele 
diversiteit. Deze multi-culturele, meertalige regio heeft vele 
bekende intellectuelen en politici voortgebracht en is een centrum 
van kunstenaars en ambachtelijke vaardigheden.  

De onderhavige studie richt zich op de hardnekkige armoede 
en op de vele vormen van repressie en rebellie in het Zuiden van 
Mexico. De analyse vindt plaats temidden van het hedendaagse 
schouwspel van zowel een toenemende hoeveelheid van 
bewapende groepen als van een toenemend aantal van vreedzame 
bewegingen die een sociale, economische en politieke verandering 
in Zuidelijk Mexico voor ogen hebben. Voor het juiste verstaan 
van de aard van de armoede en de redenen voor de escalering van 
het conflict zal als leidende methodologie gebruik worden gemaakt 
van Amartya Sen’s entitlement approach, die de titels onderzoekt 
op basis waarvan mensen aanspraken kunnen doen gelden op 
schaarse goederen, en waarvan het nut voor de lezer tijdens deze 
studie in toenemende mate duidelijk zal worden. De leidende 
analytische vraag zal daarbij de volgende zijn: Wat zijn de 
belangrijkste sociaal-economische en politieke voorwaarden 
geweest voor het ontstaan van vroegere en meer recente vormen 
van rebellie in Zuidelijk Mexico, met name in Chiapas; en in welke 
mate zijn of worden deze vormen van rebellie aangedreven door de 
wens tot bescherming van collectieve belangen en het verkrijgen 
van meer vrijheid?  Deze analytische vraag zal worden beantwoord 
voordat vragen van een meer normatieve aard in ogenschouw 
zullen worden genomen, zoals met name de volgende cruciale 
vraag: Onder welke voorwaarden zouden meer positieve 



uitkomsten (dan gewelddadige opstanden) denkbaar en werkbaar 
kunnen zijn? 

Op basis van een zo samenvattend mogelijk onderzoek van 
het bestaande materiaal over armoede en over de activiteiten van 
gewapende groepen in de regio wordt in deze studie geen 
rechtstreekse correlatie aangetroffen tussen de niveaus van 
armoede of extreme armoede en blijken van activiteit van 
gewapende illegale groepen. Wel wordt echter een samenhang 
geconstateerd tussen de formatie van diverse gewapende groepen 
en de militaire repressie van 1968, die eindigde met het bloedbad 
onder studenten in Mexico-City. Het in deze studie verrichte 
nadere onderzoek wijst vervolgens uit dat de samenhang tussen 
armoede en gewapende activiteiten van  complexe aard is . Op 
basis van de feiten kan worden aangetoond dat hier sprake is van 
het  (voort)bestaan van een latent-open conflict van cyclische aard, 
dat geworteld blijkt in omstandigheden op het vlak van zowel de 
economie ,de politiek, de cultuur als van de samenleving als 
geheel. Dit latente conflict is opgekomen in het verleden en zal van 
tijd tot tijd  naar boven kunnen  blijven komen  vanwege zijn reeds 
lange tijd van voortbestaan. Terugziend op de periode van 
kolonialisme wordt in deze studie aannemelijk gemaakt dat het 
gebruik van geweld, zoals dat wordt uitgeoefend door 
verzetgroepen of –collectiviteiten om bevrijding te bereiken op 
basis van zelf-respect en  identiteitsbehoud, niet als de eerste bron 
van  geweld mag  worden beschouwd. Evenmin  mag worden 
verwacht dat de situatie van open conflict  kan worden opgelost 
door vrede uit te roepen of nieuwe verkiezingen aan te kondigen , 
wanneer tegelijkertijd de wortels van het conflict blijvend worden 
verwaarloosd.  

In deze dissertatie wordt de stelling betrokken dat de 
opstanden in Zuidelijk Mexico, en met name die in Chiapas, 
onderdeel uitmaken van  een voortgaand en blijvend latent conflict 
waarvan de wortels liggen in de koloniale periode.In het verleden 
blijken de opstanden in Chiapas ontvonkt te zijn bij conflicten over 
veelal religieuze aangelegenheden, waarbij collectieve rebellerende 
bewegingen als culturele, economische en politieke  dissidenten tot 



uitdrukking brachten, dat zij  een inheemse kerk wensten en er naar 
streefden opnieuw die locale economische praktijken toe te passen, 
die waren onderdrukt of veronachtzaamd door de opgelegde 
economie van onttrekking van waarden. Het was steeds in die fase 
dat vormen van rebellie militair werden neergeslagen. 

Historisch gezien  hebben van de opstanden  die 
plaatsvonden  terugkerende thema’s deel uit gemaakt, zoals 
identiteitsbehoud, een teruggang in de legitimiteit van de 
regeerders, eisen van restitutie en voor autonomie, en de 
bescherming van rechten op land. Op haar eigen manier kende de 
opstand in 1994 in Chiapas ook al deze kenmerken   

In het onderzoek naar de economische redenen waarom 
mensen kunnen opteren voor het gebruik van geweld teneinde  de 
sociale en economische omstandigheden te wijzigen waarin ze 
leven, worden in deze studie een aantal algemene pre-condities 
belicht. De omstandigheden die de aan de Zapatista opstand 
voorafgingen kunnen daarvoor typerend worden geacht. Voordat 
deze opstand begon hadden diverse actoren op het vlak van 
mensenrechten, de katholieke diocesen in San Cristóbal de la 
Casas, en diverse inheemse bewegingen , alsmede het al opgerichte 
Zapatista leger getuigenis afgelegd van de sociale en economische 
achteruitgang in de inheemse gemeenschappen in Chiapas. De 
crisis kwam tot uiting in een openlijke veronachtzaming van de 
interne economie van de regio. In plaats daarvan werd op een 
agressieve wijze een economische politiek toegepast en  
doorgevoerd die sterk naar buiten was gekeerd, met inbegrip van 
een zich expliciet richten op de stabilisering van de Mexicaanse 
economie in het algemeen, het herstel van het internationale 
vertrouwen in de Mexicaanse economie, de verhoging van de 
internationale concurrentiekracht, en een versterkte economische 
groei door toedoen van liberalisering en privatisering. Op het 
niveau van de levensgemeenschappen resulteerde de crisis in een 
acuut proces van onthechting (dis-engagement), dat 
gekarakteriseerd was door meervoudige vormen van ontneming 
van rechten en aanspraken (deprivation ) en vergezeld ging met 
een sterk besef van vernedering( humiliation). 



Twee dynamische elementen ,zo wordt in deze studie 
betoogd, kunnen worden gezien als de belangrijkste oorzaken van 
marginalisering, die tot een afnemende betrokkenheid en een 
ontkrachting van de menselijke capaciteiten in de regio geleid 
hebben.  

In de eerste plaats is dat de klaarblijkelijke aanwezigheid van 
een dynamisch proces van verrijking en verarming ,zoals dat ook 
manifest wordt in de drie typen van uitsluiting die gelden voor de 
Mexicaanse economie binnen het geheel van de wereldeconomie. 
Het eerste type is de uitsluiting die op eigendom en bezit van 
toepassing is, en ook op het regionale vlak tot vormen van land-
onteigening heeft geleid  (zoals ook op wereldniveau Mexico geen 
deel heeft aan het kunnen scheppen van internationale liquiditeiten, 
waardoor steeds buitenlandse valuta moeten worden verkregen  om 
aan de internationale verplichtingen  te kunnen voldoen, maar ook 
de buitenlandse schuld blijft groeien en kapitaalvlucht ontstaat). 
Het tweede type is de gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de 
vrije toegang tot andere markten. Daardoor wordt Mexico  extra 
belemmerd wordt in zijn uitvoer naar de rijke industriële 
economieën van de wereld ,ook waar internationale financiële 
organisaties – die veelal uit het Westen stammen- een verhoging 
van de  export aanmoedigen. De toenemende export-oriëntatie van 
Mexico heeft op diverse manieren het gebruik van land in Chiapas 
al wezenlijk beïnvloed: grond moet  in toenemende mate voor 
export dienst doen en wordt derhalve onttrokken aan het voorzien 
in de eigen basisbehoeften. Het derde type van uitsluiting heeft 
betrekking op het steeds minder kunnen voorzien in reeds 
bestaande schaarsten vanwege  het scheppen van nieuwe vormen 
van schaarste . Naarmate de buitenlandse investeringen in Mexico 
toenemen, worden ook  door toenemende reclame en verkoopdruk 
nieuwe vormen van schaarste gecreërd,  die te maken hebben met 
de versterkte presentie van buitenlandse producten op de nationale 
en regionale markten.   Buitenlandse producten verdringen 
daardoor de binnenlandse producten en jagen ook de kosten op van 
de grondstoffen die voor de productie van binnenlandse goederen 
noodzakelijk zijn. Plaatselijke bedrijven en thuismarkten zien hun 



aandeel in de totale productie en consumptie verminderen en raken 
hun mogelijkheid tot uitbreiding kwijt. Dit doorgaande proces van 
verrijking en verarming kan trouwens worden gezien als een 
onderdeel van een nog veel omvangrijker  wereldwijd proces 
waarin sommige actors een twee-of drievoudig aandeel in de wacht 
slepen terwijl anderen worden uitgesloten van het verkrijgen van 
een fair aandeel in de baten van het  proces.      

De tweede bron van marginalisering is het verlies aan 
rechten en van economische aanspraken. Het heeft betrekking op 
het zodanig falen van bestaande persoonlijke en 
gemeenschappelijke aanspraken (entitlements) dat dit tot een vrij 
algemeen falen van de mogelijkheid van de verkrijging van 
goederen en diensten aanleiding geeft.Tal van feiten wijzen er op  
dat met name plattelandsgemeenschappen een uitgebreid netwerk 
van economische aanspraken kennen die op het beginsel van 
wederkerigheid gegrond zijn; fragieler dan de stedelijke netwerken 
omdat ze zo nauw op land en landgebruik betrokken zijn. 
Naarmate meer arbeid werd onttrokken aan de locale onderhouds-
economie -  om volgens de logica van de noodzakelijke 
economische productiviteitsverhoging ingezet te worden in meer 
productieve sectoren – werden  ook kleine boeren van hun land 
weggedreven ,om zonder de bescherming van hun eerdere 
aanspraken als laagbetaalde afhankelijke werknemers te pogen zo 
mogelijk  elders emplooi te vinden.  Door het verlies van werk 
werden velen overgeleverd aan een toestand van persistente 
marginalisering. In 1992 verklaarde de grondwetswijziging van 
Mexico de beschermde rechten van de inheemse bevolking op de 
gemeenschappelijke gronden van nul en generlei waarde. Dit 
betekende een doodvonnis voor velen die nog  hoopten op een 
toekomstige keer in hun lot. Deze landonteigening ontzegde 
mensen de mogelijkheid om nog zelf in de agrarische sector  
productieve activiteiten te ontplooien en toegang te krijgen tot 
waardevolle vormen van levensonderhoud. Ze konden niet langer 
voldoende in hun eigen basisbehoeften voorzien. Vanuit dit 
perspectief kan de opstand of rebellie worden gezien als een laatste 
poging hun aanspraken nog van onderop te beschermen. 



Zowel het proces van simultane verarming en verrijking als 
het proces van falende aanspraken op verkrijging van goederen en 
van werk kunnen worden beschouwd als elementen van een 
algemeen proces van voortgaande accumulatie, waarin bestaande 
wettelijke rechten en aanspraken zo worden gemodificeerd dat ze 
de belangen van de machtige actoren dienen, ook waar het voor 
vele anderen het falen inhoudt van hun voorheen bestaande 
aanspraken (entitlement failure).  

Het alternatieve scenario, zoals het wordt aangegeven en 
voorgestaan door de tegen misbruik strijdende actoren, is er een 
waarbij de mensen en hun waardigheid centraal staat. Vernedering 
vernietigt op een wrede wijze het vermogen van mensen om in 
zichzelf te geloven en het vertrouwen hun eigen omstandigheden te 
kunnen veranderen. Menselijke waardigheid vereist dat de rechten 
van zowel individuen als groepen worden gerespecteerd om zelf 
initiatieven te nemen en een actieve rol te spelen in met name die 
processen  van besluitvorming,  waarvan de politieke en 
economische uitkomsten hun leven wezenlijk kunnen beïnvloeden. 

Dit scenario kan aanwezige spanningen  verminderen en zal 
zeker een beter resultaat kennen dan het intensiveren van open 
conflicten. Erkenning van rechten, het veiligstellen van 
aanspraken, menselijke veiligheid en voortgaande menselijke 
ontwikkeling vormen de kern van de huidige strijd en mogen dan 
ook niet worden ontweken wanneer alternatieve scenario’s in 
ogenschouw worden genomen. Dit alternatieve scenario is nu al 
bezig te groeien vanuit de dagelijkse strijd van menselijke 
gemeenschappen; een strijd  om al die economische praktijken te 
versterken die  voorrang te geven aan het eigen levensonderhoud , 
aan locale markten, en aan economische regelingen die passen bij 
de eisen van een voortgaande regionale en communale 
ontwikkeling. In het verleden blijken deze economische en 
politieke uitingsvormen keer op keer aan de kant te zijn gezet, te 
zijn gesaboteerd of ontkracht. Toch heeft dit type van Meso-
Amerikaanse economie de tijd overleefd en is nog steeds 
levenskrachtig. De concepten van een cultuurgetrouwe economie   
( true-to-culture economy), van een intern gerichte economie 



(inner economy)met een eigen innerlijke groeikracht (inner 
economic growth), beschrijven met elkaar de contouren van een 
levende economie (a living economy),zoals die zich in het Zuiden 
van Mexico geleidelijk aftekent en in bloei komt. Die blijkt daarbij 
in vele opzichten in strijd  te zijn met de economische hoofdstroom 
die primair extern en naar  buiten is gericht (the outer economy). 
De primair intern gerichte economie wordt immers voornamelijk 
aangedreven door de initiatieven van de armen ( groei door de 
armen, by the poor in plaats van voor hen: for the poor). Ze 
omarmt met name die ontwikkelingspogingen die van beneden uit 
beginnen en zo een opwaartse stroom van rechten in beweging 
brengen. Ze staat ook een pro-actieve omgang  met conflicten 
voor, waarin bestaande bemiddelingsmechanismen worden 
aangewend met steun van andere actoren  en van de staat.  Deze 
route van interne economische ontwikkeling wijst in de richting 
van de opbouw van een economie die gebaseerd is op self-reliance 
en op een vorm van economische zekerheid die voortbouwt op al 
beschikbare ,deels berekenbare maar ook deels niet meetbare 
maatschappelijke bronnen.  

Tenslotte wordt in deze studie benadrukt,  dat het 
verwaarlozen van de noodzaak van een heroriëntatie van de 
economie in de richting van een sterkere bescherming van de 
waardigheid van mensen alleen maar kan inhouden  dat de 
heersende trend van gebeurtenissen zal worden bestendigd. Met 
name een tweetal hoofd-tendenzen zullen zich voortzetten  
wanneer onvoldoende actie wordt genomen. In de  eerste plaats zal 
het voortzetten van het huidige stringente stabilisatiebeleid met 
maximale exportgroei resulteren in een vergrote druk op de nog 
resterende economische aanspraken in de regio ,en aldus tot 
verhoogde spanningen aanleiding geven . In de tweede plaats valt 
te verwachten dat op basis van een blijvende oriëntatie van de 
economie op de belangen van de rijken en machtigen, ook op het 
nationale vlak het aantal negatieve effecten op de burgerlijke 
samenleving verder zal toenemen. Het proces van simultane 
verarming en verrijking moet dan uiteindelijk wel  leiden tot een 
dusdanig doorbreken van nog bestaande rechten en aanspraken dat 



van een verkrijgingscrisis ( a failure of acquirement) sprake zal 
zijn .Als deze processen voortgang vinden, zullen echter óok de 
pogingen van beneden af ,om aanspraken te beschermen en 
ondraaglijke vormen van vernedering te stoppen, met versterkte 
kracht doorgaan. Als dit punt word bereikt komt het latente 
conflict waarschijnlijk weer te voorschijn als een open conflict. Als 
gevolg daarvan zal naar verwachting opnieuw worden gepoogd  dit 
verzet met een tegenbeweging van  officiële hulpverlening te 
smoren, en wel  om te voorkomen dat het open conflict steeds 
meer mensen beweegt om te kiezen voor open gewapend verzet 
tegen de staat. 


