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[EZLN] Sexta Declaração da Selva Lacandona (parte 1)
Por Comitê Clandestino Revolucionário Indígena 09/08/2005 às 14:51 
Primeira das três partes da Sexta Declaração da Selva Lacandona na qual o EZLN faz um balanço do que ocorreu até o momento e projeta seus passos futuros. 
Tradução: Emilio Gennari 


EXÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL. MÉXICO 

Sexta Declaração da Selva Lacandona. 

Esta é a nossa palavra simples que busca tocar o coração da gente humilde e simples como nós, mas, também como nós, digna e rebelde. Este é a nossa palavra simples para contar o que tem sido o nosso caminhar e onde estamos agora, para explicar como vemos o mundo e o nosso país, para dizer o que pensamos fazer e como pensamos fazê-lo, e para convidar outras pessoas a caminharem conosco em algo muito grande que se chama México e em algo maior que se chama mundo. Esta é a nossa palavra simples para dar conta a todos os corações que são honestos e nobres, do que queremos no México e no mundo. Esta é nossa palavra simples porque nossa idéia é de chamar aqueles que são como nós e unirmos a eles, em todos os lugares onde vivem e lutam. 

1. Do que somos. 

Nós somos os zapatistas do EZLN, ainda que nos chamem também "neozapatistas". Bom, mas nós zapatistas do EZLN nos levantamos em armas em janeiro de 1994 porque vimos a quantidade de maldades que nos fazem os poderosos, que só nos humilham, nos roubam, nos prendem e nos matam, e ninguém diz e nem faz nada. 

Por isso, nos dissemos "Basta!", ou seja que já não vamos permitir que nos desprezem e nos tratem pior que os animais. E, então, também dissemos que queremos a democracia, a liberdade e a justiça para todos os mexicanos, ainda que nos tenhamos centrado mais nos povos indígenas. Porque nós do EZLN somos quase todos indígenas daqui de Chiapas, mas não queremos lutar só pelo nosso bem ou só pelo bem dos indígenas de Chiapas, ou só pelos povos indígenas do México, nós queremos lutar sim com todas as pessoas simples e humildes como nós, que passam por grande necessidade e que sofrem a exploração e os roubos dos ricos e de seus maus governos aqui no nosso México e em outros países do mundo. 

E então nossa pequena história é que nos cansamos da exploração que nos faziam os poderosos e nos organizamos para nos defendermos e para lutar pela justiça. De início não somos muitos, somos apenas um punhado que andam de um lado pra outro, falando e ouvindo outras pessoas como nós. Fizemos isso durante muitos anos e o fizemos em segredo, ou seja, sem fazer alarde. Ou seja, juntamos nossa força em silêncio. Levamos cerca de 10 anos, depois crescemos e já éramos muitos milhares. Então nos preparamos bem com a política e com as armas, e, de repente, quando os ricos estão celebrando a festa de ano novo, caímos sobre suas cidades e as ocupamos e fizemos saber a todos que estávamos aqui, que eles têm que nos levar em consideração. E depois que os ricos ficaram muito assustados, nos enviaram seus grandes exércitos para que acabassem conosco, como sempre fazem quando os explorados se rebelam, mandam acabar com todos. Mas não conseguiram acabar conosco, porque nós nos preparamos muito bem antes da guerra e nos tornamos fortes em nossas montanhas. E os exércitos andavam por aí procurando-nos e jogando suas bombas e balas contra nós, e já estavam fazendo seus planos de matarem todos os indígenas por não saber quem é e quem não é zapatista. E nós, correndo e combatendo, combatendo e correndo, como fizeram nossos antepassados. Sem que nos entregássemos, sem que nos rendêssemos, sem que nos derrotassem. 

Então os moradores das cidades saem as ruas e começam sua gritaria de que se pare com a guerra. Assim, nós paramos nossa guerra e ouvimos estes irmãos e irmãs da cidade que nos dizem para tratarmos de chegar a um acordo, ou seja a um acordo com os maus governos para que o problema seja resolvido sem uma matança. E nós demos atenção a essa gente, porque esta gente é, como dizemos, "o povo", ou seja o povo mexicano. Assim, colocamos de lado o fogo e tiramos a palavra. 

E acontece que os governos disseram que vão se comportar bem sim, vão dialogar, vão fazer acordos e vão cumpri-los. E nós dissemos que está bem, mas também pensamos que está bem que conhecemos esta gente que saiu às ruas para parar a guerra. Então, enquanto estamos dialogando com os maus governos, falamos também com estas pessoas e vimos que a maioria era gente humilde e simples como nós, e ambos, ou seja eles e nós, entendemos bem porque lutamos. Chamamos esta gente de "sociedade civil" porque a maioria não pertencia a partidos políticos, mas era gente comum, como nós, gente simples e humilde. 

Mas acontece que os maus governos não queriam um bom acordo, sua artimanha era de falar e chegar a um acordo enquanto estavam preparando seus ataques para eliminar-nos de vez. E então nos atacaram em várias ocasiões, mas não nos venceram porque resistimos bem e muita gente se mobilizou no mundo inteiro. E então os maus governos pensaram que o problema é que muita gente está vendo o que acontece com o EZLN, e começaram seu plano de fazer como se nada estivesse acontecendo. E isso enquanto nos rodeiam, ou sejam nos cercam à espera de que, como nossas montanhas ficam em lugar retirado, as pessoas acabassem esquecendo por estar longe da terra zapatista. De tanto em tanto, os maus governos tentam, tratam de nos enganar ou nos atacam, como em fevereiro de 1995 quando nos mandaram uma grande quantidade de tropas, mas não nos derrotaram. Porque, como dizem logo em seguida, não estamos sós, muita gente nos apoiou e resistimos bem. 

Depois, os maus governos tiveram que fazer acordos com o EZLN e estes acordos se chamam "Acordos de San Andrés" porque "San Andrés" é o município onde estes acordos foram assinados. Nestes diálogos nós não estávamos sozinhos a falar com os do mau governo, mas convidamos muitas pessoas e organizações que estavam ou estão na luta pelos povos indígenas do México, e todos diziam sua palavra e todos chegávamos a acordos sobre como vamos falar com os maus governos. E assim foi este diálogo no qual não havia só zapatistas de um lado e governos do outro, mas com os zapatistas estavam sim os povos indígenas do México e os que os apoiam. E nestes acordos os maus governos disseram que vão reconhecer os direitos dos povos indígenas do México, vão respeitar sua cultura, e vão transformá-los em lei na Constituição. Mas, depois de assinados, os maus governos se fizeram de esquecidos, passam muitos anos e nada de cumprir estes acordos. Ao contrário, o governo atacou os indígenas para obrigá-los a recuar em sua luta, como em 22 de dezembro de 1997, data em que Zedillo mandou matar 45 homens, mulheres, anciãos e crianças no povoado de Chiapas que se chama Acteal. Crime como este não se esquece tão facilmente e é uma amostra de como os maus governos não têm escrúpulos em atacar e assassinar os que se rebelam contra as injustiças. E, enquanto isso, nós zapatistas pressionamos para que se cumpram os acordos e vamos resistindo nas montanhas do sudeste mexicano. 

E então começamos a falar com outros povos indígenas do México e com suas organizações e acordamos com eles de que vamos lutar juntos pelo mesmo, ou seja, pelo reconhecimento dos direitos e da cultura indígenas. Bom, também nos apoiou muita gente do mundo inteiro, e pessoas que são muito respeitadas e cuja palavra é muito grande porque trata-se de grandes intelectuais, artistas e cientistas do México e do mundo inteiro. Realizamos também encontros internacionais, ou seja, nos juntamos para falar com pessoas da América, da Ásia, da Europa, da África e da Oceania, conhecemos suas lutas e seus jeitos, e dissemos que são encontros "intergalácticos" só para sermos brincalhões e porque convidamos também os de outros planetas, mas parece que não chegaram, ou talvez chegaram, mas não o disseram claramente. 

Seja como for, os maus governos não cumpriam [os acordos], e então fizemos um plano para falar com muitos mexicanos para que nos apoiassem. Então, antes de tudo, fizemos, em 1997, uma marcha até a Cidade do México que se chamou "dos 1.111" porque iam um companheiro e uma companheira de cada povoado zapatista, mas o governo não lhe fez caso. Em seguida, em 1999, fizemos uma consulta em todo o país e aí deu pra ver que a maioria concorda com as demandas dos povos indígenas, mas os maus governos tampouco lhe fizeram caso. E, por último, em 2001, fizemos a que se chamou a "marcha pela dignidade indígena" que teve muito apoio de milhões de mexicanos e de outros países, e chegou até onde estão os deputados e os senadores, ou seja, no Congresso da União, para exigir o reconhecimento dos indígenas mexicanos. 

Mas acontece que não, que os políticos que são do partido PRI, do partido PAN e do partido PRD entraram em acordo entre eles e simplesmente não reconheceram os direitos e a cultura indígenas. Isso foi em abril de 2001 e aí os políticos demonstraram claramente que não têm nenhuma decência e são sem-vergonhas que só pensam em ganhar seu bom dinheiro como maus governantes que são. Temos que lembrar disso porque já, já, vão dizer a vocês que vão reconhecer os direitos indígenas, mas é uma mentira que eles jogam para que votem neles, já tiveram sua oportunidade e não cumpriram o seu dever. 

Foi então que nos demos conta de que o diálogo e a negociação com os maus governos do México foram em vão. Ou seja, não é conveniente que falemos com os políticos porque nem seu coração, nem sua palavra agem direito, mas estão cheios de tramóias e soltam mentiras de que vão cumprir, mas depois não cumprem. Ou seja, naquele dia em que os políticos do PRI, do PAN e do PRD aprovaram uma lei inútil, mataram de vez o diálogo e deixaram claro que pouco importa o que eles acordam ou assinam porque não têm palavra. Em seguida, não fizemos nenhum contato com os poderes federais, porque entendemos que o diálogo e a negociação haviam fracassado por causa destes partidos políticos. Vimos que não se importavam com o sangue, a morte, o sofrimento, as mobilizações, as consultas, os esforços, os pronunciamentos nacionais e internacionais, os encontros, os acordos, as assinaturas, os compromissos. Desta forma, a classe política não só fechou, mais uma vez, a porta aos povos indígenas, como também deu um golpe mortal à solução pacífica, dialogada e negociada da guerra. E também não se pode mais acreditar que se cumpram os acordos a que se chega com quem quer que seja. Observem para tirar proveito do que aconteceu conosco. 

E então nós vimos tudo isso e pensamos em nossos corações o que vamos fazer. A primeira coisa que vimos é que o nosso coração já não é como era antes, quando começamos nossa luta, mas sim que é maior porque já tocamos o coração de muita gente boa. E também vimos que o nosso coração está mais ferido. E não é que está ferido pelos enganos que os maus governos nos fizeram, mas sim porque quando tocamos os corações de outros tocamos também suas dores. Ou seja, foi como vermo-nos num espelho. 

2. De onde estamos agora. 

Então, como zapatistas, pensamos que não bastava em deixar de dialogar com o governo, mas que era necessário sim ir adiante na luta apesar destes políticos parasitas e vagabundos. O EZLN decidiu então pelo cumprimento, sozinho e de sua parte (ou seja, isso que se chama de "unilateral" porque é só de um lado) dos Acordos de San Andrés quanto aos direitos e a cultura indígenas. Durante 4 anos, desde meados de 2001 até meados de 2005, nos dedicamos a isso, e a outras coisas que já vamos contar. 

Bom, começamos então a implantar os municípios autônomos rebeldes zapatistas, que é como se organizaram os povoados para governar e governar-se, para tornarem-se mais fortes. Esta forma de governo autônomo não foi inventada sem mais nem menos pelo EZLN, mas vem de vários séculos de resistência indígena e da própria experiência zapatistas, enquanto autogoverno das comunidades. Ou seja, não é que vem alguém de fora a governar, mas que os próprios povoados decidem, entre eles, quem e como governa, e se este não obedece então o tiram. Ou seja, se quem manda não obedece ao povo, então o põem pra correr, deixa de ser autoridade e entra outro. 

Vimos então que os municípios autônomos não estavam todos no mesmo nível, mas havia alguns que estavam mais avançados e tinham mais apoios da sociedade civil, e outros estavam mais abandonados. Ou seja, que faltava organizar as coisas para que tudo fosse mais igualitário. Vimos também que o EZLN com sua parte político militar estava se metendo nas decisões que cabiam às autoridades democráticas, como se diz "civis". E aqui o problema é que a parte político-militar do EZLN não é democrática, porque é um exército, e vimos que não está certo isso que o militar está em cima e o democrático em baixo, porque não é possível que o democrático seja decidido militarmente, mas sim deve ser o contrário: ou seja, que o político-democrático está em cima mandando e em baixo o militar obedecendo. Ou talvez é melhor que não haja nada em baixo, que seja tudo bem plano, sem militar, e por isso os zapatistas são soldados para que não haja soldados. Bom, mas então, em relação a este problema, o que fizemos foi começar a separar o que é político militar do que são as formas de organização autônomas e democráticas das comunidades zapatistas. E assim, ações e decisões que antes o EZLN fazia e tomava, aos poucos foram repassadas às autoridades democraticamente eleitas nos povoados. Claro que isso é fácil de dizer, mas na prática custa muito, porque são muitos anos, primeiro quando da preparação da guerra e, em seguida, já é a guerra e vai se acostumando com o político-militar. Mas, seja como for, fizemos isso porque este é o nosso jeito, de fazer o que dizemos, porque senão não há porquê sair dizendo se depois não o fazemos. 

Foi assim que, em agosto de 2003, nasceram as Juntas de Bom Governo, e com elas se continuou a aprendizagem e o exercício do "mandar obedecendo". Desde então, e até a metade de 2005, a direção do EZLN não se meteu a dar ordens nos assuntos civis, mas acompanhou e apoiou as autoridades democraticamente eleitas pelos povoados e, além disso, vigiou para que fossem bem informados os povos e a sociedade civil nacional e internacional em relação aos apoios recebidos e em que foram utilizados. E agora estamos passando o trabalho de vigilância do bom governo às bases de apoio zapatistas, com cargos em esquema de rodízio, de tal forma que todos e todas aprendam e realizem este trabalho. Porque nós achamos que um povo que não vigia os seus governantes está condenado a ser escravo, e nós lutamos para sermos livres, não para mudar de dono a cada seis anos. 

Durante estes 4 anos, o EZLN também passou às Juntas de Bom Governo e aos Municípios Autônomos os apoios e contatos que, em todo o México e o mundo, foram conseguidos nestes anos de guerra e resistência. Além disso, durante este período, o EZLN foi construindo um apoio econômico e político que permita às comunidades zapatistas avançar com menos dificuldades na construção de sua autonomia e na melhora de suas condições de vida. Não é muito, mas é bem superior ao que se tinha antes do início do levante, em janeiro de 1994. Se você olha para um desses estudos feitos pelos governos, vai ver que as únicas comunidades indígenas que melhoraram suas condições de vida, ou seja, sua saúde, educação, alimentação, moradia, foram as que estão em território zapatista, que é como nós chamamos o lugar onde estão nossos povoados. E tudo isso tem sido possível pelo avanço dos povoados zapatistas e pelo apoio muito grande recebido de pessoas boas e nobres, que chamamos de "sociedades civis", e de suas organizações no mundo inteiro. Como se todas estas pessoas tivessem tornado realidade isso de que "outro mundo é possível", mas nos fatos, não nas simples falações. 

E então os povoados têm tido bons avanços. Agora há mais companheiros e companheiras que estão aprendendo a ser governo. E, ainda que aos poucos, há mais mulheres que estão entrando nestes trabalhos, mas ainda continua faltando respeito para com as companheiras e que elas participem mais nos trabalhos da luta. Além disso, as Juntas de Bom Governo, têm melhorado a coordenação entre os municípios autônomos e a solução de problemas com outras organizações e com autoridades dos municípios oficiais. E também se melhorou muito nos projetos das comunidades, e é mais igualitária a distribuição de projetos e apoios dados pela sociedade civil do mundo inteiro: a saúde e a educação têm melhorado, mesmo que ainda falte um bocado para serem o que devem ser, o mesmo ocorreu com a moradia e a alimentação, e em algumas regiões tem melhorado muito o problema da terra porque as terras recuperadas dos fazendeiros foram distribuídas, mas há regiões que continuam sofrendo por falta de terras para cultivar. E também melhorou muito o apoio da sociedade civil nacional e internacional, porque antes cada um ia onde lhe dava na telha, e agora as Juntas de Bom Governo orientam em relação a onde é mais necessário. E, por isso mesmo, por toda parte, há mais companheiros e companheiras que estão aprendendo a relacionar-se com as pessoas de outras regiões do México e do mundo, estão aprendendo a respeitar e a exigir respeito, estão aprendendo que há muitos mundos e que todos têm o seu lugar, seu tempo, seu jeito, e temos que nos respeitar mutuamente entre todos. 

Bom, nós zapatistas do EZLN dedicamos esse tempo à nossa força principal, ou seja, aos povoados que nos apoiam. A situação passou por uma melhora e não se pode dizer que a organização e a luta zapatistas foram em vão, e, ainda que acabem conosco de vez, nossa luta serviu para alguma coisa. 

Mas não foram só os povoados zapatistas a crescerem, o EZLN também cresceu. Porque o que aconteceu neste período é que novas gerações renovaram toda a nossa organização. Ou seja, injetaram uma nova força. Os comandantes e comandantas, que estavam em sua maturidade no início do levante em 1994, têm agora a sabedoria do que foi aprendido na guerra e no diálogo de 12 anos com milhares de homens e mulheres do mundo inteiro. Os membros do CCRI, a direção político-organizativa zapatista, agora aconselham e orientam os novos que vão entrando em nossa luta e os que vão ocupando cargos de direção. E já faz tempo que os "comitês" (que é como nós os chamamos) têm preparado toda uma nova geração de comandantes e comandantas que, depois de um período de instrução e prova, começam a conhecer os trabalhos do comando organizativo e a desempenhá-los. E acontece também que nossos insurgentes, insurgentas, milicianos, milicianas, responsáveis locais e regionais, bem como as bases de apoio, que eram jovens no início do levante, já são homens e mulheres maduros, combatentes veteranos e líderes naturais em suas unidades e comunidades. E aqueles que eram crianças naquele janeiro de 1994, são jovens que têm crescido na resistência, e têm sido formados na digna rebeldia levada adiante por seus pais nestes 12 anos de guerra. Estes jovens têm uma formação política, técnica e cultural que nós que iniciamos o movimento zapatista não tínhamos. Esta juventude alimenta agora, cada vez mais, tanto nossas tropas como os postos de direção na organização. E, bom, todos nós vimos as enganações da classe política mexicana e a destruição que suas ações provocam em nossa pátria. E vimos as grandes injustiças e matanças realizadas pela globalização neoliberal no mundo inteiro. Mas vou lhes falar disso mais adiante. 

Assim, o EZLN tem resistido a 12 anos de guerra, de ataques militares, políticos, ideológicos e econômicos, de cerco, de perseguição, de hostilidades e não têm nos vencido, não nos vendemos, nem nos rendemos, e temos avançado. Mais companheiros de muitos lugares têm entrado na luta, de tal forma que, no lugar de tornarmo-nos mais fracos depois de tantos anos, nos fazemos mais fortes. Claro que há problemas que podem ser resolvidos separando mais o político-militar do civil-democrático. Mas há coisas, as mais importantes, como são nossas demandas pelas quais lutamos que não foram completamente atingidas. 

Conforme nosso pensamento e o que vemos em nosso coração, temos chegado a um ponto em que não podemos ir além e, além disso, é possível que percamos tudo o que temos se ficamos como estamos e não fazemos nada para avançar. Ou seja, chegou a hora de arriscar outra vez e dar um passo perigoso, mas que vale a pena. Porque, talvez, unidos com outros setores sociais que têm nossas mesmas carências, será possível conseguir o que precisamos e merecemos. Um novo passo adiante na luta indígena só é possível se o indígena se une aos operários, camponeses, estudantes, professores, empregados... ou seja, aos trabalhadores da cidade e do campo. 

(A continuar...) 

Das montanhas do Sudeste Mexicano 

Comitê Clandestino Revolucionário Indígena – Comando Geral do Exército Zapatista de Libertação Nacional. 

México, no sexto mês do ano de 2005. 
6ª DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA (II)
Por EZLN - Tradução Norton e camarada g 02/07/2005 às 17:34 
Tradução sem revisão. 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. MÉXICO. 
(SEXTA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA).
III.- DE COMO VEMOS O MUNDO.
Agora vamos explicar-lhes como é que nós zapatistas vemos o que passa no mundo. Pois vemos que o capitalismo é o que está mais forte agora. O capitalismo é um sistema social, ou seja uma forma como numa sociedade estão organizadas as coisas e as pessoas, e quem tem e quem não tem, e quem manda e quem obedece. No capitalismo há uns que possuem dinheiro ou seja capital e fábricas e lojas e terras e muitas coisas, e há outros que não possuem nada senão que apenas possuem sua força e seu conhecimento para trabalhar; e no capitalismo mandam os que possuem o dinheiro e as coisas, e obedecem os que ainda possuem nada mais que sua capacidade de trabalho.
E então o capitalismo significa que há uns poucos que possuem grandes riquezas, mas não é que eles ganharam um prêmio, ou que encontraram um tesouro, ou que herdaram de um parente, senão que essas riquezas obtiveram de explorar o trabalho de muitos. Ou seja que o capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores, que quer dizer que como que espremem os trabalhadores e lhes extraem tudo o que pode dar lucros. Isto se faz com injustiças porque ao trabalhador não lhe pagam exatamente o que é seu trabalho, senão que apenas lhe dão um salário para que coma um pouco e se descanse um tantinho, e no outro dia volta a trabalhar na exploração, seja no campo ou na cidade.
E também o capitalismo faz sua riqueza com despojo, ou seja com roubo, porque lhes privam de outros o que ambiciona, por exemplo terras e riquezas naturais. Ou seja que o capitalismo é um sistema onde os ladrões estão livres e são admirados e postos como exemplo.
E, além de explorar e roubar, o capitalismo reprime porque prende e mata aos que se rebelão contra a injustiça.
Ao capitalismo o que mais lhe interessa são as mercadorias, porque quando se compram e se vendem dão lucros. E então o capitalismo converte tudo em mercadorias, faz as pessoas de mercadorias, a natureza, a cultura, a história, a consciência. Segundo o capitalismo, tudo se tem que poder comprar e vender. E tudo se esconde atrás das mercadorias para que não vejamos a exploração que faz. E então as mercadorias se compram e se vendem em um mercado. E resulta que o mercado, além de servir para comprar e vender, também serve para esconder a exploração dos trabalhadores. Por exemplo, no mercado vemos o café já empacotado, em sua bolsinha ou frasco muito bonitinho, mas não vemos o camponês que sofreu para colher o café, e não vemos o "coiote" que lhe pagou muito barato por seu trabalho, e não vemos aos trabalhadores na grande empresa ?dá-lhe e dá-lhe? para empacotar o café. Ou vemos um aparelho para escutar música como cumbias,rancheras ou corridos ou segundo cada um, e o vemos que está muito bem porque tem bom som, mas não vemos a trabalhadora de maquinaria que batalhou muitas horas para pegar os cabos e as partes do aparelho, e apenas lhe pagarão uma miséria de dinheiro, e ela mora longe do trabalho e gasta um boa parte na passagem, e além disso corre perigo que a sequestrem, a estuprem e a matem como acontece na Ciudad Juárez, no México.
Ou seja que no mercado vemos mercadorias, mas não vemos a exploração com as que se fizeram. E então o capitalismo necessita de muitos mercados... ou um mercado muito grande, um mercado mundial.
E então resulta que o capitalismo de agora não é igual que antes, que estão os ricos contentes explorando os trabalhadores em seus países, senão que agora está em um passo que se chama Globalização Neoliberal. Esta globalização quer dizer que já não apenas em um país dominam os trabalhadores ou em vários, senão que os capitalistas tratam de dominar tudo em todo o mundo. E então o mundo, ou seja o planeta Terra, também se diz que é o "globo terráqueo" e por isso se diz "globalização" ou seja todo o mundo.
E o neoliberalismo pois é a idéia de que o capitalismo está livre para dominar todo o mundo e nada mais que, pois há que resignar-se e conformar-se e não fazer alvoroço, ou seja não rebelar-se. Ou seja que o neoliberalismo é como a teoria, o plano da globalização capitalista. E o neoliberalismo tem seus planos econômicos, políticos, militares e culturais. Em todos esses planos o que se trata é de dominar a todos, e o que não obedece o reprimem ou o separam para que não passe suas idéias de rebelião aos outros.
Então, na globalização neoliberal, os grandes capitalistas que vivem nos países que são poderosos, como Estados Unidos, querem que todo o mundo se torne como uma grande empresa onde se produzem mercadorias como num grande mercado. Um mercado mundial, um mercado para comprar e vender tudo do mundo e para esconder toda a exploração de todo o mundo. Então os capitalistas globalizados se metem em todos lados, ou seja em todos os países, para fazer seus grandes negócios ou seja suas grandes explorações. E então não respeitam nada e se metem como querem. Ou seja que como que fazem uma conquista de outros países. Por isso nós zapatistas dizemos que a globalização neoliberal é uma guerra de conquista de todo o mundo, uma guerra mundial, uma guerra que o capitalismo faz para dominar mundialmente. E então essa conquista as vezes é com exércitos que invadem um país e através da força o conquistam. Mas as vezes é com a economia, ou seja que os grandes capitalistas metem seu dinheiro em outro país ou lhe emprestam dinheiro, mas com a condição de que obedeça o que eles dizem. E também se metem com suas idéias, ou seja com a cultura capitalista que é a cultura da mercadoria, do lucro, do mercado.
Então o que faz a conquista, o capitalismo, faz como quer, ou seja que destrói e muda o que não lhe faz o gosto e elimina o que lhe incomoda. Por exemplo lhe estorvam os que não produzem nem compram nem vendem as mercadorias da modernidade, ou os que se rebelam a essa ordem. E a esses que não lhe servem, pois os despreza. Por isso os indígenas estorvam à globalização neoliberal e por isso os desprezam e os querem eliminar. E o capitalismo neoliberal também tira as leis que não o deixam fazer muitas explorações e ter muito lucro. Por exemplo impõem que tudo que se pode comprar e vender, e como o capitalismo tem o dinheiro, pois compra tudo. Então como que o capitalismo destrói os países que conquista com a globalização neoliberal, mas também como que querem voltar a acomodar tudo ou fazer de novo mas a seu modo, ou seja de modo que o beneficie e sem o que lhe estorva. Então a globalização neoliberal, ou seja a capitalista, destrói o que há nesses países, destrói sua cultura, seu idioma, seu sistema econômico, seu sistema político, e também destrói os modos em que se relacionam os que vivem nesse país. Ou seja que terá destruido tudo o que faz que um país seja um país.
Então a globalização neoliberal quer destruir as Nações do mundo e que apenas haverá uma só Nação ou país, ou seja o país do dinheiro, do capital. E o capitalismo quer então que tudo seja como ele quer, ou seja segundo seu modo, e o que é diferente não gosta, e o persegue, e o ataca, ou o separa em um rincão e faz como que se não existisse.
Então, como quem diz resumindo, o capitalismo da globalização neoliberal se baseia na exploração, o roubo, o desprezo e a repressão aos que não se deixam. Ou seja igual antes, mas agora globalizado, mundial.
Mas não é tão fácil para a globalização neoliberal, porque os explorados de cada país não se conformam e não dizem que já nçao tem solução, senão que se rebelam; e os que sobram e estorvam pois resistem e não se deixam ser eliminados. E então por isso vemos que em todo mundo os que estão fodidos fazem resistências para não deixaram-se, ou seja que rebelam, e não apenas em um país senão que onde queira e abundam, ou seja, assim como há uma globalização neoliberal, há uma globalização da rebeldia.
E nesta globalização da rebeldia não só aparecem os trabalhadores do campo e da cidade, senão que também aparecem outros e outras que muito os perseguem e desprezam pelo mesmo de não se deixar dominar, como são as mulheres, os jovens, os indígenas, os homosexuais, lésbicas, transexuais, os migrantes, e muitos outros grupos que deles há em todo o mundo mas que não vemos até que gritam que já basta de os desprezar, e se levantam, e pois já os vemos, e os ouvimos, e aprendemos.
E então nós vemos que todos esses grupos de gente estão lutando contra o neoliberalismo, ou seja contra o plano da globalização capitalista, e estão lutando pela humanidade.
E tudo isto que vemos nos produz grande assombro por ver a estupidez dos neoliberais que querem destruir toda a humanidade com suas guerras e explorações, mas também nos produz grande alegria ver que onde queira aparece resistências e rebeldias, assim como a nossa que é um pouco pequena mas aqui estamos. E vemos tudo isto em todo mundo e já nosso coração aprende que não estamos sós.
IV.- DE COMO VEMOS O NOSSO PAÍS QUE É MÉXICO.
Agora lhes falaremos como vemos o que está passando no nosso México. Bom, pois o que vemos é que nosso país está governado pelos neoliberais. Ou seja que, como ja explicamos, os governantes que temos estão destruindo o que é nossa Nação, nossa Pátria mexicana. E seu trabalho destes maus governantes não é olhar pelo bem-estar do povo, senão que apenas estão pendentes do bem-estar dos capitalistas. Por exemplo, fazem leis como as do Tratado de Livre Comércio(TLC), que passam a deixar na miséria muitos mexicanos, tanto campesinos e pequenos produtores, porque são "devorados" pelas grandes empresas agro-industriais; tanto como os trabalhadores e pequenos empresários porque não podem competir com as grandes transnacionais que se metem sem que nada lhes diga e até lhes dão graças, e põem seus baixos salários e seus altos preços. Ou seja que, como quem diz, algumas das bases econômicas de nosso México, que eram o campo e a indústria e o comércio nacional, estão bem destruídas e apenas restam uns poucos escombros que é seguro que também vão vender.
E estas são grandes desgraças para nossa Pátria. Porque no campo já não se produzem os alimentos, senão apenas os que vendem os grandes capitalistas, e as boas terras são roubadas com mañas* e com o apoio dos políticos. Ou seja que no campo está passando igual quando o Porfirismo, ainda que, no lugar de fazendeiros, agora são umas empresas estrangeiras as que têm ao camponês bem fodido. E onde antes tinha créditos e preços de proteção, agora só há esmolas, ..e as vezes nem isso.
Ao lado do trabalhador da cidade as fábricas fecham e ficam sem trabalho, ou se abrem as que se chamam maquiladoras, que são estrangeiras e que pagam uma miséria por muitas horas de trabalho. E então não importa o preço dos produtos que o povo precisa porque, ainda que está caro ou barato, pois não há dinheiro. E se alguém trabalhava numa pequena ou média empresa, pois agora não, porque se fechou uma grande transnacional a comprou. E se alguém tinha um pequeno negócio, pois também se desapareceu ou se pôs a trabalhar clandestinamente para as grandes empresas que exploram uma barbaridade, e até põem a trabalhar os meninos e meninas. E se o trabalhador estava no seu sindicato para demandar seus direitos legalmente, pois não, que agora o mesmo sindicato lhe diz que tem que aceitar que abaixem o salário ou a jornada de trabalho ou tiram prestações, porque se não a empresa fecha e se vai para outro país. E depois está isso do "micro changarro*", que é o programa econômico do governo para que todos os trabalhadores da cidade se ponham a vender chicletes ou cartões de telefone nas esquinas. Ou seja, pura destruição econômica também nas cidades.
E então o que acontece é que, como a economia do povo está fodida tanto no campo como na cidade, pois muitos mexicanos e mexicanas têm que deixar sua Pátria, ou seja a terra mexicana, e ir procurar trabalho em outro país que é o Estados Unidos e aí não os tratam bem, senão que os exploram, perseguem-nos e os desprezam e até os matam.
Então no neoliberalismo nos impõem os maus governos pois não há melhora na economia, ao contrário, o campo está muito necessitado e nas cidades não há trabalho. E o que está passando é que o México está se convertendo nada mais que o lugar onde nascem em um momento, e outro momento morrem, os que trabalham para a riqueza dos estrangeiros principalmente dos gringos ricos. Por isso dizemos que o México está dominado pelos Estados Unidos. Bom, mas não apenas passa isso, senão que também o neoliberalismo mudou à classe política do México, ou seja aos políticos, porque os fez como que empregados de uma loja, que tem que fazer todo o possível para vender tudo e bem barato. Já vêem que mudaram as leis para tirar o artigo 27 da Constituição e se pudessem vender as terras ejidales e comunais. Isso foi Salinas de Gortari, e ele e seus grupos disseram que é pelo bem do campo e do camponês, e que assim vamos prosperar e viver melhor. Por acaso foi assim? O campo mexicano está pior que nunca e os camponeses mais fodidos do que quando Porfirio Díaz. E também disseram que vão privatizar, ou seja vender aos estrangeiros, as empresas que teria o Estado para apoiar o bem-estar do povo. Que porque não funcionam bem e lhes falta modernizar-se, e que melhor vendê-las. Mas, no lugar de melhorar, os direitos sociais que se conquistaram na revolução de 1910 são agora para dar lástima... e coragem. E também disseram que tem que abrir as fronteiras para que entre todo o capital estrangeiro, que assim vão obrigar os empresários mexicanos a fazer melhor as coisas. Mas agora vemos que já nem há empresas nacionais, tudo foi comido pelos estrangeiros, e o que vendem está pior que o que se fazia no México.
E bom, pois agora também os políticos mexicanos querem vender a PEMEX ou seja o petróleo que é dos mexicanos, e a única diferença é que uns dizem para se vender tudo e outros dizem para apenas se vender uma parte. E também querem privatizar o seguro social, e a electricidade, e a água, e os bosques, e tudo, até que não tenha nada do México e nosso país apenas seja como um terreno baldio ou um lugar para diversão dos ricos de todo o mundo, e os mexicanos e mexicanas estejamos como seus serventes, pedintes do que eles oferecem, mal vivendo, sem raízes, sem cultura, sem Pátria pois.
Ou seja que os neoliberalistas querem matar o México, a nossa pátria mexicana. E os partidos políticos eleitorais não mais nos defendem, senão que são os primeiros que se põe à serviço dos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, e são os que se encarregam de nos enganar, fazendo-nos que olhemos para outro lado enquanto vendem tudo e ficam eles com o pagamento. Todos os partidos políticos eleitorais que tem agora, não nomás* uns. Pensem vocês se algo tem feito bem e verão que não, que puras roubalheiras e acordos. E vejam como os políticos eleitorais sempre tem suas boas casas e seus bons carros e seus luxos. E todavia querem que lhes damos as graças e que outro momento votamos por eles. E é que de plano, como logo dizem, não têm mãe. E não a têm porque eles não tem Pátria, apenas tem contas bancárias.
E também vemos que cresce muito o narcotráfico e os crimes. E as vezes pensamos que os criminosos são como os que aparecem nos corridos* ou nos filmes, e talvez alguns são assim, mas não são os maiores chefes.Os maiores chefes andam bem vestidos, têm estudos feitos no estrangeiro, são elegantes, não andam se escondendo senão que comem em bons restaurantes e saem nos jornais muito bonitos e bem vestidos em suas festas, ou seja que, como depois se diz, são "gente bem", e alguns até são dirigentes, deputados, senadores, secretários de estado, empresários prósperos, chefes de polícia, generais.
Estamos dizendo que a política não serve? Não, o que queremos dizer é que ESSA política não serve. E não serve porque não leva em conta o povo, não o escuta, não lhe faz caso, nomás* se lhe acerca quando há eleições, e já nem sequer querem votos, já basta com as enquetes para dizer quem ganha. E então pois puras promessas de que vão fazer isso e vão fazer aquilo, e já depois, pois anda-vete* e não os volta a ver, mas quando sai nas notícias que já roubaram muito dinheiro e não vão fazer nada porque a lei, que esses mesmos políticos fizeram, protege-os.
Porque esse é outro problema, e é que a Constitução já está toda manuseada e mudada. Já não é a que teria os direitos e as liberdades do povo trabalhador, senão que agora estão os direitos e as liberdades dos neoliberais para ter seus grandes lucros. E os juízes estão para servir esses neoliberais, porque sempre dão sua palavra a favor deles, e aos que não são ricos pois lhes tocam as injustiças, os cárceres, os cemitérios.
Bueno, pois ainda com toda essa perseguição que estão fazendo os neoliberalistas, há mexicanos e mexicanas que se organizam e fazem luta de resistência.
E assim nos inteiramos que há indígenas, que suas terras estão longes daqui de Chiapas, e que fazem sua autonomia e defendem sua cultura e cuidam a terra, os bosques, o água.
E há trabalhadores do campo, ou seja camponeses, que se organizam e fazem suas marchas e mobilizações para exigir créditos e apoios ao campo.
E há trabalhadores da cidade que não se deixam que lhes tirem seus direitos ou que privatizem seus trabalhos, senão que protestam e se manifestam para que não lhes tirem o pouco que têm e para que não lhe tirem ao país o que é dele, como a eletricidade, o petróleo, a segurança social, a educação.
E há estudantes que não deixam que se privatize a educação e lutam para que seja gratuita e popular e científica, ou seja que não cobrem, que toda a gente possa aprender, e que nas escolas não ensinem coisas ruins.
E há mulheres que não deixam que as tratem como enfeite ou que as humilhem e desprezem nomás* por ser mulheres, senão que se organizam e lutam pelo respeito que merecem como mulheres que são.
E há jovens que não aceitam que os embrutecem com as drogas ou que os perseguem por seus modos de ser, senão que se fazem conscientes com sua música e sua cultura, sua rebeldia pois.
E há homossexuais, lésbicas, transsexuais e muitos modos, que não se conformam com que os zombam, e os desprezam, e os maltratam, e até os matam porque têm outro modo que é diferente, e os tratam como anormais ou delinquentes, senão que fazem suas organizações para defender seu direito à diferença.
E há sacerdotes e freiras e os que se chamam seglares, que não estão com os ricos nem resignados a rezadeira, senão que se organizam para acompanhar as lutas do povo.
E há os que se chamam lutadores sociais, que são homens e mulheres que toda sua vida passaram lutando pelo povo explorado, e são os mesmos que participaram nas grandes greves e ações trabalhistas, nas grandes mobilizações cidadãs, nos grandes movimentos camponeses, e que sofreram as grandes repressões, e como queira, ainda que alguns já têm idade, seguem sem render-se, e aí andam de um lado a outro procurando a luta, procurando a organização, procurando a justiça, e se fazem organizações de esquerda, organizações não governamentais, organizações de direitos humanos, organizações de defesa de presos políticos e de aparição dos desaparecidos, publicações de esquerda, organizações de professores ou estudantes, ou seja luta social, e até organizações político-militares, e nomás* não se estão quietos e muito sabem porque muito viram e ouvido e vivido e lutado.
E assim em geral, nós vemos que em nosso país, que se chama México, há muita gente que não se deixa, que não se rende, que não se vende. Ou seja que é digna. E isso nos dá muito satisfação e alegria porque com toda essa gente pois não tão fácil irão ganhar os neoliberalistas e talvez se consegue salvar a nossa Pátria dos grandes roubos e destruição que he fazem. E pensamos que oxalá nosso "nós" incluísse todas essas rebeldias...
(Continuará...)
Das, montanhas do Sudeste Mexicano.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, no sexto mês do ano de 2005.
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EXÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL. MÉXICO 

Sexta Declaração da Selva Lacandona. 

5. Sobre o que queremos fazer. 

Bom, agora vamos dizer o que queremos fazer no mundo e no México, porque não podemos ver tudo o que acontece em nosso planeta e continuarmos calados, como se só nós estivéssemos onde estamos. 

Quanto ao mundo, a todos os que resistem de muitas formas e em seus países queremos dizer que não estão sós, que nós zapatistas, apesar de sermos muito pequenos, os apoiamos e vamos ver a forma de ajudá-los em suas lutas e de falar com vocês para aprender, porque o que aprendemos é a aprender. 

E aos povos latino-americanos queremos dizer que para nós é motivo de orgulho ser uma parte, ainda que pequena, de vocês. É bom lembrar quando anos atrás o continente se iluminava, e uma luz se chamava Guevara, como antes se chamou Bolívar, porque às vezes os povos pegam um nome para dizer que pegam uma bandeira. 

Queremos dizer ao povo de Cuba, que há muitos anos está resistindo em seu caminho, que não está só e que não concordamos com o bloqueio que lhe fazem e que vamos ver a maneira de mandar-lhes algo, ainda que seja milho, para a sua resistência. E queremos dizer ao povo norte-americano que não nos confundimos e sabemos que uma coisa são os maus governo que tem e que passam a prejudicar o mundo inteiro, e outra, muito diferente, são os norte-americanos que lutam em seu país e se solidarizam com as lutas de outros povos. E queremos dizer aos irmãos e irmãs Mapuche, no Chile, que vemos e aprendemos de suas lutas. E aos Venezuelanos que observamos atentamente como defendem sua soberania, ou seja, o direito de sua Nação decidir para onde vá. E aos irmãos e irmãs indígena do Equador e da Bolívia dizemos que estão dando uma boa lição de história a toda a América Latina porque agora sim que estão colocando um freio à globalização neoliberal. E aos piqueteiros e aos jovens da Argentina queremos dizer isso, que os queremos. E aos que no Uruguai querem um país melhor, que os admiramos. E aos que estão sem terra no Brasil, que os respeitamos. E a todos os jovens da América Latina, que está bem o que estão fazendo e que nos dá grande esperança. 

Queremos dizer aos irmãos e irmãs da Europa Social, ou seja a que é digna e rebelde, que não estão sós. Que nos alegram muito seus grandes movimentos contra as guerras neoliberalistas. Que olhamos com atenção suas formas de organização e suas maneiras de lutar para que talvez possamos aprender algo. Que estamos vendo as formas de apoiá-los em suas lutas e que não vamos mandar euros porque logo se desvalorizam em função das brigas da União Européia, mas, talvez, vamos mandar artesanato e café para que os comercializem e possa ajudar em seus trabalhos para a luta. Talvez, vamos mandar também pozol que dá muita força na resistência, mas sei lá se vamos mandá-lo porque o pozol é mais parte do nosso jeito e talvez faz mal pra barriga, e se debilitam suas lutas os neoliberalistas os derrotam. 

Queremos dizer aos irmãos e irmãs da África, Ásia e Oceania que sabemos que também estão lutando e que queremos conhecer mais suas idéias e suas práticas. 

Queremos dizer ao mundo que o queremos tornar grande, tão grande que caibam todos os mundos que resistem porque os neoliberalistas querem destrui-los e para que não desanimem, mas lutem pela humanidade. 

Bom, no México, o que queremos fazer é um acordo com pessoas e organizações que sejam de esquerda porque achamos que só na esquerda política está a idéia de resistir contra a globalização neoliberal e de construir um país onde haja justiça, democracia e liberdade para todos. Não como agora que só há justiça para os ricos, só há liberdade para seus grandes negócios e só há democracia para pintar os muros com a propaganda eleitoral. Porque nós pensamos que só da esquerda pode sair um plano de luta para que a nossa Pátria, que é o México, não morra. 

Então, o que pensamos é que, com estas pessoas e organizações de esquerda, fazemos um plano para ir em todos os lugares do México onde há gente simples e humilde como nós. E não é que vamos dizer o que devem fazer, ou seja não vamos lhes dar ordens. 

Tampouco vamos pedir-lhes que votem por um candidato, pois já sabemos que os existentes são neoliberalistas. Tampouco vamos dizer que façam como nós, nem que se levantem em armas. 

O que vamos fazer é perguntar a eles como é a sua vida, sua luta, seu pensamento em relação a como está o nosso país e como fazemos para que não nos derrotem. 

O que vamos fazer é tomar o pensamento da gente simples e humilde e talvez vamos encontrar nela o mesmo amor que sentimos por nossa pátria. 

Talvez chegamos a um acordo entre nós que somos simples e humildes e, juntos, nos organizamos em todo o país e colocamos de acordo nossas lutas que agora estão sós, afastadas umas das outras, e encontramos algo parecido com um programa que tenha o que todos queremos, e um plano de como vamos conseguir que este programa, que se chama "programa nacional de luta", seja cumprido. 

Então, conforme o acordo da maioria dessas pessoas que vamos ouvir, fazemos uma luta com todos, com indígenas, operários, camponeses, estudantes, professores, funcionários públicos, mulheres, crianças, anciãos, homens, e com todo aquele que tenha coração bom e tenha vontade de lutar para que não se acabe de destruir e vender nossa pátria que se chama "México" e que vem ficando entre o Rio Bravo e o Rio Suchiate, e, de um lado, tem o Oceano Pacífico e, do outro, o Oceano Atlântico. 

6. Sobre como vamos fazer. 

Então esta é a nossa palavra simples, dirigida à gente humilde e simples do México e do mundo, e esta nossa palavra a chamamos: Sexta Declaração da Selva Lacandona. 

E aqui estamos para dizer com nossa simples palavra que... 

O EZLN mantém seu compromisso de cessar o fogo ofensivo e não fará ataque algum contra forças governamentais nem movimentações militares ofensivas. 

O EZLN mantém ainda seu compromisso de insistir na via da luta política com esta iniciativa pacífica que fazemos agora. Portanto, o EZLN seguirá o seu pensamento de não estabelecer nenhum tipo de relação secreta com organizações político-militares nacionais ou de outros países. 

O EZLN referenda seu compromisso de defender, apoiar e obedecer às comunidades indígenas zapatistas que o integram e são seu comando supremo, e, sem interferir em seus processos democráticos internos e na medida de suas possibilidades, contribuir para o fortalecimento de sua autonomia, bom governo e melhora de suas condições de vida. Ou seja, o que vamos fazer no México e no mundo vamos fazê-lo sem armas, com um movimento civil e pacífico, e sem descuidar nem deixar de apoiar nossas comunidades. 

Portanto... 

No mundo... 

# Estabeleceremos mais relações de respeito e apoio mútuos com pessoas e organizações que resistem e lutam contra o neoliberalismo e pela humanidade 

# Na medida de nossas possibilidades, enviaremos ajudas materiais tais como alimentos, artesanatos para os irmãos e irmãs que lutam no mundo inteiro. Para começar, vamos pedir emprestado à Junta de Bom Governo de La Realidad, o caminhão que se chama "Chompiras" no qual parece que cabem 8 toneladas, vamos enchê-lo de milho, e colocar talvez dois tambores de 200 litros cada um com gasolina e petróleo, conforme lhes convêm, e vamos entregar isso na embaixada de Cuba no México para que o enviem ao povo cubano como apoio dos zapatistas para a sua resistência contra o bloqueio norte-americano. Ou talvez há um lugar mais próximo para fazer a entrega já que a Cidade do México fica bem distante e se o "Chompiras" cair aos pedaços vamos ficar mal. Isso até que saia a colheita que agora está brotando no milharal e se não nos atacam, porque se o enviamos nestes meses a espiga está só começando a se formar e com esta não saem direito nem os tamales, melhor mesmo que seja em novembro ou dezembro. 

Vamos fazer também um acordo com as cooperativas de mulheres do artesanato para mandar um tanto de bordados às Europas que talvez já não são União, e, também, talvez mandamos café orgânico das cooperativas zapatistas para que o vendam e tirem um pouco de dinheiro para sua luta. E se não o venderem, então podem sempre fazer um cafezinho e falar da luta antineoliberal, e se faz um pouco de frio então se enrolam com os bordados zapatistas que resistem bem mesmo quando lavados a mão e pedra e, além do mais, não desbotam. 

E também vamos mandar um pouco de milho não-transgênico aos irmãos e irmãs indígenas da Bolívia e do Equador, não sabemos como fazer para que a entrega chegue até eles, mas estamos dispostos sim a dar esta pequena ajuda. 

# A todos e a todas que resistem no mundo inteiro dizemos que é necessário fazer outros encontros intercontinentais, mesmo que seja um só. Talvez em dezembro deste ano ou em janeiro do próximo, vamos pensar nisso. Não queremos dizer nem mesmo quando, porque se trata de chegarmos a um acordo entre todos sobre onde, quando, como e quem. Mas que não seja de palanque de onde uns falam e todos os demais escutam, mas que seja sem palanque, aberto, e todos possam falar, mas em ordem porque, do contrário vai dar bagunça e não se entende a palavra, e com boa organização todos ouvem, e assim anotam em seus cadernos as palavras de resistência de outros para que em seguida cada um fale disso a seus companheiros e companheiras em seus mundos. Achamos que deve ser num lugar onde há um presídio muito grande para, caso nos reprimam e prendam, não ficarmos amontoados como simples presos, mas isso sim, bem organizados, e aí no presídio vamos continuar o encontro intercontinental pela humanidade e contra o neoliberalismo. Então, vamos dizer como fazer para entrarmos em acordo e como vamos nos colocar de acordo. Bom, é assim que pensamos fazer o que queremos fazer no mundo. Agora segue... 

No México... 

1. Vamos continuar lutando pelos povos indígenas do México, mas não só por eles e nem só com eles, mas sim por todos os explorados e despossuídos do México, com todos eles e no país inteiro. E quando dizemos todos os explorados do México estamos falando também dos irmãos e irmãs que tiveram que ir aos Estados Unidos para procurar trabalho para poder sobreviver. 

2. Vamos ouvir e falar diretamente, sem intermediários ou mediações, com a gente simples e humilde do povo mexicano e, de acordo com o que vamos ouvindo e aprendendo, vamos construindo, com esta gente que é como nós, humilde e simples, um programa nacional de luta, um programa que seja claramente de esquerda, ou seja anticapitalista, ou seja antineoliberal, ou seja pela justiça, a democracia e a liberdade para o povo mexicano. 

3. Vamos tratar de construir ou reconstruir outra forma de fazer política, que tenha o espírito de servir aos demais, sem interesses materiais, com sacrifício, dedicação, honestidade, que cumpra a palavra, cujo único pagamento seja a satisfação do dever cumprido, ou seja, como faziam antes os militantes de esquerda que não paravam nem diante das surras, da prisão ou da morte, muito menos das notas de dólar. 

4. Também vamos levantando uma luta para reivindicar que façamos uma nova Constituição, ou seja, novas leis que levem em consideração as demandas do povo mexicano assim como elas são: teto, terra, trabalho, comida, saúde, educação, informação, cultura, independência, democracia, justiça, liberdade e paz. Uma nova Constituição que reconheça os direitos e as liberdades do povo e defenda o fraco diante do poderoso. 

PARA ISSO... 

O EZLN enviará uma delegação de sua direção para fazer este trabalho em todo o território nacional e por tempo indeterminado. Esta delegação zapatista, junto às organizações e pessoas de esquerda que venham a se unir a esta Sexta Declaração da Selva Lacandona, irão aos lugares onde forem expressamente convidadas. 

Avisamos também que o EZLN estabelecerá uma política de alianças com organizações e movimentos não eleitorais que se definam, em teoria e na prática, como de esquerda, de acordo com as seguintes condições: 

Não fazer acordos de cúpula para impor na base, mas sim fazer acordos para ir juntos ouvir e organizar a indignação; não levantar movimentos que depois sejam negociados às costas daqueles que os integram, mas sim levar sempre em consideração a opinião dos que deles participam; não procurar presentes, posições, vantagens, cargos públicos, de Poder ou de quem aspira a ele, mas sim ir além dos calendários eleitorais; não tratar de resolver os problemas de nossa Nação a partir de cima, mas sim construir A PATIR DE BAIXO E PARA OS DEBAIXO uma alternativa à devastação neoliberal, uma alternativa de esquerda para o México. 

Sim ao respeito recíproco à autonomia e independência das organizações, a suas formas de luta, a sua maneira de se organizar, a seus processos internos para tomar decisões, a suas representações legítimas, a suas aspirações e demandas; e sim a um compromisso claro de defesa conjunta e coordenada da soberania nacional, com a oposição intransigente às tentativas de privatização da energia elétrica, do petróleo, da água e dos recursos naturais. 

Ou seja, como se diz, convidamos as organizações políticas e sociais de esquerda que não tenham registro, as pessoas que se reivindiquem de esquerda e não pertençam aos partidos políticos com registro a reunirmos, na data, lugar e forma que proporemos no momento oportuno, para organizar uma campanha nacional, visitando todos os cantos possíveis da nossa pátria, para ouvir e organizar a palavra de nosso povo. Então é como uma campanha, só que bem diferente, porque não é eleitoral. 

Irmãos e irmãs: 

Esta é a nossa palavra com a qual declaramos: 

No mundo, vamos nos irmanar mais com as lutas de resistência contra o neoliberalismo e pela humanidade. 

Vamos apoiar estas lutas, ainda que seja pouco. 

Com respeito mútuo, vamos trocar experiências, histórias, idéias, sonhos. 

No México, vamos andar pelo país inteiro, pelas ruínas deixadas pela guerra neoliberal e pelas resistências que, entrincheiradas, nele florescem. 

Vamos procurar, e encontrar, alguém que queira estes solos e estes céus pelo menos tanto quanto nós. 

Vamos procurar, de La Realidad a Tijuana, quem queira organizar-se, lutar, construir talvez a última esperança de que esta Nação, que fica andando pelo menos desde o tempo em que uma águia posou num cactos para devorar uma serpente, não morra. 

Vamos por democracia, liberdade e justiça para aqueles aos quais, como nós, são negadas. 

Vamos com outra política, por um programa de esquerda e por uma nova constituição. 

Convidamos os indígenas, operários, camponeses, professores, estudantes, donas de casa, colonos, pequenos proprietários, pequenos comerciantes, micro-empresários, aposentados, deficientes físicos, religiosos e religiosas, cientistas, artistas, intelectuais, jovens, mulheres, anciãos, homossexuais e lésbicas, crianças para que, de forma individual ou coletiva, participem diretamente com os zapatistas desta CAMPANHA NACIONAL para a construção de outra forma de fazer política, de um programa de luta nacional e de esquerda, e por uma nova Constituição. 

Esta é a nossa palavra sobre o que vamos fazer e como vamos fazê-lo. Vejam vocês se querem entrar. 

Dizemos aos homens e às mulheres que tenham bom pensamento em seu coração, que estiverem de acordo com esta palavra que tiramos e que não tenham medo, ou que tenham medo, mas que o controlem, então que digam publicamente se estão de acordo com esta idéia que estamos declarando e assim vamos ver de vez quem, como, onde e quando é que se dá este novo passo na luta. 

Enquanto pensam, dizemos que, hoje, no sexto mês do ano de 2005, nós, homens, mulheres, crianças e anciãos do Exército Zapatista de Libertação Nacional, já decidimos e subscrevemos esta Sexta Declaração da Selva Lacandona, a assinaram os que sabem e os que não colocaram seu dedo, mas os que não sabem já estão em número menor porque aqui a educação já avançou por este território em rebeldia pela humanidade e contra o neoliberalismo, ou seja, no céu e terra zapatistas. 

Esta foi nossa simples palavra dirigida aos corações nobres da gente simples e humilde que resiste contra as injustiças no mundo inteiro. 

DEMOCRACIA! 

LIBERDADE! 

JUSTIÇA! 

Das montanhas do Sudeste Mexicano 

Comitê Clandestino Revolucionário Indígena – Comando Geral do Exército Zapatista de Libertação Nacional. 

México, no sexto mês, ou seja em junho, do ano de 2005. 
[México] PLANO LA REALIDAD-TIJUANA
      Por EZLN- tradução Norton 28/06/2005 às 02:25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      PLANO LA REALIDAD-TIJUANA 

      O DIA DE HOJE, 9 DE AGOSTO DO ANO 2003, COMO RESPOSTA FRENTE AOS PLANOS DA 
      CLASSE POLÍTICA QUE PRETENDE FRAGMENTAR O PAÍS, O EXÉRCITO ZAPATISTA DE 
      LIBERTAÇÃO NACIONAL CHAMA AO POVO DO MÉXICO A LEVAR ADIANTE O PLANO LA 
      REALIDAD-TIJUANA PARA O QUAL PROPOMOS SETE ACORDOS COMUNS E SETE DEMANDAS 
      NACIONAIS. 
      ESTES SÃO OS SETE ACORDOS QUE PROPOMOS: 

      PRIMEIRO ACORDO – RESPEITO RECÍPROCO A AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DAS 
      ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE OPERÁRIOS, CAMPONESES, INDÍGENAS, MULHERES, 
      ANCIÃOS, HOMOSSEXUAIS, LÉSBICAS, TRANSSEXUAIS, SEXOSERVIDORAS E 
      SEXOSERVIDORES, EMPREGADOS, JÓVENS, CRIANÇAS, COLONOS, PROFESSORES, 
      PEQUENOS COMERCIANTES, DEVEDORES, ARTISTAS, INTELECTUAIS, RELIGIOSOS, AS 
      SUAS FORMAS DE LUTA, O SEU MODO DE ORGANIZARSE, SEUS PROCESSOS INTERNOS DE 
      TOMADA DE DECISÕES, SEUS REPRESENTANTES LEGÍTIMOS, SUAS ASPIRAÇÕES E 
      DEMANDAS, E OS ACORDOS A QUE CHEGEM COM SUAS PARTES CONTRARIAS. 

      SEGUNDO ACORDO - PROMOÇÃO DAS FORMAS DE AUTOGOVERNO E AUTOGESTÃO EM TODO O 
      TERRITÓRIO NACIONAL, DE ACORDO AOS MODOS DE CADA UM. 

      TERCEIRO ACORDO - PROMOVER A REBELDIA E A RESISTÊNCIA CIVIS E PACÍFICAS 
      FRENTE AS DISPOSIÇÕES DO MAL GOVERNO E DOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

      QUARTO ACORDO – DAR SOLIDARIEDADE TOTAL E INCONDICIONAL COM O AGREDIDO E 
      NÃO COM O AGRESSOR. 

      QUINTO ACORDO – FORMAR UMA REDE DE COMÉRCIO BÁSICO INTERCOMUNIDADES E 
      PROMOÇÃO DO CONSUMO BÁSICO EM LOCAIS E COMÉRCIOS NACIONAIS, DANDO 
      PREFERÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO COMÉRCIO E AO CHAMADO COMÉRCIO INFORMAL. 

      SEXTO ACORDO – DEFESA CONJUNTA E COORDENADA DA SOBERANIA NACIONAL, E 
      OPOSIÇÃO FRONTAL E RADICAL AS IMINENTES PRIVATIZAÇÕES DA ENERGIA ELÉTRICA, 
      DO PETRÓLEO E DE OUTROS RECURSOS NATURAIS. 


      SÉTIMO ACORDO – FORMAR UMA REDE DE INFORMAÇÃO E CULTURA, E DEMANDAR DOS 
      MEIOS DE COMUNICAÇÃO INFORMAÇÃO VERDADEIRA, COMPLETA, OPORTUNA E 
      BALANCEADA. CRIAR MEIOS DE INFORMAÇÃO LOCAIS E ESTABELECER REDES REGIONAIS 
      E NACIONAIS. DEFESA E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, E 
      DAS CIÊNCIAS E AS ARTES UNIVERSAIS. 


      E ESTAS SÃO AS SETE DEMANDAS QUE PROPOMOS: 

      PRIMEIRA DEMANDA – A TERRA É DE QUEM A TRABALHA. EM DEFESA DA PROPRIEDADE 
      EJIDAL E COMUNAL DA TERRA, E A PROTEÇÃO E DEFESA DOS RECURSOS NATURAIS. 
      NADA SEM O CONHECIMENTO E CONCENTIMENTO PRÉVIOS DOS HABITANTES E 
      TRABALHADORES DE CADA LUGAR. 

      SEGUNDA DEMANDA – TRABALHO DIGNO E SALÁRIO JUSTO PARA TODOS E TODAS. 

      TERCEIRA DEMANDA – MORADIA DIGNA PARA TODOS E TODAS. 

      QUARTA DEMANDA – SAÚDE PÚBLICA GRATUITA PARA TODOS E TODAS. 

      QUINTA DEMANDA – ALIMENTAÇÃO E ROUPAS A BAIXO CUSTO PARA TODOS E TODAS. 

      SEXTA DEMANDA – EDUCAÇÃO LAICA GRATUITA PRA TODA A INFANCIA E JUVENTUDE. 

      SÉTIMA DEMANDA – RESPEITO A DIGNIDADE DA MULHER, DA INFÂNCIA E DOS 
      ANCIÃOS. 

      O EZLN FAZ UM CHAMADO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS INDEPENDENTES DO ESTADO E 
      DOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE DISCUTAM E, EM SEU CASO, APROVEM E AMPLIEM 
      ESSE PLANO NACIONAL. 



      ¡DEMOCRACIA! 
      ¡LIBERTAD! 
      ¡JUSTICIA! 



      DESDE LAS MONTAÑAS DEL SURESTE MEXICANO. 


      COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL 
      EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
      MÉXICO, AGOSTO DEL 2003. 

       URL:: http://www.fzln.org.mx/displayarticle762.html
_----------------------------------------------------------------------------
No domingo, 11 de março, após uma marcha de mais de três mil quilômetros, o subcomandante Marcos poderá dizer, dirigindo-se a todos os mexicanos e em nome de 10 milhões de índios: "Eis-nos aqui, somos a dignidade rebelde, o coração esquecido da pátria!" 
Ignacio Ramonet, enviado especial 
Pela primeira vez, o subcomandante Marcos, chefe do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), sai da clandestinidade. Usando sempre seu capuz, deixou a floresta Lacandona do Chiapas e, desde 24 de fevereiro, marcha pacificamente para a Cidade do México, onde pretende chegar no domingo, 11 de março, após ter percorrido mais de três mil quilômetros, atravessado 12 dos Estados mais pobres do país e participado do dia 1º a 4 de março, no Estado de Michoacán, do Congresso Nacional Indígena de Nurio. 
Acompanhado por 23 comandantes do EZLN, e escoltado por personalidades amigas provenientes do mundo inteiro (entre as quais o Prêmio Nobel José Saramago, o cineasta Oliver Stone, o sindicalista José Bové, o escritor Manuel Vásquez Montalbán, Danielle Mitterrand...), o subcomandante Marcos deverá entrar triunfalmente na Cidade do México, seguindo simbolicamente o mesmo itinerário feito, durante a revolução mexicana de 1911, pelo célebre rebelde Emiliano Zapata. 
Na imensa Praça do Zócalo, no centro da capital, e no meio de uma multidão solidária estimada em várias centenas de milhares de pessoas, o turbulento Marcos poderá então dizer, dirigindo-se a todos os mexicanos e em nome de 10 milhões de índios: "Eis-nos aqui, somos a dignidade rebelde, o coração esquecido da pátria". 
Terra, raízes e história 
Poucos dias antes do início da marcha, Marcos nos recebeu, ao lado do comandante Tacho e do major Moisés, mil quilômetros ao sul da Cidade do México, no pequeno povoado de La Realidad (450 habitantes), no alto dos 1.500 metros da vertente chuvosa de uma montanha coberta por um espesso velo de selva e perto de seu quartel-general secreto. 
Mascarado com seu eterno capuz, equipado com um telefone via satélite, com um boné surrado de cor indefinida, sua velha e pequena metralhadora nas costas, explicou por que os zapatistas marcham no México: "Essa marcha não é de Marcos nem do EZLN, é a marcha de todos os povos indígenas. Ela quer mostrar que o tempo do medo acabou. Nosso objetivo principal é que os povos indígenas sejam reconhecidos pelo Congresso mexicano como sujeitos coletivos de direito. A Constituição do México não reconhece o índio. Queremos que o Estado admita que o México é constituído por povos diferentes. Que esses povos indígenas possuem sua própria organização política, social e econômica. E que mantêm uma relação forte com a terra, com sua comunidade, suas raízes e sua história. 
Divulgação da marcha 
Não reivindicamos uma autonomia excludente. Não exigimos uma independência qualquer. Não queremos proclamar o nascimento da nação maia, ou fragmentar o país em múltiplos pequenos países indígenas. Queremos que sejam reconhecidos os direitos de uma parte importante da sociedade mexicana, que possui suas próprias formas de organização e reivindica que essas formas sejam legitimadas. Nosso objetivo é a paz. Uma paz baseada em um diálogo que não seja um simulacro. Um diálogo que permita estabelecer as bases de uma reconstrução do Chiapas e favoreça a reinserção do EZLN na vida política corrente. A paz só será possível se a autonomia dos povos indígenas for reconhecida. Esse reconhecimento é uma condição importante para que o EZLN abandone definitivamente as armas e a clandestinidade, participe abertamente da vida política e possa também se dedicar à luta contra os perigosos projetos da globalização." 
Após nove meses de silêncio, a divulgação dessa marcha em um comunicado de Marcos, a 2 de dezembro de 2000, dia seguinte à posse do novo presidente do México, teve o efeito de uma bomba. Toda a classe política foi pega de surpresa por essa iniciativa audaciosa tomada em um momento bem particular. 
Na verdade, no dia 2 de julho de 2000, o Partido Revolucionário Institucional (PRI), no poder durante mais de 70 anos, perdeu a eleição presidencial para Vicente Fox, candidato do Partido de Ação Nacional (PAN), de direita. E, ao contrário das grandes suspeitas de fraude e de corrupção que haviam pesado sobre as eleições dos dois últimos presidentes - Carlos Salinas (1988-1994) e Ernesto Zedillo (1994-2000) -, a eleição de Vicente Fox foi unanimemente reconhecida como reflexo da verdade das urnas. Pela primeira vez, depois de muito tempo, Fox, que tomou posse no dia 1º de dezembro de 2000, é um presidente cuja legitimidade parece incontestável. 
Estratégia política 
Aliás, Marcos admite em uma carta aberta dirigida ao novo presidente: "Fox, ao contrário de seu predecessor Zedillo (que chegou ao poder por intermédio do crime e com o apoio dessa monstruosa corrupção que caracteriza o sistema do partido do governo), o sr. chega à direção do Executivo federal graças à rejeição que o PRI cultivou com zelo entre a população. O sr. sabe muito bem, sr. Fox: ganhou a eleição, mas não foi o sr. que derrotou o PRI. Foram os cidadãos. E não só aqueles que votaram contra o partido do governo, mas também as gerações anteriores e atuais que, de uma maneira ou de outra, resistiram e combateram a cultura do autoritarismo, da impunidade e do crime que os governos do PRI construíram ao longo de 71 anos." 1 
Durante a campanha eleitoral, Vicente Fox prometeu controlar, pacífica e politicamente, o problema zapatista "em 15 minutos". A marcha do subcomandante Marcos tomou-o de surpresa em pleno período de "estado de graça" e obrigou-o a se ocupar, imediatamente, da espinhosa questão indígena. "A idéia da marcha é um golpe de gênio, o poder é obrigado a ceder a um calendário de negociação fixado a partir de então por Marcos, que dessa maneira retoma a ação. E Fox é obrigado a aceitar, não só porque há uma pressão nacional e internacional que o impele nesse sentido, mas porque ele não ignora que, ao vir à Cidade do México discutir com as novas autoridades, Marcos reconhece a legitimidade destas, ao mesmo tempo que não reconhece a legitimidade de Salinas nem de Zedillo, considerados pelos zapatistas, e por um grande número de mexicanos, como fraudadores, trapaceiros e usurpadores", nos diz o escritor Carlos Monsivais, que acaba de ter uma longa conversa com Marcos. 2 
Um projeto para "todos os mexicanos" 
O antropólogo André Aubry, responsável pelos arquivos diocesanos em San Cristóbal de las Casas e amigo do antigo bispo, monsenhor Samuel Ruiz, acrescenta: "Em suma, o que Marcos reivindica não é uma coisa do outro mundo. Ao organizar essa marcha, ele exige que o novo presidente, Fox, diga que nação mexicana ele deseja construir. Marcos simplesmente reivindica que os índios façam parte dessa nação." 
Jogador experiente, o presidente Vicente Fox, uma vez passado o efeito surpresa, reagiu favoravelmente ao projeto da marcha zapatista. Acalmando, inicialmente, alguns espíritos exaltados em seu próprio círculo que, como o governador do Estado de Queretaro, haviam tratado os comandantes zapatistas como "traidores", ameaçando-os de morte, Fox acabou admitindo que a marcha representava "uma esperança para o México". Poderia agir de maneira diferente do presidente Andrés Pastrana, da Colômbia, que no dia 8 de fevereiro de 2001 compareceu à zona controlada pela principal guerrilha do país para se encontrar frente a frente com o chefe mítico da rebelião, Manuel Marulanda, "Tirofijo"? 
Para tranqüilizar possíveis investidores inquietos, Fox declarou, no dia 26 de fevereiro passado, em Davos: "Ninguém deve temer a marcha do EZLN no México. Não devemos ter medo de incluir todos os mexicanos em um projeto que deve permitir a todos alcançarem o desenvolvimento. A marcha será pacífica e deveremos realizar um acordo de paz em Chiapas." 3 
Três condições para o diálogo 
Em seguida, o presidente Fox transformou-se em verdadeiro propagandista da marcha: "Meu governo é a favor da marcha. Devemos acreditar no EZLN e fornecer-lhe oportunidade de provar que realmente quer a paz. O que está em jogo é nossa democracia nascente, e é preciso mostrar que ela possui elasticidade suficiente para absorver as diferentes formas de pensar, mesmo as mais radicais." 4 Enfim, Fox não hesitou, retomando argumentos zapatistas, em lembrar a vergonhosa sorte dos índios: "Basta de cinco séculos de infâmia! Basta de ignorar os indígenas e de ser incapaz de integrar os pobres e as populações marginalizadas! Os índios do México foram submetidos a humilhações racistas, a políticas públicas e privadas que levaram à sua exclusão, a seu distanciamento da educação e do desenvolvimento, que os impediram de se manifestar como cidadãos livres e investidos de direitos." 
O zelo de Fox em favor da marcha acabou irritando o subcomandante Marcos: "O presidente tenta, agora, apropriar-se da marcha zapatista e chegaria até apresentá-la como uma marcha foxista. Essa estratégia visa a pressionar o EZNL, tentando persuadir todo o mundo de que a paz foi, por assim dizer, obtida, e que se ela não for assinada é culpa apenas dos zapatistas. Trata-se de uma espécie de chantagem. Ele busca a rendição incondicional do EZLN. Enquanto sabe perfeitamente que reivindicamos, antes mesmo de iniciar as negociações propriamente ditas, três modestos sinais de boa vontade de sua parte: libertação de todos os presos zapatistas, retirada do exército de sete posições militares e ratificação dos Acordos de San Andrés sobre os direitos dos indígenas, assinados pelo governo em 1996, e que permaneceram letra morta até hoje." 
A opressão dos conquistadores 
No momento em que teve início a marcha, no dia 24 de fevereiro, as autoridades tinham libertado apenas 60 de uma centena de detidos zapatistas, e as forças armadas foram retiradas somente de quatro das sete posições reivindicadas por Marcos e, finalmente, os Acordos de San Andrés não haviam sido ratificados. André Aubry explica: "Se Fox não tem condições de cumprir as três condições que reivindicam os zapatistas, isso significa que realmente não detém o poder, que não comanda, que não é o chefe, e que o exército está acima dele. Em suma, a tradição no México, desde 1920, é de controlar os problemas políticos de maneira militar. Foi o que, antes dele, tentaram fazer com os zapatistas os presidentes Salinas e Zedillo. E não conseguiram. Se Fox quer ter êxito e se quer realmente a paz, como não pára de dizer, deve mostrar que realmente é o presidente, que comanda o exército e que, em sinal de boa vontade, aceita as três condições exigidas pelos zapatistas. Estes, por sua vez, comprovam bem sua vontade de paz, deixando a clandestinidade e indo desarmados para a Cidade do México. Marcos disse que o presidente tinha até 11 de março e o fim da marcha para aceitar as três condições. O que está em jogo merece que o presidente faça um esforço, pois envolve a condição dos índios. E a dívida do México em relação a eles é imensa." 
Na verdade, durante os últimos 500 anos, as populações indígenas foram parcialmente exterminadas, perseguidas, exploradas, humilhadas e tiveram uma vida abominável. Foram exatamente os sofrimentos desses índios do Chiapas, submetidos à opressão brutal dos conquistadores, que o famoso dominicano Bartolomé de Las Casas, bispo de San Cristóbal, descreveu no livro Breve relato da destruição das Índias (1522). Seu testemunho brutal permite imaginar o que significou, para os indígenas, o pesadelo da conquista. 
Uma dívida de cidadania 
Após a independência do México, em 1810, e mesmo após a Revolução de 1911, embora feita com o grito "Terra e liberdade!", a sorte dos índios não melhorou. O desdém, a exploração e o desprezo continuaram, assim como a tentativa de sua lenta exterminação, praticada a partir de então pelos grandes proprietários de terra, fazendeiros do café ou do cacau, ajudados por bandos de assassinos profissionais e milícias paramilitares. Na verdade, a Constituição não reconhece a existência dos povos indígenas (10% da população). Sob pretexto de que a maioria é mestiça, o México exalta oficialmente a figura do mestiço, mas ignora, e até despreza, seus índios. 
Explica o subcomandante Marcos: "De todos os habitantes do México, os índios são os mais esquecidos. São considerados cidadãos de segunda classe, uma dificuldade para o país. Ora, não somos escória. Fazemos parte de povos com história e sabedoria milenares. Povos que, apesar de pisoteados e esquecidos, ainda não morreram. E aspiramos a nos tornar cidadãos como os outros, queremos fazer parte do México sem perder nossas particularidades, sem sermos obrigados a renunciar à nossa cultura, em síntese, sem deixarmos de ser indígenas. O México tem uma dívida conosco. Uma velha dívida de dois séculos, que só poderá saldar reconhecendo nossos direitos." 
O apoio indígena 
Os índios continuam vítimas de uma espécie de genocídio silencioso. Esquecidos por todos, "invisíveis", foram condenados a ver suas línguas e seus valores mais do que milenares se extinguirem inexoravelmente. Foi contra essa fatalidade que o EZLN e o subcomandante Marcos se revoltaram. 
Instalados há sete anos nas verdes montanhas do Chiapas e nas florestas úmidas do extremo sul do México, perto da fronteira da Guatemala, os zapatistas denunciam a condição dramática das comunidades indígenas. "Ser índio, no México, não é simplesmente ter uma certa aparência física", explica-nos o escritor e ensaísta Carlos Montemayor, autor de um livro indispensável - Chiapas, la rébellion indigène du Mexique 6 - para se compreender as raízes da revolta zapatista. "É falar uma língua indígena, ocupar um território ancestral, praticar os costumes tradicionais e aderir aos valores milenares da comunidade em que se vive. No Chiapas, um terço da população é indígena, ou seja, mais de um milhão de pessoas... Com exceção dos Zoques, aparentados com os Popolucas e com os Mixes, ali se encontra uma maioria de grupos pertencente à família maia do México: Tzotziles, Tzeltales, Choles, Tojolabales, Lacandonas, Mames, Mochos, Kakchikeles, num total de doze grupos lingüísticos. Mas as importantes migrações recentes modificaram profundamente a composição social, ideológica e política das diferentes subregiões da chamada floresta Lacandona, que representa a principal base social do EZLN. Calcula-se que pelo menos 200 mil indígenas de etnias diferentes apóiam, de uma maneira ou de outra, no Chiapas, o EZLN." 
A singularidade do movimento 
Estado muito rico, o Chiapas possui as mais importantes jazidas de petróleo assim como as maiores reservas de gás e fornece para o resto do país 40% da energia hidrelétrica, o que, aliás, permitiu ao México fornecer aos Estados Unidos a eletricidade que faltou na Califórnia de uma maneira impressionante em dezembro do ano passado... O sociólogo Herman Bellinghausen, um dos melhores especialistas na insurreição zapatista, constata: "Apesar de sua enorme riqueza, no Chiapas, um terço das crianças jamais é escolarizado e apenas um em cada cem alunos chega à universidade. Entre os indígenas, o analfabetismo ultrapassa 50% e sua taxa de mortalidade é 40% superior à dos habitantes da capital..." 
Para protestar contra a sorte dos índios e, de uma maneira dramática, chamar a atenção internacional para o destino dessas comunidades humanas que se acham entre as mais abandonadas do mundo, o subcomandante Marcos e o EZLN insurgiram-se, então, no dia 1º de janeiro de 1994. Após combates que terminaram com dezenas de mortos, os zapatistas ocuparam naquele dia quatro cidades importantes do Chiapas, entre elas San Cristóbal de las Casas (50 mil habitantes). 
"Mas, ao mesmo tempo, e essa é a grande singularidade desse movimento, Marcos compreende que o tempo das guerrilhas tradicionais, como as da América Latina ao longo da segunda metade do século XX, acabou", comenta Herman Bellinghausen. "Que o fim da guerra fria, a queda do muro de Berlim em 1989, o desaparecimento da União Soviética em 1991 e a ofensiva da globalização modificaram radicalmente a situação geopolítica e revolucionaram as estruturas do poder. Que outras forças, além das forças políticas, conduzem, a partir de então, os destinos dos países, entre as quais estão na primeira fila os mercados financeiros e as lógicas livre-cambistas de que o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano é uma das expressões." 
O ideal da globalização 
Por isso os zapatistas escolheram o dia 1º de janeiro de 1994, dia da entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (Nafta), entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, para irromperem na vida política mexicana. Ao mesmo tempo que defendia a causa dos índios, Marcos marcou também de alguma maneira, naquele dia, a primeira revolta simbólica contra a globalização. Foi preciso esperar a mobilização internacional contra o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI) em 1998, seguida das manifestações de Seattle contra a reunião de cúpula da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1999, e das de Davos contra os "donos do mundo", em 2000, para ver as novas revoltas se multiplicarem contra a globalização. Marcos foi o primeiro que tentou teorizar a articulação entre a lógica da globalização e a marginalização dos pobres do hemisfério Sul. 
Marcos analisa: "A partir da queda do muro de Berlim, um novo super-poder surgiu e se desenvolveu, estimulado pelos políticos neoliberais. Os grandes vencedores da guerra fria - guerra que pode ser considerada a terceira guerra mundial - são os Estados Unidos, mas, imediatamente, acima dessa potência hegemônica, começa a surgir o que se poderia chamar um super-poder financeiro, que começa a dar as diretrizes a todo o mundo. Isso produz o que, em grandes linhas, denominamos globalização. O ideal da globalização é um mundo transformado em grande empresa e administrado por um conselho de administração constituído pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela OCDE, pela OMC e pelo presidente dos Estados Unidos. Nesse contexto, os governantes de cada país são apenas representantes desse conselho administrativo, uma espécie de gerentes locais. E o que vocês, no Monde Diplomatique, definiram muito bem como o "pensamento único", é encarregado de fornecer o vínculo ideológico para convencer todo o mundo de que a globalização é irremediável e que qualquer outra proposta seria quimérica, utópica, irrealista. Na escala mundial, a grande batalha que se abre atualmente - e que se poderia chamar de quarta guerra mundial - opõe os partidários da globalização e todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, criam-lhe obstáculos. Tudo o que impede o desenvolvimento da globalização está, a partir de agora, ameaçado de destruição." 
As armas da comunicação 
Qual a relação disso com a situação dramática dos indígenas? Continua Marcos: "Em sua fúria hegemônica, a globalização apela para elementos da cultura. Ela aspira a homogeneizar culturalmente o mundo. Em uma certa medida, a globalização econômica significa a globalização do modo de vida norte-americano. Os valores do mercado impõem-se por toda a parte. Eles regem, a partir de agora, não só o funcionamento dos governos, mas também o dos meios de comunicação, da escola e até da família. O indivíduo não pode ocupar um lugar na sociedade a não ser à medida em que tenha uma capacidade de produzir e de comprar. Os critérios do mercado eliminam, então, uma boa parte da humanidade que se revelaria não-rentável. E isso diz respeito a todos os indígenas da América Latina. A globalização exige sua eliminação. Por meio de uma guerra aberta, se preciso, ou de uma guerra silenciosa, se necessário. Sob pretexto de que os índios não são úteis à dinâmica da globalização, de que eles não podem se integrar e poderiam até se tornar um grave problema devido ao seu potencial de rebelião." 
Conduzindo uma luta concreta no meio das comunidades indígenas do Chiapas, Marcos analisa sua própria prática de combate, situando-a no contexto geopolítico internacional e no âmbito da globalização em curso. 7 É um tipo de idealista prático, de estrategista que usa os meios de comunicação, que utiliza a Internet como uma arma, inundando o planeta com comunicados, textos, análises, contos, parábolas e poesias. Estabelece relações solidárias com centenas de associações cívicas e dezenas de personalidade engajadas na defesa dos direitos das minorias. Seu armamento utilizando os meios de comunicação revela-se mais original e, em última análise, mais eficaz que o do Estado mexicano. Desde o dia 12 de janeiro de 1994, ou seja, apenas onze dias após o início da insurreição, Marcos abandonou a opção pelas armas. Nem mais um tiro foi dado pelos zapatistas, que adotaram, desde então, uma estratégia não violenta para ganhar os corações e o espírito da opinião pública internacional. 
O poder e os cidadãos 
Chefe carismático e promotor de um novo estilo de ação política, sem arrogância e sem presunção, Marcos revela-se além do mais um escritor talentoso, cheio de humor e engraçado, citando normalmente seus autores preferidos que, como Gramsci, caracterizam-se pelo pessimismo da razão e otimismo da vontade: Cervantes, Lewis Carroll, Bertolt Brecht, Julio Cortazar, Borges... 
Compreende-se por que, mesmo se marcha para a capital mexicana, Marcos não busca o poder. Ele afirma, sorrindo: "O problema não é conquistar o poder - sabe-se que o lugar do poder se encontra vazio, a partir de agora. E que a luta pelo poder é uma luta pela mentira. O que é preciso, no momento da globalização, é construir uma nova relação entre o poder e os cidadãos. Se assinarmos a paz, o EZLN cessará de fazer política como fez até agora. Fará da política outra coisa, sem capuzes, sem armas, mas a serviço das mesmas idéias. Pois aprendemos que somos uma espécie de espelho e que refletimos, à nossa maneira, outros movimentos de resistência através do mundo. É por que nos sentimos solidários com outras lutas. Como aquelas, por exemplo, dos homossexuais e das lésbicas, objeto de todo o tipo de perseguições e discriminações. Ou com as dos migrantes, contra os quais, por toda a parte, instalam-se dispositivos racistas. Querem que as pessoas reneguem suas particularidades, a cor de sua pele, sua origem ou o país em que nasceram. Querem fazer-lhes sentir que ter nascido com aquela cor, ou naquele lugar, é um crime. E que devem ser punidos por isso." 
Política com o rosto descoberto 
Quando vai tirar seu capuz? "No dia em que um indígena puder desfrutar os mesmos direitos que um branco em qualquer lugar da República; no dia em que o sistema do partido-Estado terminar e em que eleição deixar de ser sinônimo de fraude", respondeu ele a Régis Debray, que lhe fez a mesma pergunta 8 em 1996. A segunda condição, por mais incrível que pareça, foi realizada, e a primeira - se a marcha tiver êxito e se acreditarmos em Fox - deverá ocorrer logo. 
Eu lhe faço então novamente a pergunta à medida que a noite e a chuva começam a cair e que, aos poucos, La Realidad, que ainda não tem eletricidade, cobre-se de sombras. E Marcos responde: "O que é certo é que queremos nos desembaraçar o mais rápido possível do capuz e das armas. Porque queremos fazer política com o rosto descoberto. Mas não tiraremos o capuz em troca de simples promessas. Os direitos dos índios devem ser reconhecidos. Se o poder não o fizer, não só retomaremos as armas, como outros movimentos bem mais radicais, bem mais intolerantes, bem mais desesperados e bem mais violentos que o nosso o farão. Pois a questão étnica, aqui e em outros lugares, pode dar origem a movimentos fundamentalistas prontos para todas as espécies de loucuras assassinas. Em compensação, se tudo se passar como queremos e os direitos dos índios forem reconhecidos, Marcos deixará de ser o subcomandante, o líder ou o mito. Será compreendido, então, que a principal arma do EZLN não terá sido o fuzil, mas a voz, as palavras. E, quando a poeira levantada por nossa insurreição se assentar novamente, as pessoas vão descobrir uma verdade fundamental: em toda essa luta, essa resistência e essa reflexão, Marcos terá sido apenas um combatente a mais. É por isso que digo sempre: se você quer saber quem é Marcos, quem se esconde por trás de seu capuz, pegue um espelho e mire-se, a fisionomia que você descobrir é a de Marcos. Pois somos todos Marcos." 
A noite caiu em La Realidad. Galáxias de vagalumes cintilam no escuro. Atormentados pela organização da marcha, Marcos e dois de seus amigos zapatistas se perdem na floresta, devorados de repente pela vegetação e pelas sombras. Do sucesso dessa marcha depende, em grande medida, a sorte dos povos indígenas do México. E ela será um sucesso? Chegam-nos algumas palavras do escritor José Saramago que dão novamente esperança a todo o mundo: "Os zapatistas cobrem o rosto para se tornar visíveis e, de fato, finalmente nós os enxergamos. Agora eles marcham para a capital mexicana. Quando nela entrarem, no dia 11 de março, a Cidade do México será a capital do mundo." 
Traduzido por Wanda Caldeira Brant. 
	Diretor geral de Le Monde Diplomatique. 
1 "Lettre du sous-commandant Marcos au nouveau président du Mexique", Dial (38, rue du Doyenné, 69005 Lyon), 16 de dezembro de 2000. 
2 La Jornada, México, 8 de janeiro de 2001. 
3 Proceso, México, 4 de fevereiro de 2001. 
4 Excelsior, México, 18 de fevereiro de 2001. 
5 La Jornada, 15 de fevereiro de 2001. 
6 Carlos Montemayor, Chiapas, la rébellion indigène du Mexique, traduzido do espanhol por Rémy Kachadourian, ed. Syllepse, Paris, a ser publicado no final de março de 2001.
7 Ler, especialmente, do sub-comandante Marcos, Desde las montañas del Sureste mexicano, ed. Plaza y Janés, México, 1999.
8 "La guérilla autrement", artigo de Régis Debray, Le Monde, 14 de maio de 1996. 
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	O EZLN responde:
EXÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL. 

MÉXICO.
Fevereiro de 2001.
Prezados Cibernáutas:
As perguntas que seguem, feitas por jornalistas e pessoas da sociedade civil, chegaram ao EZLN através desta página web e do seu correio eletrônico. O Subcomandante Marcos, chefe militar e porta-voz dos zapatistas, responde e irá respondendo, na medida do possível, às perguntas mais comuns. Apresentamos agora uma seção atualizada até o dia 9 de fevereiro de 2001. Na medida do possível, iremos acrescentando outras perguntas, ampliando e atualizando nossas respostas. As palavras aqui apresentadas constituem a posição oficial do EZLN em cada um dos temas que tocam.
As perguntas têm sido reunidas em cinco blocos:
1) DEBATE POLÍTICO-CONJUNTURAL
2) OS TRÊS SINAIS
3) LEI COCOPA
4) NO CAMINHO
5) PERMANÊNCIA NO DF.
1. - DEBATE POLÍTICO-CONJUNTURAL
1. Marcos vai ao DF a convite do presidente Vicente Fox?
Não, a delegação zapatista vai ao DF por iniciativa própria e com o objetivo de dialogar com o Congresso da União, ou seja, com os deputados e os senadores. Esse diálogo busca a aprovação do chamado "projeto de lei da COCOPA" que, elevado a nível constitucional, significaria o cumprimento dos acordos da mesa 1 do Diálogo de San Andrés e um passo muito importante no caminho para a paz em Chiapas. Durante a sua marcha ao D. F., a delegação zapatista irá dialogar com a sociedade civil e com os povos indígenas de 12 Estados mexicanos. Participará, também, dos trabalhos do III Congresso Nacional Indígena. Tudo isso com o objetivo de promover o reconhecimento constitucional dos direitos e da cultura indígenas.
2. O EZLN tem tido algum contato direto ou por carta com o comissário governamental, Luis H. Alvarez?
Não. O EZLN tem dito que enquanto não sejam cumpridos os três sinais que reivindicamos para o diálogo, não fará contato com o governo federal. No momento em que estes forem cumpridos, estabeleceremos o contato. Desde já deixamos claro que não houve sequer uma troca de cartas. Achamos que toda informação contrária sobre este ponto é deliberadamente orquestrada pelo governo federal para confundir as pessoas. Por outro lado, continuaremos vendo com respeito o senhor Luis H. Alvarez, e no momento em que forem cumpridos os três sinais mínimos que estamos pedindo, faremos contato direto com ele.
3. O EZLN tem tido contato direto ou por carta com a COCOPA ou com algum de seus membros?
Não. Não há uma troca de cartas e nem houveram contatos diretos.
4. O EZLN não se sente pressionado pela propaganda que o governo Fox fez das ações empreendidas em Chiapas? Não sente que o povo pode pedir-lhe de sentar já para dialogar?
Nós percebemos que o povo também quer que o governo ofereça estes sinais. Não nos sentimos pressionados porque não estão nos dizendo "sentem agora", quem está dizendo isso é o governo. O povo, todo caso, quer que ambas as partes se comprometam seriamente com o processo de paz. Para nós, a seriedade governamental será demonstrada com o cumprimento destes três sinais mínimos; e, de nossa parte, a seriedade consistirá em não pedir novos sinais para iniciar o diálogo.
Por outro lado, o povo sempre nos fez sentir que nos entende. É óbvio que quando dizemos "o povo" não estamos nos referindo aos poderosos, aos Onécimos ou aos Loyolas, e sim à sociedade civil em geral.
5. Os delegados que vão ao DF irão armados?
Não. Nós zapatistas viajaremos desarmados, conforme estabelecido pela lei. Com esta iniciativa não saímos para fazer a guerra e sim para dialogar. Quando dialogamos não precisamos de armas.
6. Os 24 delegados zapatistas irão viajar com o rosto coberto por passamontanhas? Por que?
Sim, irão com os passamontanhas. Porque o passamontanhas já é um símbolo do zapatismo. O passamontanhas sublinha que o governo não olhava para os indígenas quando se mostravam e os vê agora que se escondem. É também um convite a que todos se sintam parte desta luta.
7. Os delegados zapatistas podem ser detidos?
Não, porque a chamada "Lei para o Diálogo, a Reconciliação e a Paz Digna em Chiapas" protege os zapatistas de qualquer ação penal contra eles. A lei diz que a suspensão das ações penais se mantém enquanto perdura o diálogo. A lei diz que não se deve portar armas nos espaços de diálogo e de negociação. A COCOPA já manifestou publicamente a sua posição a respeito: o diálogo continua e, portanto, a lei que garante o respeito ao livre trânsito e à integridade física dos zapatistas está em vigor. Como iremos sem armas, não podemos ser detidos.
8. O que significa para o EZLN a questão indígena? Querem separar-se do México?
O EZLN é uma organização majoritariamente indígena que se levantou em armas por Democracia, Liberdade e Justiça para todos os mexicanos. Entre o povo mexicano, o indígena é o mais esquecido, por isso o EZLN levantou como uma reivindicação importante o reconhecimento dos direitos e da cultura indígena. Esta reivindicação encontrou eco em todo o país e no mundo inteiro. Para o EZLN a questão indígena representa uma dívida pendente do México e sua solução não deve esperar por mais tempo. Não queremos a independência do México, queremos ser parte do México, ser indígenas mexicanos. Até agora somos tratados como cidadãos de segunda classe ou como um estorvo para o país, queremos ser cidadãos de primeira e parte do desenvolvimento do país, mas queremos ser isso sem deixar de ser indígenas.
9. Por que o EZLN não assinou a paz?
Porque o governo Zedillo não cumpriu os acordos que assinou com o EZLN. Para que a paz seja verdadeira, ela deve ser construída com acordos que se cumprem. Quando não é assim, então não é paz, e sim uma farsa. Há sete anos o EZLN quer a paz, mas não uma paz qualquer, e sim uma paz com justiça e dignidade. Continuamos neste caminho.
10. O que querem os indígenas zapatistas após o fim do PRI?
Que a Nação mexicana reconheça na constituição os direitos e a cultura indígenas, que se trabalhe para resolver as graves condições de marginalização dos povos indígenas do México levando-os em consideração; que a democracia se torne realidade para todos os mexicanos e o tempo todo; que a mulher indígena tenha um lugar especial na sociedade mexicana; e que nós zapatistas possamos sair para fazer política como qualquer cidadão, ou seja, que já não sejam necessários nem os passamontanhas e nem as armas.
11. Após sete anos de militarização e cerco militar, em que aspectos mudou a situação dos povos de Chiapas?
Agora há esperança de que o passado não se repita, de que o ser indígena deixe de ser motivo de vergonha ou de sofrimento, de que possamos melhorar nossas condições de vida, de que nunca mais tenhamos que fazer uma guerra para que nos ouçam. Resumindo, a mudança fundamental é que já não estamos sós.
12. Qual é a expectativa diante do governo de Vicente Fox, que já não é do PRI?
Esperamos que o governo Fox entenda que o país mudou, que não se pode continuar mantendo os povos indígenas no esquecimento, que o povo deve e quer participar na tomada de decisões, que a paz com justiça e dignidade é uma reivindicação nacional e internacional. Esperamos que dê sinais claros de sua disposição ao diálogo, que dialogue, que chegue a acordos e que os cumpra. Esperamos que se decida a buscar a paz.
13. O que acontecerá com o Subcomandante Marcos se assinarem a paz?
Com todos os companheiros e companheiras zapatistas lutará por democracia, liberdade e justiça trilhando novos caminhos.
14. O que responde o EZLN aos que o atacam e falam mal dos zapatistas?
Que nós não estamos atacando ninguém, que não queremos tirar nada de ninguém. O que queremos é um lugar digno para os indígenas do México. Aqueles que nos atacam estão atacando uma reivindicação de justiça que todos, no mundo inteiro, apoiam e reconhecem. Só têm medo de nós aqueles que preferem ver os indígenas mortos.
15. Por trás do EZLN, há grupos políticos, narcotráfico ou potências estrangeiras?
Não. O EZLN é uma organização totalmente mexicana. Não teve nenhum financiamento estrangeiro, e suas decisões e ações respondem ao comando das comunidades indígenas zapatistas. Somos independentes de todas as organizações políticas nacionais e internacionais. Não só não dependemos do narcotráfico, como o temos combatido desde o nascimento. Nas comunidades indígenas zapatistas é proibido o consumo, a semeadura e o tráfico de entorpecentes. Nenhum país e nenhuma organização sustenta economicamente o EZLN. O EZLN se mantém com seus próprios recursos, ou seja, com o apoio das comunidades. Por isso somos um exército pobre.
16. Por que o EZLN se diz "exército"?
Porque é organizado como um exército e cumpre com todas as disposições internacionais para ser reconhecido como exército. Quando começou a guerra, o EZLN o fez cumprindo as convenções internacionais: declarou formalmente a guerra, tem uniformes, graus e insígnias reconhecíveis, respeita a população civil e os organismos neutrais. O EZLN tem armas, organização e disciplina militares.
17. Por que o EZLN diz que busca desaparecer?
Porque o EZLN luta para que já não seja necessário ele ser clandestino e estar armado para lutar pela justiça, pela liberdade e pela democracia. Quando o EZLN conseguir o que procura, então o EZLN já não será necessário, por isso dizemos que lutamos por desaparecer.
18. Por que o EZLN não luta pelo poder?
Porque desde o nosso aparecimento público não temos colocado a tomada do poder. Não nos interessa ter cargos no governo, e sim que o povo participe e que a sua voz seja ouvida e atendida. Nós pensamos que não importa quem está no governo, que o que importa é que "mande obedecendo", ou seja que o povo obrigue o governante a realizar o seu trabalho de acordo com o interesse do povo, e não de acordo com o interesse de um partido ou de um grupo econômico ou religioso.
19. Há mulheres no EZLN? E na delegação?
Sim. No EZLN há mulheres em todos os níveis: há mulheres que são bases de apoio, há milicianas, há insurgentas, há oficiais, há responsáveis locais, regionais e há comandantas. Na delegação que vai ao DF vão 4 comandantas. Seus nomes são: Susana, Yolanda, Esther e Fidelia. Há outras mulheres no Comitê Clandestino Revolucionário Indígena, que é a máxima direção do EZLN, mas nesta viagem só vão estas 4.
20. Há crianças no EZLN?
No EZLN não há crianças combatentes, ou seja não há crianças que são soldados. Há sim crianças zapatistas, mas são bases de apoio.
21. Marcos está disposto a reunir-se pessoalmente com Fox?
O EZLN acha que a guerra em Chiapas não se resolve com uma reunião entre duas pessoas, e sim que é necessário um processo de diálogo e negociação que seja sério, respeitoso e responsável. Quando os três sinais forem cumpridos, o EZLN nomeará um grupo de seus dirigentes, entre os quais Marcos pode estar ou não, para que dialoguem e negociem com o governo federal. O governo Fox já nomeou quem vai se encarregar da negociação, o senhor Luis H. Álvarez, então os zapatistas irão dialogar com ele quando o processo se iniciar.
2 - OS TRÊS SINAIS
1. Se o governo de Vicente Fox cumpre com os três sinais reivindicados pelo EZLN para iniciar o diálogo, o EZLN exigirá outras condições? O que garante que se Fox cumpre os três sinais, os zapatistas não pedem mais coisas?
Cumpridos os três sinais, o EZLN fará contato com o Comissário de Paz e fixará, de forma conjunta, dia, lugar, hora e agenda do primeiro encontro. Não haverá outras condições. A garantia que o EZLN oferece é a sua palavra, à qual nunca temos faltado.
2. Os zapatistas irão ao DF ainda que o governo Fox não cumpra com os três sinais para o diálogo?
Sim. Como já temos explicado, o objetivo da viagem é o diálogo com o Congresso da União, com os povos indígenas do México e com a sociedade civil, não com o governo federal. Ainda que Fox não tenha cumprido com os três sinais, se realizará o diálogo com o Congresso, com os indígenas e com a sociedade civil.
3. É verdade que Fox já retirou o exército de Chiapas?
Não. O governo Fox fez com que se retirassem alguns postos de controle militares das estradas do Estado e ordenou a retirada das tropas de 4 posições dos 259 acampamentos militares que invadem o território chiapaneco.
4. O EZLN exige a desmilitarização total para sentar-se a dialogar? Reconhece a retirada das tropas?
Não, o EZLN está só pedindo que sejam fechadas 7 posições militares. O Exército federal conservaria ainda 252 posições dentro da chamada "zona de conflito". Ao pedir o fechamento de 7 posições, o EZLN pede que o governo Fox responda à pergunta "você está no comando do Exército federal e está disposto a abandonar a opção militar como caminho para resolver o conflito?" Ao pedir o número de 7 posições, o EZLN usa o 7 como símbolo. O fechamento dessas posições não significa desmilitarizar a zona de conflito. Mesmo sem estas 7 posições, e Exército federal manteria sua capacidade militar. O fechamento das 7 posições não afeta em nada a correlação de forças entre o exército federal e o EZLN. O EZLN reconhece que têm sido fechadas só 4 das 7 posições. As resistências para fechar as 3 restantes significa que o governo Fox não se decidiu em abandonar a via militar ou que não está no comando do Exército federal e sua ordens não são inteiramente cumpridas.
5. Em que momento se encontra o processo de libertação dos zapatistas que encontram-se presos nos diferentes presídios do país?
Até agora, só têm sido libertados 25 presos zapatistas. Os 25 têm sido libertados pelo governo do estado de Chiapas. O governo federal não libertou nenhum. Além de Chiapas, há zapatistas presos em Tabasco e em Querétaro. O governador de Querétaro tem dito que não soltará os zapatistas que mantém na prisão. Com isso, e com suas declarações pedindo a pena de morte para nós, o governador de Querétaro se torna um dos obstáculos que impedem o reconhecimento dos direitos indígenas e o avanço do diálogo.
6. Os zapatistas se contentam com o envio da lei COCOPA ao Congresso da União, por parte de Vicente Fox? O que falta para que se cumpra com este primeiro sinal?
Não, o envio da "Lei COCOPA" ao Congresso da União não é suficiente. É necessário que este projeto se torne lei, ou seja, reforma constitucional. A "Lei COCOPA" tem uma tríplice importância: é importante porque reconhece os direitos dos primeiros habitantes do México; é importante porque será um sinal fundamental para retomada do diálogo e para a chegada da paz; e é importante porque demonstrará que o diálogo e a negociação são o caminho para resolver os conflitos. Para que se cumpra com este sinal, falta que o Executivo federal, ou seja Fox, trabalhe junto a deputados e senadores procurando o consenso para sua aprovação; falta que a COCOPA trabalhe com as frações parlamentares dos diferentes partidos com representação legislativa; falta que o Congresso da União ouça e atenda o clamor dos povos indígenas representados no CNI e no EZLN.
3 - LEI COCOPA
1. Quem fez a "Lei COCOPA" e o que diz esta lei?
A chamada "Lei COCOPA" foi elaborada em dezembro de 1996 pelos legisladores da Comissão de Concórdia e Pacificação (COCOPA). Os legisladores integravam os 4 partidos políticos mais importantes: o PRI, o PAN, o PRD e o PT. Não foram os zapatistas a fazer este projeto de lei, e sim os legisladores, ou seja, os que fazem as leis no México. A chamada "Lei COCOPA" retoma o que é mais importante dos primeiros Acordos de San Andrés, assinados pelo governo e o EZLN em fevereiro de 1996: reconhece o direito à autonomia que incorpora os povos indígenas (ou seja, se reconhece sua diferença, mas continuam sendo mexicanos) sem romper a unidade nacional, respeitando os direitos humanos, especialmente da mulher indígena. Sublinha também que os povos indígenas devem ser levados em consideração na hora de tomar decisões que os atingem. Que se deve respeitar e promover a sua cultura. E que se deve garantir que sua voz seja ouvida e atendida, e que têm direito a ter representações no Congresso da União e nas Assembléias Legislativas dos Estados. Fundamentalmente, a "Lei COCOPA" reconhece constitucionalmente uma realidade: os povos indígenas são parte do México e têm sua própria forma de organização social e política, ou seja, têm o direito de serem indígenas e de serem mexicanos.
2. É verdade que o EZLN não está disposto a mudar nem um ponto e nem uma vírgula da "Lei COCOPA"?
No debate atual ninguém está colocando que o problema da "Lei COCOPA" seja de pontos e vírgulas. Os ataques à lei são dirigidos contra seus aspectos fundamentais (autonomia dos povos indígenas, territorialidade, direitos coletivos), não contra meros problemas de redação. Ao defender a "Lei COCOPA" o EZLN está defendendo os Acordos de San Andrés, que refletem as reivindicações dos povos indígenas do México.
3. Qual é a posição da COCOPA no que diz respeito à lei que eles mesmos fizeram e que agora é tão importante quanto a própria paz?
Como órgão legislativo, até agora a COCOPA não tem feito nenhum pronunciamento. Seus integrantes, a título individual, têm dado declarações contraditórias. Por isso, a atual COCOPA terá que definir-se a respeito do projeto de lei que elaborou.
4. A lei da COCOPA é apoiada pelos grupos indígenas do país ou só pelos zapatistas?
O projeto de lei da COCOPA é apoiado por representantes das organizações indígenas de todas as etnias do México, reunidas no Congresso Nacional Indígena. Além disso, durante os últimos 4 anos tem sido analisada e discutida em muitas das comunidades indígenas de todo o país. A apoiam indígenas do norte do México, do sul, do Golfo do México, do Ocidente, do sudeste e do centro do país. Nos últimos anos, nenhum projeto de lei havia recebido tamanha análise, debate e respaldo de cidadãos mexicanos, indígenas em sua maioria.
5. O reconhecimento de todos os usos e costumes indígenas não representa um risco para a nação?
Nas comunidades indígenas há usos e costumes que não servem, principalmente os que dizem respeito à segregação das mulheres na tomada de decisões, mas estão sendo combatidos pelas próprias comunidades, fundamentalmente pelas mulheres indígenas organizadas. Não estamos reivindicando o reconhecimento de maus costumes que nós mesmos estamos empenhados em mudar. O que reivindicamos é o reconhecimento do nosso ser diferente, da nossa cultura, da nossa história, da nossa língua, das nossas formas de governar-nos, da nossa forma de organização social. Quanto ao resto, voltando ao caso das mulheres indígenas, a própria lei da COCOPA insiste no respeito à integridade da mulher e em sua participação política. Entre outras coisas, é por isso que queremos que se aprove esta lei no Congresso.
4 - NO CAMINHO.
1. Quem são os 24 delegados e delegadas que vão ao DF?
Cte. David, Cte. Tacho, Cte. Zebedeo, Cta. Susana, Cte. Javier, Cta. Yolanda, Cte. Isaías. Cte. Bulamaro, Cte. Abel, Cte. Moisés, Cta. Esther, Cte. Maxo, Cte. Isamel, Cte. Eduardo, Cte. Gustavo, Cte. Sergio, Cte. Omar, Cte. Filemós, Cte. Abraham, Cte. Daniel, Cte. Mister, Cta. Fidelia, Cte. Alejandro e Sub Comandante Insurgente Marcos
 
Na página ezlnaldf, você vai encontrar os nomes dos delegados, sua foto e um texto de cada um deles.
2. O EZLN atenderá a todos os convites da sociedade civil, de organizações sociais, de ONGs e demais grupos que queiram encontrar-se com os zapatistas?
Na medida do possível, a delegação zapatista atenderá aos convites da sociedade civil. Infelizmente, o tempo necessário para cobrir o percurso torna impossível que se responda afirmativamente a todos os convites. Quando recusamos um convite não fazemos isso por falta de interesse, por grosseria, ou porque não consideramos importante atendê-lo, e sim porque temos um tempo limitado e uma agenda a cumprir. Diga-se de passagem, que no Centro de Informação Zapatista há centenas de convites dos doze Estados pelos quais passaremos e do Distrito Federal.
3. Com que tipo de pessoas queremos contar para a mobilização ao DF?
Com todas, sem importar seu sexo, sua filiação política, sua ideologia, sua crença religiosa, seu tamanho, seu peso, sua posição social, etc. Obviamente, terão um lugar especial os grupos indígenas que querem encontrar-se conosco.
4. Quem está organizando a mobilização?
O EZLN através de uma secretaria que se chama "Centro de Informação Zapatista". Este CIZ recebe as propostas as sociedade civil e envia-as ao EZLN. Através do CIZ, o EZLN informa a sociedade civil sobre os seus planos e os detalhes para que a mobilização se realize.
5. Durante o trajeto da marcha, o EZLN se encontrará só com o CNI?
Não. Ainda que o CNI e os povos indígenas do México sejam muito importantes na marcha, o EZLN sabe que a luta pelo reconhecimento dos direitos e da cultura indígenas não diz respeito só aos povos indígenas, e sim a todos os mexicanos e mexicanas honestos, e a todas as pessoas dos 5 continentes que lutam pela paz, pela justiça e pela dignidade para todos os seres humanos.
6. Quem está organizando o Terceiro Congresso Nacional Indígena em Nurio, Michoacán?
Está sendo organizado diretamente pelo povo de Nurio em cooperação com o CNI. Pode-se obter maiores informações sobre o Congresso nos lugares que seguem:
- Ucez. Fone/fax (014) 314.13.94. Correio eletrônico:mailto:encuentro.mor@latinmail.com
- La Casa hotel do professor. Fone/fax (014) 324.00.01, em Morelia.
- Graciela Contreras (01715) 3.75.89, em Zitácuaro.
- Alfonso Vargas Romero. Fone/fax (01452) 5.09.40, em Paracho.
7. Quem vai financiar a viagem da delegação zapatista ao DF?
A sociedade civil nacional e internacional. O EZLN está pedindo a ajuda econômica de todas as pessoas que possam e queiram ajudar na luta pelo reconhecimento dos direitos e da cultura indígenas. Por isso, o EZLN pediu à senhora Rosario Ibarra de Piedra que abrisse uma conta bancária para que as pessoas possam fazer suas doações. O número da conta é:
Bancomer. Agência 437. C/C número 5001060-5
A nome da senhora Maria del Rosario Ibarra.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
O dinheiro arrecadado está sendo usado para fazer funcionar o Centro de Informação Zapatista e para cobrir os gastos da viagem da delegação.
8. É na mesma conta que se depositam as contribuições para apoiar os trabalhos do Terceiro Congresso Nacional Indígena?
A organização do Terceiro CNI é um esforço enorme que requer também a contribuição de todos. A infra-estrutura para o encontro, a alimentação dos milhares de delegados, todos os equipamentos e as adaptações que estão sendo feitas na comunidade de Nurio, precisam da ajuda econômica de todo mundo, O CNI mantém esta conta corrente:
BANCOMER. Agência 463. C/C número 1029446-9
Uruapan, Mich. A nome de Alfonso Vargas Romero.
9. Se a delegação zapatista não vai passar pela minha cidade, como posso participar desta mobilização?
De várias formas. Uma delas é você se informando do percurso da delegação, assim você terá condições de ver aonde a delegação do EZLN realizará atos públicos e você poderá se organizar para estar presente. Outra é você se unindo à caravana zapatista, seja na hora de sair de Chiapas, ou durante o percurso, ou na chegada ao DF. Outra ainda é realizando atos de divulgação e propaganda na sua cidade, paralelamente à realização da marcha. Na página do CIZ você encontrará informações fresquinhas sobre os objetivos da marcha e o que irá acontecer a cada dia.
10. Se eu estou num outro país, o que posso fazer para apoiar a mobilização?
Temos proposto à comunidade internacional de acompanhar-nos durante a marcha, no Distrito Federal ou em seus próprios países. Para nós, qualquer uma destas três formas de acompanhamento tem a mesma importância. Pode-se também apoiar economicamente a marcha zapatista através da Conta Corrente de Dona Rosario Ibarra de Piedra; ou também na Conta do Congresso Nacional Indígena (indicadas acima).
11. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Chiapas?
Os delegados zapatistas irão se transferir para a cidade de San Cristóbal de las Casas no dia 24 de fevereiro, vindo dos Aguascalientes de Oventic, La Garrucha e La Realidad, além da comunidade de Moisés Gandhi. A partir destes quatro pontos, o EZLN espera o acompanhamento da sociedade civil nacional e internacional.
Do mesmo modo, está confirmada a data para o ato de despedida da delegação. O ato se realizará na praça principal de San Cristóbal de las Casas, no próximo dia 24 de fevereiro na parte da tarde. A delegação pernoitará em San Cristóbal e no dia 25 de fevereiro pela manhã partirá desta cidade com destino à Juchitán, Oaxaca, passando para saudar rapidamente as pessoas que se concentrem em Tuxtla Gutiérrez.
12. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Oaxaca?
No dia 25 de fevereiro pela manhã partiremos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, rumo ao município de Juchitán. A delegação irá saudar os companheiros concentrados na entrada do território Oaxaquenho e, mais adiante, participará do ato organizado diante do palácio municipal de Juchitán, onde se concentrarão irmãos e irmãs zapotecos, huaves, zoques, chontales e mixes.
A delegação pernoitará neste município e no dia 26 pela manhã parte com destino à cidade de Oaxaca, onde realizará o ato principal com irmãos e irmãs mixtecos, amuzgos, cuicatecos, zapotecos, chatinos, chocholtecos, triquis e chinantecos.
Depois desse ato, a delegação pernoitará nesta cidade e no dia 27 pela manhã partirá com destino à cidade de Puebla.
13. Qual é a agenda da delegação zapatista em sua passagem por Orizaba, Veracruz?
No dia 27 de fevereiro, a caminho de Puebla, nos deteremos para participar de um breve ato organizado no município de Orizaba.
14. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Puebla?
A delegação zapatista chegará à cidade de Puebla no próximo dia 27 de fevereiro, e aí será realizado um ato na praça principal, após participar de um ato com os povos que se concentrem em Tehuacán (Puebla) e em Orizaba (Veracruz). A delegação se alojará na cidade de Puebla e no dia 28 de fevereiro, na parte da manhã, partirá rumo ao Estado de Hidalgo.
15. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Hidalgo?
A delegação zapatista chegará ao Estado de Hidalgo no próximo dia 28 de fevereiro, e aí realizará o ato principal no município de Ixmiquilpan, passando prévia e rapidamente para saudar o povo de Emiliano Zapata, Cidade Sahagún, Pachuca, Actopan, Francisco I. Madero e Tepatepec, que poderão permanecer em suas cidades ou ir ao ato principal em Ixmiquilpan (ou , melhor, fazer ambas as coisas).
A delegação pernoitará na comunidade de Tephé e no dia 1º de março, pela manhã, parte rumo à Michoacán.
16. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Querétaro?
No dia primeiro de março, junto aos nossos irmãos e irmãs de Querétaro, a delegação zapatista participará de um breve ato organizado na capital do Estado. Terminando o ato, os zapatistas prosseguem seu caminho rumo a Michoacán (passando antes por Acámbaro, Guanajuato).
17. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Guanajuato?
Será uma honra para os 24 delegados zapatistas saudar o povo que se concentre no município de Acámbaro, no próximo dia 1º de março. Depois desta saudação, a delegação continua o seu caminho rumo a Michoacán.
18. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Michoacán?
A delegação zapatista chegará ao Estado de Michoacán no próximo dia 1º de março, pela precisão, na comunidade de Nurio, passando prévia e brevemente para saudar o povo de Zinapécuaro, Morelia, Potzcuaro e Uruapan.
Permaneceremos em Nurio nos dias 2, 3 e 4 de março participando dos trabalhos do Terceiro Congresso do CNI, e no dia 5 pela manhã sairemos com destino ao Estado do México, participando antes de um ato no município de Morelia.
19. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado do México?
A delegação zapatista chegará a Vale de Toluca no próximo dia 5 de março, e realizará um ato na cidade e outro no município de Temoaya, que corresponde à zona otomi do Estado. Depois de partilhar teto e pão com nossos irmãos e irmãs da unidade habitacional "Andrés Molina Enriquez", conhecida como "La Pila" (no município de Metapec), partiremos no dia 6 de março, na parte da manhã, com destino ao Estado de Morelos.
20. Qual será a agenda dos zapatistas no Estado de Morelos?
Os 24 delegados zapatistas e a caravana que os acompanha, chegarão ao município de Tepoztlán no próximo dia 6 de março. Aqui se realizará um ato público e se partilhará o teto e o alimento com os irmãos e irmãs de Tepoztlán, passando antes pela cidade de Cuernavaca, onde saudaremos rapidamente o povo que se concentre neste lugar.
No dia 7 de março partimos de Tepoztlán rumo à Iguala, Guerrero, sem fazer paradas. Em Iguala participaremos de um ato junto aos companheiros guerrerenses concentrados neste município. Voltaremos a pernoitar em Cuautla nesse mesmo dia 7, à noite.
No dia 8 de março passaremos a maior parte do tempo no Estado de Morelos e, seguindo o caminho do nosso general Emiliano Zapata, partiremos nesse mesmo dia rumo ao distrito de Milpa Alta, onde chegaremos na parte da tarde.
21. Qual é a agenda da delegação zapatista no Estado de Guerrero?
Respondendo ao apelo dos povos indígenas e da sociedade civil guerrerense, a delegação zapatista realizará o ato principal no município de Iguala, Guerrero, no próximo dia 7 de março. Depois de participar de um ato, os 24 delegados voltam a Cuautla, Morelos, para passar a noite.
22. Qual é a agenda da delegação zapatista em Milpa Alta, já no Distrito Federal?
A delegação zapatista chegará à Milpa Alta no dia 8 de março na parte da tarde. Se pernoitará neste lugar e, no dia 9, na parte da manhã, se realizará um ato no histórico quartel zapatista de San Pablo Oxtotepec. Também neste dia se passa a noite em Milpa Alta.
23. Qual é a agenda da delegação zapatista em Xochimilco?
No dia 10 de março se realizará o ato principal em Xochimilco. A delegação zapatista passará a noite neste lugar e no dia seguinte se encaminhará ao Zócalo da Cidade do México. O ato está sendo organizado.
24. Do que é que vão viajar os delegados zapatistas?
De ônibus. Se ele quebrar procuraremos algumas bicicletas, um burro, ou se não, pois, iremos a pé.
5 - PERMANÊNCIA NO DF.
1. Quanto tempo a delegação zapatista vai ficar no DF?
O tempo necessário para estabelecer o diálogo com o Congresso da União e com a sociedade civil.
2. Em que dia vão entrar no Zócalo da Cidade do México?
No Domingo, dia 11 de março de 2001.
3. Em que lugar o EZLN vai se encontrar com a sociedade civil durante a sua permanência na Cidade do México?
O EZLN dará a conhecer com antecedência os lugares, data e hora dos atos públicos dos quais participa. Teremos atos públicos e encontros privados.
4. Há alguma representação do EZLN no Distrito Federal?
Não. O EZLN não tem nenhum representante externo, nem na Cidade do México e nem em nenhum outro lugar.
5. O EZLN irá às instalações da UNAM?
Como já explicamos numa entrevista, antes de dar uma resposta teríamos que ter o convite da comunidade universitária (estudantes, trabalhadores e acadêmicos). Até agora, só temos recebido convites de estudantes.
6. Quais serão os temas que a delegação zapatista vai abordar durante sua permanência no DF?
Nós zapatistas nos concentraremos no tema dos Direitos e da Cultura Indígenas, nos Acordos de San Andrés, na lei feita pela COCOPA e no processo de paz em Chiapas. Falaremos sobre estes temas (que, na realidade, são um só) com legisladores, organizações indígenas e camponeses, sindicatos, ONGs, estudantes, professores, colonos, intelectuais, jornalistas e todos aqueles que querem encontrar-se conosco.
Valeu. Saúde e nos vemos na próxima.
Das montanhas do Sudeste Mexicano.
Sub Comandante Insurgente Marcos
México, fevereiro de 2001.
	



