
Vilka är zapatisterna?

En mexikansk urfolkrörelse som sedan de gjorde uppror på nyårsnatten 1994 och
tog tillbaka jord från stora markägare, ägnat sig åt att bygga upp fem självständiga
kommuner, egna sjukhus, skolor och att göra motstånd mot kolonialism, kapitalism,

rasism och patriarkat.

Varför gör vi detta just nu?

Den 3 maj seglade en delegation med sju zapatister från Mexikos kust mot Europa. 

I år är det exakt 500 år sedan Tenochtitlán, dagens Mexico City, invaderades av
spanjorerna och zapatisterna har beslutat att göra en motsatt resa. Dels för att
markera att urfolken aldrig blev erövrade och att de än i dag gör motstånd, dels för
att möta rörelser, organisationer och människor som liksom de kämpar för en bättre
värld och för att lära av varandra.

Varför behöver vi lära oss av dem?

Även om zapatisterna har mötts av stort motstånd från den mexikanska staten har
de lyckats bygga ett unikt alternativ. Färnebo folkhögskola har en lång historia av
solidaritetsarbete med zapatisterna och vi anser att det är viktigt att fler får möjlighet
att lära sig om deras inspirerande och banbrytande kamp.

Välkommen till en unik kurshelg om urfolksrörelsen zapatisterna! 

Upptakt inför besöket i Europa

Vad kan vi lära av zapatisterna i dag?

21-22 augusti



10.00 Inledning

10.15 Frihandelsavtal, skuldkris och

politiska ambitioner: Latinamerika

och Mexiko under -80 och -90-talen.

Andrés Rivarola Puntagliano. Docent i

ekonomisk historia, lektor i

Latinamerikastudier och föreståndare

för Nordiska Latinamerikainstitutet vid

Stockholm universitet. 

11.00 Zapatistupproret och

fredsförhandlingarna samt

konfliktlinjer i Chiapas då och nu.  

Alberto Solís Castro, mexikansk

människorättsförsvarare, tidigare chef

för fredsorganisationen Serapaz.

12.00 Lunch

13.30 Panelsamtal. Hur har zapatisterna

influerat politiska rörelser i Sverige och

Europa?

Liv Strömquist, serietecknare, konstnär och

samhällsdebattör samt fd. deltagare på

Färnebo folkhögskolas Mexikokurs. 

Sara och Ida från Solidaritetsföreningen

K’inal, en ideell förening med syfte att

stödja den zapatistiska kampen genom att

importera kaffe från zapatistiska

kaffekooperativ och sprida kunskap om

situationen i södra Mexiko. 

Eva Maria Fjellheim, sydsamisk forskare,

författare och aktivist. 

15.00 Zapatisternas kamp 2021.

Demokratibygge, vardagsmotstånd och

resan till Europa. 

Israel Mora, rådgivare i digital sökerhet på

människorättscentret Frayba i Chiapas,

Mexiko samt medlem i nätverket Red de

Resistencia y Rebeldía Ajmaq.  

Kl. 16.00 Dagen avslutas. 

Lördag 21 augusti 
Fr. v. Liv Strömquist, Andrés Rivarola Puntagliano, Eva Maria Fjellheim, Alberto Solís Castro och Israel Mora. 



10.00 Återsamling 

10.15 Samtal. Zapatisterna och andra

sociala rörelser i Latinamerika. 

Carmen Blanco Valer, debattör, aktivist

och folkbildare samt lärare på Färnebo

folkhögskola. 

Erik Halkjaer, chefredaktör och ansvarig

utgivare för OmVärlden. Ordförande för

Reportrar utan gränser i Sverige. 

11.00 Lunch

Söndag 22 augusti

Fr. v. Carmen Blanco Valer, Stellan Vinthagen, Erik Halkjaer, K'inal, och Sandra Eriksson.

Vid frågor kontakta: 

Miriam Steinbach, 

miriam.steinbach@farnebo.se

12.00 Globalt motstånd, ickevåld

och strategier

Stellan Vinthagen, professor i

motståndsforskning vid University of

Massachusetts, USA. Aktiv inom War

Resisters International.

13.00 En färd för livet – samordning

inför Sverigebesöket 

Allt Åt Alla Stockholm. 

13.10 Workshop: Vad kan vi lära

oss av zapatisterna i dag? 

Sandra Eriksson, aktivist, folkbildare

och ickevåldstränare. 

15.00 Kursen avslutas. 


