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ABSTRACT 

Deze wetenschappelijke verhandeling is een sluitstuk van de masteropleiding Politieke 

Wetenschappen – afstudeerrichting Internationale Politiek aan de UGent. De verhouding tussen het 

gebruik van geweld door Mexicaanse fuerzas autodefensas en het geweldsmonopolie van de staat 

vormt de rode draad doorheen deze onderzoekspaper. Begin 2013 kwam er een nationale expansie 

van deze vigilante milities. Vigilantisme is een mondiaal fenomeen en moet eerst besproken worden 

voor het in een historische Mexicaanse context geplaatst kan worden. De focus van deze 

wetenschappelijke verhandeling ligt op fuerzas autodefensas in twee zuidelijke deelstaten van 

Mexico, namelijk Michoacán en Guerrero. De opkomst van deze vigilantes ontketende een discussie 

over het legitiem gebruik van geweld. Aan de hand van een literatuurstudie wordt op een graduele 

manier opgebouwd naar een antwoord op de onderzoeksvraag of het geweld van de autodefensas 

zorgt voor een uitholling van het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat. Daarvoor wordt eerst 

de handhaving van het Mexicaans geweldsmonopolie vóór 2013 weergegeven. Afhankelijk van het 

Weberiaanse of public authority from below-perspectief wordt er een ander inzicht bekomen. In 

ieder geval is de crisis van het Mexicaans veiligheidsapparaat in de twee besproken deelstaten een 

feit. Toch vormt dit niet de enige verklaring voor het ontstaan van de fuerzas autodefensas en moet 

er ook gekeken naar andere economische, sociale, psychologische en culturele dimensies. De 

belangen van de fuerzas autodefensas zijn dynamisch en hebben een invloed op hun 

geweldspraktijken. De uitholling van het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat kan het best 

verklaard worden door een staatcentrische focus los te laten en het gebruik van geweld als 

onderdeel te zien van een dynamisch proces waarin een web van actoren publieke autoriteit 

uitoefenen. 
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Inleiding 

Wereldwijd ontstaan er vigilante groeperingen die instaan voor veiligheid op plaatsten waar de staat 

tekort schiet of wordt beschuldigd van criminele feiten. Ondanks hun goede bedoelingen, rijzen er 

vaak vragen over de legitimiteit en autoriteit van deze organisaties (Abrahams, 1998). Begin 2013 

kwam er een expansie van vigilante milities in Mexico. Ze werden een zoveelste actor binnen het 

voortdurende conflict tussen verscheidene drugskartels, criminele organisaties en de Mexicaanse 

staat. In het land zelf worden ze ‘fuerzas autodefensas’ genoemd, of kortweg ‘autodefensas’ 

(International Crisis Group, 2013b).  

Vigilantisme is een mondiaal fenomeen en wordt uitgebreid besproken in het achtergrondkader. Zo 

kan er op dit mondiaal discours voortgebouwd worden met de specifieke Mexicaanse case. De 

recente golf autodefensas is geen nieuw verschijnsel in Mexico en kan geplaatst worden in een 

bredere historische context. Doorheen de Mexicaanse geschiedenis ontsproten diverse gewapende 

groeperingen om bepaalde gemeenschappen te beschermen of te vertegenwoordigen. In deze 

masterproef ligt de focus op autodefensas in twee zuidelijke deelstaten van Mexico, namelijk 

Michoacán en Guerrero. Deze relevantie van deze twee regio’s worden in hoofdstuk besproken. 

De literatuurstudie zelf begint met een hoofdstuk over de handhaving van het geweldsmonopolie 

door de Mexicaanse staat vóór de opkomst van de autodefensas. Dan wordt er overgegaan op de 

oorsprong van de nieuwe golf autodefensas. Hierin wordt verder gekeken dan de vaak voorkomende 

verklaring dat ze zijn opgekomen door het gebrek aan veiligheidsvoorziening door de Mexicaanse 

staat. Door economische, psychologische, historische en sociologische dimensies erbij te betrekken, 

wordt getracht een dieper inzicht te verkrijgen over hun opkomst. Verder worden hun specifieke 

geweldspraktijken behandeld. Deze worden gelinkt aan een bespreking over de organisatievorm, 

belangen en legitimiteit van de autodefensas. Tenslotte wordt er in het laatste hoofdstuk het geweld 

van de autodefensas in verband gebracht met de handhaving van het geweldsmonopolie van de 

Mexicaanse staat.  

Probleemstelling 

De opkomst van de fuerzas autodefensas ontketende een hele discussie in Mexico en de wereld. 

Ondanks het vertrouwen dat ze vaak van burgers winnen, vrezen die ook dat deze autodefensas 

geweld aanwakkeren, the rule of law ondermijnen, mensenrechten schenden en criminaliteit 

verspreiden (International Crisis Group, 2013b). Als burgers de wapens in eigen handen nemen om 

zichzelf te beschermen tegen het voortdurende geweld van criminele organisaties, vormt dit dan een 

uitdaging voor het geweldsmonopolie van een staat? Een literatuuronderzoek naar de oorsprong, 

acties en gevolgen van autodefensas biedt een inzicht over het gebruik van geweld door burgers en 

het effect daarvan op het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat. 
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Methodologie 

 

In deze masterproef gaan we explorerend te werk om te onderzoeken welk effect de 

geweldspraktijken van de autodefensas hebben op het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat. 

Voor dit onderzoek is gekozen om de autodefensas in Michoacán en Guerrero, twee zuidelijke 

deelstaten van Mexico, te bestuderen. Hier bevindt zich het epicentrum van de nieuwe golf 

autodefensas (International Crisis Group, 2013). De relevantie van de onderzochte regio wordt 

verder besproken in een apart hoofdstuk over de twee deelstaten.  

Aan de hand van een literatuurstudie worden verhoudingen tussen overheidsinstituties en 

autodefensas geanalyeerd doorheen de tijd. Daarvoor werden verschillende bronnen doornomen 

zoals rapporten, onderzoekspapers, blogs, artikels en video’s. Eerst werd een afweging gemaakt 

welke literatuur wel of niet bruikbaar was om daarna het bekomen resultaat te analyseren.  

Een interview met professor Wil Pansters (Pansters, 2015), zorgde voor een dieper inzicht over de 

problematiek. Pansters is hoofd van het Departement Sociale Wetenschappen aan de universiteit 

van Utrecht. ‘Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico’ is een recent boek 

dat hij schreef in 2012. Dat boek werd niet besproken in deze masterproef, maar  was wel een trigger 

om met hem een interview te doen. Pansters (In Press) was net bezig een artikel te schrijven over 

autodefensas in Mexico. Ik kreeg de toestemming om dit, nog niet gepubliceerde, artikel van hem te 

gebruiken in deze masterproef. Het interview met professor Pansters was waardevol voor dit 

onderzoek omdat er gerichte vragen gesteld konden worden. Deze vormden een verduidelijking van 

de bekomen bevindingen uit de literatuur. 

Deze masterproef kan een voorstudie zijn voor verder empirisch onderzoek naar de machtcentra 

waarbinnen autodefensas zich bevinden, welke procedures ze ontwikkelen en wat hun gedragscodes 

zijn. Volgens Lund (2006) is er nood aan empirisch veldwerk om een dieper inzicht te verkrijgen over 

de verschillende processen van reproductie en veranderingen in verhoudingen tussen actoren die 

publieke autoriteit uitoefenen.i De literatuurstudie in deze thesis kan dus dienen als een 

achtergrondkader om toekomstig onderzoek op voort te bouwen.  

Vraagstelling 

Literatuur voor deze masterproef werd literatuur op een kwalitatieve manier onderzocht aan de 

hand van een stapsgewijze vraagstelling.  

De hoofdvraag in dit onderzoek is: Zorgt het gebruik van geweld door de fuerzas autodefensas voor 

een uitholling van het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat? 

De eerste hoofdstukken van de literatuurstudie kennen een graduele opbouw naar de hoofdvraag. 

Op die manier geven drie deelvragen (waarvan een hypothese) betekenis aan thema’s zoals het 

geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat vóór de opkomst van de autodefensas, het ontstaan en 

de kenmerken van autodefensas en wat het geweld van de autodefensas juist inhoudt. In het laatste 

hoofdstuk dat gebaseerd is op de hoofdvraag wordt er een verband gemaakt tussen het geweld van 
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de autodefensas en het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat. Aan de hand van een 

schematische bespreking van dit verband en het gebruik van twee theoretische perspectieven wordt 

getracht een antwoord te beschrijven op deze vraag.  De twee theoretische perspectieven die 

gebruikt worden om de uitholling van het geweldsmonopolie te onderzoeken zijn de Weberiaanse 

lens en de public authority from below-benadering. In deze literatuurstudie werd ook gebruik 

gemaakt van Koonings en Kruijt (2004) hun definitie van geweld en de typologie die ze opstelden 

rond gewapende actoren. In het theoretisch kader worden deze invalshoeken, definitie en typologie 

besproken.  

Woordgebruik 

De term vigilantes wordt in deze paper gebruikt om zowel te praten over de fuerzas autodefensas en 

de Policía Comunitaria, wat later duidelijk zal worden. De termen fuerzas autodefensas en Policía 

Comunitaria worden opzettelijk vaag gehouden in het begin van deze masterproef. Deze vaagheid 

wordt geïnstrumentaliseerd door autodefensas die proberen hun praktijken te legitimeren. Het 

maken van een onderscheid tussen autodefensas en de Policía Comunitaria vormt dus een inherent 

onderdeel van de literatuurstudie. Door de verschillende thema’s die behandeld zullen worden in de 

komende hoofdstukken wordt het belang van het onderscheid tussen deze twee actoren 

aangetoond.  

In deze thesis wordt gepraat over autodefensas, dit is een afkorting voor fuerzas autodefensas 

(zelfverdedigingsmachten) en is een term die courant voorkomt in de literatuur over deze 

problematiek in Mexico. Door het constant gebruik van deze term tijdens het literatuuronderzoek 

werd deze als vanzelfsprekend beschouwd. Autodefensa betekent eigenlijk zelfverdediging in het 

Spaans en kan net zoals in de doorgenomen literatuur gebruikt worden om samenvattingen mee te 

maken zoals autodefensagroepen, autodefensaleiders en autodefensaleden. Omdat de term ook 

verwijst naar de zelfverdedigingsgroepen zelf, werd hij voor de helderheid in het Spaans gehouden.  

 

Theoretisch kader  

Tijdens de literatuurstudie werd gebruik gemaakt van twee verschillende perspectieven om naar de 

uitholling van het geweldsmonopolie van de staat te kijken: de Weberiaanse lens en de public 

authority from below-benadering. Na de bespreking van deze denkkaders wordt de relevantie ervan 

besproken voor deze literatuurstudie. 

Weberiaanse lens 

In landen waar een conflict woedt is er vaak ontevredenheid over de werking en effectiviteit van de 

staat als instituut. Aan de hand van de good governance-indicatorenii wordt er verwezen naar de 

gepaste rol van het Weberiaans staatsconcept waarin de staat het legitiem monopolie op gebruik van 

geweld claimt (Wulf, 2007). 
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Dit geweldsmonopolie vormde reeds de kern van de Westfaalse staat in 1648. Machiavelli en Hobbes 

observeerden dat staten het gebruik op geweld probeerden te monopoliseren. Het was een 

centraliseringproces dat volgens hen de drijvende kracht vormde voor staatsopbouw. Ook volgens 

Weber vormt geweld een fundament voor het bestaan van een staat. Hij beschrijft de staat als een 

‘relatie van macht van mensen over mensen, waarbij deze macht rust op het legitiem gebruik van 

geweld’. Het geweldsmonopolie kan volgens Weber aan de hand van drie vormen van legitimiteit 

uitgeoefend worden: traditionele legitimiteit, charismatische legitimiteit of rechterlijke legitimiteit 

(Wulf, 2007). 

De staat kan door het geweldsmonopolie opgelegde regels afdwingen aan burgers maar moet ook 

instaan voor hun veiligheidsvoorziening. Hierbij wordt het idee van Hobbes over het sociaal contract 

tussen staat en bevolking betrokken. In ruil voor publieke legitimiteit voorziet de staat zijn bevolking 

van publieke goederen en diensten (Hoffman & Kirk, 2013).  

Public Authority from Below 

Maar er is ook een ander perspectief waarmee we naar het gebruik van geweld kunnen kijken. Dit is 

de public authority from below-lens. Hierbinnen wordt rule of law en het monopolie op legitiem 

gebruik van geweld niet gezien als minimale vereisten voor een publieke autoriteit (Hoffman et al., 

2013) Publieke autoriteit wordt breder gezien dan enkel de staat als institutie. Autoriteit houdt 

volgens Lund (2006) een minimum aan vrijwillige toestemming in. Op die manier wordt autoriteit 

gelegitimeerd. Het begrip publiek houdt volgens hem het bestaan van een onpartijdige administratie 

in waarbij discussies, confrontaties en acties niet geheim gehouden worden (Lund, 2006).  

Buiten de staat zijn er dus verschillende instituties die publieke autoriteit uitvoeren. Daardoor 

verdwijnt de staatcentrische focus in het public authority from below-perspectief.  In plaats van te 

gaan kijken naar een geweldsmonopolie van een staat van bovenaf, focust Lund (2006) op publieke 

autoriteit en het gebruik van geweld van onderuit. Op lokaal niveau zijn er verschillende actoren die 

publieke autoriteit uitoefenen en gaan interageren met elkaar. Dit kan zowel voor coöperatie als 

competitie zorgen.  Actoren zijn dus constant in beweging in en uit de capaciteit om publieke 

autoriteit uit te oefenen, dit noemt Lund (2006) ‘twilight institutions’. Publieke autoriteit is dus 

dynamisch en onderhevig aan contextuele gebeurtenissen zoals momenten van competitie, 

confrontatie, onderhandelingen of samenwerking. Het is een constant proces van formatie dat 

plaatsvindt (Hoffman et al., 2013). 

Relevantie 

Beide denkkaders worden in deze masterproef gebruikt om een zo volledig mogelijk antwoord te 

geven op de onderzoeksvraag. Een Weberiaanse kijk op de uitholling van het geweldsmonopolie 

biedt een top-down perspectief terwijl de public authority from below-benadering zorgt voor een 

aanvullend bottom-up perspectief. De uitholling van het Mexicaans geweldsmonopolie door het 

geweld van de autodefensas kan deels verklaard worden door een Weberiaanse lens maar vanaf de 
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creatie van de ‘Policía Rural’ in 2014 schiet een staatcentrische focus tekort. Doordat de ‘Policía 

Rural’ een orgaan was waarin de federale overheid een deel van de autodefensas wou legaliseren, is 

het interessanter om hier over te schakelen naar een public authority from below-benadering om 

verhoudingen en claims over het gebruik van geweld bloot te leggen.  

Geweld 

In deze masterproef wordt gebruik gemaakt van Koonings en Kruijt (2004) hun definitie van geweld. 

Ze maken een onderscheid tussen oud en nieuw geweld. Vroeger ging geweld over het verdedigen of 

uitdagen van een bepaalde staatsmacht of regime. Maar het nieuwe geweld is eerder een roep naar 

democratisering. Een hele waaier van sociale actoren proberen druk uit te oefenen door 

verschillende strategieën en methoden. Nieuw geweld heeft dus niet als doel om een bepaalde 

staatsmacht omver te werpen of een regime te veranderen. Het blijft zich afspelen binnen een 

fragiele en gefragmenteerde formeel legale, institutionele en politieke orde (Koonings & Kruijit, 

2004). Dit betekent dat de predators van nieuw geweld permanent geconfronteerd worden met de 

statelijke legale orde. Ze bevinden zich in een parallelle structuur die zowel antagonistisch als 

complementair kan zijn met de deze orde. Dit ‘nieuwe geweld’ creëert  volgens Koonings en Kruijt 

(2004) een ‘onciviele maatschappij’ die de ‘donkere kant’ van de maatschappij blootlegt.  

Typologie van gewapende actoren in Latijns-Amerika  (Koonings & Kruijt, 2004) 

 

Koonings en Kruijt (2004) stelden ook een typologie op van gewapende actoren in Latijns-Amerika. 

Ondanks onderlinge verwevenheid tussen de verschillende actoren, bood deze typologie toch een 

handig kader om de Mexicaanse case te bespreken.  

 

1. Legitieme veiligheidstroepen & formele actoren in het publieke domein: het leger, 

inlichtingendiensten en de politie: In het Weberiaanse model zijn deze actoren een middel 

om legitieme druk uit te oefenen tegen intern of extern geweld. In de Mexicaanse case zal 

blijken dat door de intocht van criminele aspecten de legitimiteit van deze actoren onder 

druk komen staan. 

2. Uitbreiding van legaal geweld naar extra-legaal geweld in de naam van law en order: 

Hiermee wordt door Koonings en Kruijt (2004) een symbiose bedoeld tussen officiële 

veiligheidsdiensten en vigilante bewegingen zoals special forces, extra-legale missiegroepen 

en paramilitairen. Deze vergelijking bood een goed kader om de kenmerken van de ‘Policía 

Rural’ in de literatuurstudie te bespreken. 

3. Nieuwe vorm van guerrillabewegingen: Na vredesakkoorden en regime-transities in El 

Salvador, Guatemale en Nicaragua werden guerrillabewegingen getransformeerd naar 

politieke bewegingen. In Mexico was dit de guerrillabeweging EZLN die een politiek profiel 

aannam en de harten won van Mexicaanse populaire en middenklasse. Ook de autodefensas 

proberen door deel te nemen aan de verkiezingen in juni 2015. Dan worden 

staatsgouverneurs, burgermeesters en leden voor de Kamer van Afgevaardigden verkozen. 



12 

4.  Uncivil society: De creatie van een uncivil society vindt volgens Koonings en Kruijt (2004) 

plaats wanneer politieke of sociale bewegingen radicaliseren en geweld gaan gebruiken om 

economische en sociale claims te bekomen. Door het geweld van de autodefensas in een 

breder kader te plaatsen tijdens de literatuurstudie wordt opgemerkt dat hun opkomst 

gezien kan worden als een onderdeel van een bredere stroming van ongenoegen.  

5. Criminele organisaties, gelinkt aan internationale drughandel of lokale afpersing: 

Door het opleggen van eigen gedragsregels door deze actoren ontstaan er parallelle 

systemen van geweld tegenover de geweldspraktijken van de overheid. Zowel in Colombia 

als in Mexico gebeurt dit op elk overheidsniveau (in het geval van Mexico: federaal, statelijk 

en gemeentelijk).  

 

Deze typologie wordt vaag tijdens de analyse van concrete situaties zoals in de literatuurstudie zal 

blijken. Toch vormt ze een handig theoretisch kader om de verschillende actoren mee te vergelijken.  

Achtergrondkader 

Dit hoofdstuk is een voorbereiding op het literatuuronderzoek en biedt achtergrondinformatie rond 

vigilantisme als mondiaal fenomeen om daarna over te gaan naar de historische context ervan in 

Mexico. Dit laat toe de nieuwe golf autodefensas te zien als een onderdeel van een groter geheel. 

Daarna volgt er een bespreking van de context van de twee deelstaten Guerrero en Michoacán. In 

deze masterproef ligt de focus op autodefensas uit deze twee staten. Waarom ze net in deze staten 

onderzocht worden, wordt duidelijk gemaakt op het einde van dit hoofdstuk.   

Vigilantisme: een mondiaal fenomeen 

Het woord ‘vigilante’ komt van het Spaans en heeft Latijnse wortels. In het Spaans wordt het woord 

momenteel als adjectief gebruikt voor ‘waakzaam’ en als zelfstandig naamwoord voor ‘bewaker’ 

(Abrahams, 1998). Hieronder volgt een mondiale bespreking van het fenomeen ‘vigilantisme’. Dit 

dient als algemeen kader om in het volgende hoofdstuk specifiek te gaan kijken naar de historische 

context van vigilantisme in Mexico. In dit hoofdstuk worden eerst verklaringen gegeven voor de 

opkomst van vigilante groeperingen. Daarvoor is zowel een top-down als een bottom-up perspectief 

voor nodig. Vervolgens worden verschillende cases samengenomen om een uiteenzetting te maken 

over wie vigilantes eigenlijk beschermen en waarom. Het derde deel gaat over de relatie van 

vigilantes met de staat en het laatste maar zeker niet het onbelangrijkste onderdeel handelt over de 

definitie van criminaliteit en geweld.  

Ontstaan 

Algemene trends en dynamieken 

Een eerste mondiale trend die de opkomst van vigilantes kan verklaren is de privatisering van geweld 

en veiligheid. Dit wilt zeggen dat traditionele functies die normaal bij het leger of de politie lagen, 
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worden uitbesteed naar de privé-sector (Wulf, 2007). Critici van dit model in Europa vinden dat het 

doorgeven van staatsfuncties naar de privésector eerder transpariteit en accountability erodeert in 

plaats van ze beter te maken. De incorporatie van lokale machtige niet-statelijke actoren in formeel 

bestuur kan volgens Peters en Pierre (1998) de ‘uitholling van de staat’ nog intensiveren.  

Volgens Moser (2004) vormt verstedelijking een andere verklaring voor de opkomst van vigilante 

bewegingen. Zo komen ze naar zijn mening vooral voor in steden omdat dat politieke en 

economische centra zijn. Lindell (2008)zegt dat de rol van civiele groeperingen in de analyse van 

stedelijk bestuur tweeledig is. Langs de ene kant kunnen civiele bewegingen groepsbelangen 

representeren en samenwerken met de staat om deze te representeren. Maar langs de andere kant 

kunnen civiele bewegingen ook aanvullende functies verlenen om bijvoorbeeld in te staan voor 

fundamentele diensten zoals veiligheidsvoorziening. Op die manier worden ze zelf actoren van 

bestuur (Lindell, 2008). De literatuurstudie die hieronder volgt over de Mexicaanse case toont aan 

dat vigilante bewegingen zeker ook in een rurale context ontstaan. De Policía Comunitaria is daar een 

perfect voorbeeld van en wordt verder in deze masterproef besproken.  

Pratten (2008) wijst erop dat de opkomst van vigilante actoren niet enkel te verklaren valt door 

algemene trends en  dynamieken. De realiteit is complexer. Ook lokale/nationale historische en 

culturele oorzaken spelen een rol.  

Bottom-up verklaringen 

Verschillende vigilante bewegingen ontstaan soms ook uit grotere (vaak informele) economische 

belangengroepen zoals bijvoorbeeld marktkramers. Een voorbeeld daarvan is de RCD-ML 

(Rassemblement Congolais pour la Démocratie – Mouvement de Libération) die ontstond als een 

splintergroep uit de RCD beweging die gevormd werd om President Laurent Kabila te verdrijven  

tijdens de tweede Congo oorlog in 1998. De organisatie had coöperatieve relaties met lokale 

zakenlieden en lokale publieke autoriteiten om een veilig milieu op poten te zetten dat een informeel 

ruilsysteem over grenzen heen mogelijk maakte (Raeymaekers, 2010). 

 

Meagher (2006) ziet nog twee courante bottom-up  verklaringen die in de literatuur het ontstaan van 

vigilantes verklaren. Een eerste verklaring is de ‘culturele verklaring’. Hierin wordt vigilantisme 

geportretteerd als opname van gewelddadige inheemse instituties van rechtspraak. Analyses naar de 

culturele wortels van vigilantisme focussen op een gemeenschapspolitie, geheime samenlevingen en 

occultistische praktijken. Pratten (2008) vindt dat er een modernere invulling nodig is van deze 

verklaring.  Zelfverdedigingsgroepen zijn volgens hem geen primitievelingen. Volgens hem is er dus 

zeker geen ‘terugval ‘naar traditionele praktijken. Een tweede verklaring die Meagher (2006) 

opmerkt in de literatuur is de ‘instrumentalistische verklaring’. Hierbij wordt vigilantisme gezien als  

een product van een corrupt milieu waarin vigilantes strijden voor economische of sociale macht. 

Hier zitten de wortels dus eerder in politiek opportunisme binnen een context van sociale wanorde in 

plaats van de cultuur van een bepaalde gemeenschap (Meagher, 2006). 
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Wie beschermen vigilantes? 

Voor wiens veiligheid een vigilante groepering instaat is heel afhankelijk van de specifieke context en 

geschiedenis. Sommige bewegingen ontstaan uit burgerinitiatieven om een bepaalde gemeenschap 

of economisch netwerk te beschermen en zo mensen te voorzien op een rechtvaardige manier van 

leven (Meagher, 2006). Vigilante groeperingen zijn soms kwetsbaar voor politieke invloed en worden 

geïnstrumentaliseerd in een hogere machtstrijd terwijl dat initieel net was wat ze wouden vermijden. 

(Meagher, 2006).Toch moet er ook gekeken worden naar de meer intiemere aard van groeperingen 

en dus meer binnenin gekeken worden. Voor welke waarden staan ze zelf? Vigilante groeperingen 

beschermen niet enkel hun gemeenschap maar vooral ook zichzelf (Buur, 2008). 

 

Voor wie een vigilante groepering opkomt verandert volgens Pratten (2008) dus sterk doorheen de 

tijd. Ze kunnen bijvoorbeeld eerst heel strikt een code volgen en rechtvaardig zijn, maar later 

geclaimd worden door ‘big men’. Het thema moet ook geplaatst worden binnen een discussie over 

identiteit (zoals de Mexicaanse Policía Comunitaria), gender en generaties. Vigilantes zijn de 

beschermers van een ‘morele gemeenschap’. Dit is duidelijk een sociale en culturele interpretatie 

van vigilantisme. 

Relatie met de staat en het begrip macht 

De relatie tussen vigilantes en de staat is dynamisch, constant in verandering en vindt plaats op 

verschillende niveaus. Zo kan een vigilante groepering gelinkt zijn aan een politieke partij zoals de 

Zuid-Afrikaanse Young Lions die banden had met het ANC (Buur, 2008). Maar de case van de Bakassi 

Boys toont dat vigilantes evengoed gecoöpteerd kunnen worden door een lokale overheid om haar 

macht te versterken tegenover de politiemachten van de federale overheid (Meagher, 2006).  

Een exclusieve focus op relaties tussen burgergroeperingen en de staat blijkt echter onvoldoende om 

de complexiteit van autoriteit te vatten. Er blijven op die manier een aantal aspecten onzichtbaar 

zoals relaties en processen buiten bestuursinstituties en complexe patronen van (stedelijk) bestuur. 

Vigilantes zitten dus eigenlijk in een complex web van krachten waarin verschillende actoren hun 

autoriteit uitoefenen. Soms kan een bepaalde overheid de strategie van ‘verdeel en heers’ gebruiken 

om intentioneel chaos te creëren. Het resultaat is een onstabiel en dynamisch systeem van bestuur, 

gekenmerkt door onzekerheid, onvoorspelbaarheid en voorzichtige allianties (Lindell, 2008). Zoals 

later zal blijken was dit het geval bij de Mexicaanse autodefensas. 

Instrumentalisering van de termen criminaliteit en geweld 

De invulling die vigilantes geven aan begrippen zoals  criminaliteit en geweld hangt af van de context 

en kan veranderen doorheen de tijd. ‘Criminaliteit’ werd  in Zuid-Afrika bijvoorbeeld een 

containerbegrip voor alles wat misliep in het land vanaf 1994. Criminaliteit ging niet enkel meer over 

verkrachtingen, gewelddadige moorden en overvallen, maar ook over tiener zwangerschappen, 

werkloosheid en een breakdown van de sociale cohesie. Het is dus een enorm polyvalent begrip 

omdat het de mogelijkheid biedt om een naam te geven aan lokale grieven en problemen van orde 

en wanorde. In de Zuid-Afrikaanse townships is er geen onderscheid tussen criminaliteit en het 
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breken van de gemeenschapsregels zoals overspel, te veel drinken, het dragen van ongepaste kledij 

of onrespectvol zijn tegenover ouderen. Veel ouders of familieleden brengen anderen naar vigilante 

groeperingen om hen te laten disciplineren. Daar worden ze soms geslagen als straf of worden steekt 

men ze in de boeien (Buur, 2008). Het geweld van vigilantes is één van de grootste paradoxen van 

vigilantisme doordat er vaak een kloof is tussen wat ze willen bereiken (veiligheid) en hun 

gewelddadige praktijken.  Pratten (2008) voegt daaraan toe dat bijvoorbeeld gewapende overvallen 

die als crimineel gedrag worden bekeken vaak leiden tot een automatische veronderstelling van 

schuld. Die veronderstelling zorgt dan voor een justificatie van onrechtelijke opsluiting, folteringen 

en executies. Door een definitie te geven aan criminaliteit en geweld rechtvaardigen vigilante 

bewegingen dus hun eigen gedrag (Pratten, 2008). 

 

Door vigilantisme in een breed mondiaal kader te bespreken kunnen we nu voortgaan naar de 

Mexicaanse historische context van vigilantisme.  

Historische schets van vigilantisme in Mexico 

Vigilantisme is niets nieuws in Mexico. Doorheen de Mexicaanse geschiedenis ontstonden 

verschillende gewapende groeperingen om bepaalde gemeenschappen te beschermen of te 

vertegenwoordigen. De nieuwe golf vigilantes die opkwam in 2013 dient geplaatst te worden in een 

bredere historische context. Want zowel het discours van de recente autodefensas als dat van de 

Mexicaanse staat wordt beïnvloed door voorafgaande gebeurtenissen. 

Vanaf de onafhankelijkheid van Spanje in het begin van de 19e eeuw kampte het Mexicaanse bestuur 

met een burgeroorlog tussen vigilante bewegingen die actief waren in afgelegen gebieden van het 

land. Vóór de Franse interventie (1861-1867) had president Benito Juárez een Guardia Rural 

opgericht om orde te scheppen in de rurale gebieden van Mexico (Vanderwood, 1992). De Guardia 

was een soort paramilitaire organisatie met als voornaamste taak het verzekeren van de 

belangrijkste toegangswegen naar Mexico-Stad. Ze is een voorbeeld van legaal geweld dat wordt 

uitgebreid naar extra-legaal geweld in de naam van law and order zoals Koonings en Kruijt (2004) 

weergeven in hun typologie van gewapende actoren in Latijns-Amerika. Vooral tijdens het bestuur 

van Porfirio Díaz diende deze Guardia als een extensie van de dictator zijn autoriteit op het 

platteland. Tijdens de Mexicaanse Revolutie ging de Guardia op een gewelddadige manier 

opstandelingen van het regime onderdrukken. Een bekende wet van de organisatie was de ‘wet van 

de ontsnapping’. Deze toont de gewelddadigheid van de Guardia aan. Wachters mochten een 

gevangene die probeerde uit te breken direct doodschieten (Medina, 2014). 

Ook een ander soort gewapende actor trad op in verschillende vormen in Mexico, namelijk de 

guerillabeweging. In de bergen van Guerrero leidde de leerkracht Lucio Cabañas tussen 1967 en 1974 

zijn Partido de los Pobresiii en de gewapende vleugel ervan, de Brigada Campesina de 

Ajusticiamientoiv Op dat moment was de Partido Revolucionario Institucional (PRI)v de enige partij 

van betekenis in de staat en de rest van het land. Formeel was Mexico een democratie, maar het 

bestuur was in de handen van de PRI. Het was niet mogelijk om een politieke positie te bereiken 
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buiten die partij of een van haar satellietpartijen om. De militie van Cabañas vormde een 

guerrillabeweging tegen de overheid. Hij voerde een linkse strijd geïnspireerd door de revolutionair 

Emiliano Zapata. Daarbij werden honderden mensen gefolterd, ontvoerd of vermoord. Soldaten 

schoten Cabañas dood in 1974 nadat hij de senator van de PRI Rubén Figueroa had gekidnapt. 

Cabañas werd ,net zoals Zapata, een symbool voor vele linkse bewegingen. Vooral in Guerrero wordt 

hij nog door sommige vigilante bewegingen aanbeden als held (International Crisis Group, 2013b). 

Later ontstond de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)vi in de staat Chiapas. Ook deze 

beweging vond zijn inspiratie bij het gedachtegoed van Emilio Zapata maar combineerde daarbij 

traditionele Maya-gewoonten en elementen uit de Katholieke Bevrijdingstheologievii. In de voorbije 

twee decennia hebben de Zapatistas juntas de buen gobierno (Comités van goede regering)  

gevestigd. Dat zijn regio’s waar volgens hen  ‘de bevolking beveelt en de regering gehoorzaamt’. De 

Zapatisten dwingen tot op een bepaald niveau hun eigen autoriteit af over deze regio’s. Daarbij 

proberen ze ook drugs- en mensensmokkelaars aan banden te leggen. Enkele vigilantes die in 2013 

ontstaan zijn baseerden hun rechtspraak op die van de EZLN (International Crisis Group, 2013b). 

Er daagden echter ook gewapende groeperingen op tegen het EZLN. Ze bestrijden de Zapatisten 

omdat die volgens hen op een illegale manier land inpalmen. Gemaskerde bendes zoals Paz y Justicia 

(Vrede en Rechtvaardigheid) en Mascara Roja (Rood Masker) zijn verantwoordelijk voor een dozijn 

aanvallen, moorden en verdwijningen. De bekendste moordpartij is een van 1997 waarbij 45 

inheemse burgers omkwamen die ervan verdacht werden de EZLN te steunen (International Crisis 

Group, 2013b). 

 

Een laatste maar belangrijk voorbeeld van een vigilante organisatie in Mexico is de Policía 

Comunitaria. Dat is een soort gemeenschapspolitie die lijkt op een burgerwacht. Deze structuren zijn 

vooral uitgegroeid in inheemse dorpen in de staten Oaxaca, Guerrero, Hidalgo en Veracruz. Het gaat 

om een intern normatief systeem dat bestaat uit verschillende componenten, met eigen procedures 

en principes, die instaan om veiligheid en rechtvaardigheid in een gemeenschap te garanderen 

(Alonso & Ruiz & Villanueva, 2014). De Policía Comunitaria legt eigen sancties op die net zoals bij de 

Zapatistas vaak gemeenschapswerk inhouden. Het ontstaan van enkele Policías Comunitarias  gaat 

terug tot aan de Spaanse koloniale periode toen de Leyes de Indiasviii de inheemse bevolking een 

bepaald niveau van autonomie verschaften (International Crisis Group, 2013b). Omdat de Policía 

Comunitaria een belangrijke actor is in het onderzoek rond het gebruik van geweld van de 

autodefensas, wordt er later in het literatuuronderzoek dieper ingegaan op hun ontstaan en 

specifieke kenmerken.  

 

Mexico heeft evenzeer vigilante praktijken gekend van burgers die in geen enkele beweging 

vereenzelvigd waren. Zo’n situatie doet zich voor wanneer een lukrake menigte vermeende 

criminelen oppakt en ze overlevert aan de politie of ze vermoord door ze te lynchen, in brand te 

steken of in elkaar slaan. Een berucht incident is dat van 2004 waarbij een mensenmassa in de 
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Tláhuac-wijk in Mexico-Stad twee mannen in brand stak omdat ze dacht dat het kidnappers waren. 

Deze twee waren echter undercover politie, maar hulp kwam te laat (La Jornada, 2004). 

 

In dit deel werd de historische context van vigilantisme geschetst in heel Mexico. Ook kwamen er 

voorbeelden naar boven over de geweldsuitoefening van de besproken organisaties. Tegen deze 

historische achtergrond kunnen in de literatuurstudie de specifieke kenmerken  en het gebruik van 

geweld door de autodefensas aangekaart worden. 

Specifieke context van de deelstaten Michoacán en Guerrero 

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk kende Mexico al een langere geschiedenis van vigilantisme. 

In 2013 kwam een nieuwe golf vigilante milities op waarvan de meeste zich bevonden in de staten 

Michoacán en Guerrero. Ze noemden zichzelf ‘fuerzas autodefensas’, of kortweg ‘autodefensas’ 

(International Crisis Group, 2013b). Dit deel handelt over de plaatselijke context waarin de 

autodefensas zijn ontstaan. De oorzaken van hun opkomst worden verder uitgebreid besproken in 

het literatuuronderzoek. Het einde van dit hoofdstuk gaat over de relevantie van de twee staten voor 

het literatuuronderzoek. 

Michoacán 

Door wijzigingen in het drugsbeleid van de VS en blokkades in de Caraïbische zee zochten 

Colombiaanse drugssmokkelaars vanaf de jaren ’90 nieuwe routes via Midden-Amerika en de Grote 

Oceaan om drugs te exporteren naar de Verenigde Staten en Europa. Zo ontstonden er banden met 

Mexicaanse criminele organisaties. De havenstad Lázaro Cárdenas in Michoacán werd een 

belangrijke exporthaven voor cocaïne, heroïne en marihuana.  In de jaren ’90 kwam ook de 

Mexicaanse productie van synthetische drugs op zoals ecstasy en methamfetamine (Velázquez, 

2014). 

Mexicaanse criminele groeperingen voerden de volgende jaren een onderlinge strijd om zoveel 

mogelijk macht te verwerven binnen de drugstrafiek. Enkele voorbeelden van organisaties zijn de 

Gebroeders Valencia en Los Zetas. Deze machtsstrijd resulteerde in een stijgende bewapening en 

financiële input voor de verschillende bendes (Velázquez, 2014). 

Eerst werden de verhoudingen en machtsmonopolies van organisaties over drugshandel door de 

autoriteiten en de bevolking stilzwijgend getolereerd omdat het inkomsten genereerde en voor een 

bepaald orde zorgde. Maar vanaf 2002 stopten de Michoacanen met het zien van narcotrafiek als 

iets onschadelijk. Georganiseerde misdaad werd meer geassocieerd met schietpartijen, 

bedreigingen, het betalen van quota’s, ontvoeringen en executies van burgers die niets te maken 

hadden met de criminele handel in drugs (Velázquez, 2014). 

Omwille van de stijgende onrust in heel het land verklaarde voormalig president Filipe Calderon 

(2006-2012) de ‘oorlog tegen drugs’. Hij zette het leger en de federale politie in om deelstaten zoals 

Michoacán onder controle te krijgen en delinquenten op te pakken. Het was een snelle repressieve 

reactie zonder dat er op voorhand een duidelijke strategie was uitgewerkt. Relaties tussen kartels en 
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eigen lokale overheden werden niet eerst in kaart gebracht. Door arrestaties en de inbeslagname van 

drugs, wapens en communicatiemiddelen boekte de operatie in het begin succes. Maar het resultaat 

was desastreus. Tijdens de regeerperiode van Calderon vielen er bijna 100 000 doden en er waren 

meer dan 10 000 verdwijningen (González, 2014). Dit conflict zorgde voor een erosie van het sociaal 

en institutioneel web. Er waren dodelijke aanvaringen met ‘collateral dammage’ die zowel door de 

narco’s als door de staatsorganen verricht werden. Het antwoord van de kartels in Michoacán was 

een nog verdere uitbreiding van hun operaties. Zo begonnen ze zich ook bezig te houden met andere 

delinquente activiteiten zoals ontvoeringen, afpersing, bedreigingen en illegale handel in zowel 

personen als wapens (González, 2014). Binnen deze chaos eiste een nieuwe organisatie in Michoacán 

haar zeggenschap op, La Familia Michoacana.ix Ze choqueerde in 2006 door vijf afgehakte 

mensenhoofden op een overvolle dansvloer te deponeren van een nachtclub in Uruapan (Garland, 

2015). 

In 2010 werd de leider van La Familia doodgeschoten door de politie en in 2011 trad een nieuwe 

rivaal op tegen de overblijfselen van het kartel, namelijk de Caballeros Templarios.x Op enkele jaren 

had deze groepering, net zoals de Familia Michoacana, een uitgebreid controlenetwerk binnen de 

lokale politie en overheden uitgewerkt (Velázquez, 2014). Naast drugshandel richtten de Caballeros 

Templarios zich ook op de uitbuiting van lokale ondernemingen zoals ijzermijnen en advocado-telers. 

Door hun contacten met politieke instituties vergaren ze gegevens van de lokale bevolking en 

houden ze deze bij in logboeken. Momenteel zitten de Caballeros in een conflict met het Cartél 

Jalisco Nueva Generación (CJNG) (International Crisis Group, 2013b). De Caballeros Templarios 

hebben een pseudoreligieus gedachtegoed. Ze imiteren de Orde van de Tempeliers die in de 12e 

eeuw in de naam van Christus deelnamen aan de kruistochten. Aan de hand van dit religieus discours 

proberen ze hun praktijken te legitimeren (González, 2014). 

Tijdens het mandaat van Calderón steeg het nationaal homicide-cijfer tot 22 862 doden per jaarxi in 

2011. (SEGOB, 2015) Volgens UNODC was dat nog meer. Deze VN-organisatie schatte het homicide-

cijfer op 27 213 in 2011. (UNODC, 2014) Daarvan vielen 773 doden in Michoacán in 2011. (SEGOB, 

2015) Dat cijfer stagneerde in 2012 om daarna opnieuw omhoog te schieten naar 903 intentionele 

moorden in 2014 in Michoacán. (SEGOB, 2015)  

In 2013 kwam binnen deze context een nieuwe golf van autodefensas op met José Manuel Mireles 

als woordvoerder van de milities in Tepalcatepec. Andere regionale leiders zijn Estanislao Beltrán en 

Hipólito Mora. De Caballeros Templarios zagen deze initiatieven als aanval op hun belangen en 

streden terug. In april 2013 kwamen tientallen slachtoffers om tijdens een schietpartij tussen de 

autodefensas en de Templarios (Pansters, 2015). 

Op 27 januari 2014 sloot de federale overheid een 8-puntenakkoord met bepaalde autodefensas van 

Michoacán om ze te legaliseren en te institutionaliseren in een nieuwe ‘Policía Rural’. Na een periode 

van samenwerking en confrontaties besloot president Peña Nieto (PRI) in januari 2015 om de 

organisatie te ontbinden en een uitgezuiverde versie ervan op te richten als de ‘fuerzas ciudadanas’ 

(Ureste, 2014). 
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Guerrero 

De staat Guerrero lijdt net zoals Michoacán onder de gewelddadige gevolgen van een machtstrijd 

tussen verschillende kartels over hun aandeel in de drugstrafiek. Hier was vooral het Beltrán Lyva 

kartel (2004-2009) de grootste smokkelaar van cocaïne naar de Verenigde Staten. De leider van deze 

groepering werd door de groepen van Calderón vermoord, waardoor de organisatie versplinterde en 

ten prooi viel aan zijn rivalen, wat een nieuw conflict ontketende (Castañon, 2014).  In 2012 telde het 

homicide-cijfer van Guerrero 2310 doden per jaar. In 2014 zijn dat er minder, namelijk 1514 doden 

per jaar. Maar Guerrero blijft nog altijd de staat met de meeste intentionele moorden per jaar 

(SEGOB, 2015). 

Al in 1995 hadden verschillende Policías Comunitarias van inheemse gemeenschappen zich verenigd 

in een coördinerend orgaan namelijk de CRAC. Dit orgaan bestaat uit inheemse groepen zoals de 

Mixtecs, Thlapanecos en Amuzgos uit  Costa Chica en de berglandschappen van Guerrero. Meer en 

meer gemeenschappen sloten aan waardoor de CRACxii in 2014 1500 leden telde en verspreid was 

over 77 gemeenten in de staat (Castañon, 2014). 

De eerste maanden van 2013 was er een snelle uitbreiding van verschillende autodefensagroepen in 

de hooglanden van Guerrero. Anders dan de CRAC trokken deze tot buiten hun gemeenten om 

criminelen op te pakken. Ze verenigden zich onder de koepel van UPOEG (Unión de Pueblos y 

Organizaciones del Estado de Guerrero)xiii.Deze autodefensas werden origineel gezien als 

zelfverdedigingsgroepen maar begonnen zich later ook profileren als een soort gemeenschapspolitie 

om hun praktijken te legitimeren. Verdere uitleg hierover volgt in de literatuurstudie. Over de 

bewegingen in Guerrero werd nationaal en internationaal bericht waardoor andere 

gemeenschappen in Mexico ook gestart zijn met vigilante groeperingen (International Crisis Group, 

2013b). 

Relevantie 

Gewapende vigilantes verspreidden zich snel in de eerste maanden van 2013, vooral binnen de 

staten Michoacán en Guerrero, waar duizenden deelnemen aan hun activiteiten. Het epicentrum van 

de nieuwe golf vigilantes bevindt zich dus in deze twee staten (International Crisis Group, 2013b). In 

beide staten zitten criminele organisaties in een voortdurende machtsstrijd over autoriteit over de 

bevolking en de (illegale) economie. De staat probeert opnieuw grip te krijgen op deze situatie. De 

autodefensas vormen een bijkomende actor in dit gecompliceerd web van gewapende structuren. 

Over de situatie in Michoacán wordt veel geschreven door de pers en academici. De incorporatie van 

enkele autodefensas in de Policía Rural werd daar als een soort experiment toegepast en is een 

markant gegeven om te onderzoeken. Ook over de situatie in Guerrero met de CRAC en de UPOEG 

wordt gerapporteerd, maar minder dan over de toestand in Michoacán. Toch biedt de stand van 

zaken in Guerrero materie voor een andere discussie over het onderscheid tussen vigilantes 

onderling, namelijk de autodefensas en de Policía Comunitaria, en hun legaliteit. 

Omdat er geen veldwerk werd gedaan tijdens het schrijven van deze masterproef kon er niet 

specifiek gefocust worden op één organisatie zoals bijvoorbeeld de CRAC. Voor dit 
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literatuuronderzoek is er dus gekozen voor een breder onderzoeksobject, namelijk de autodefensas 

in de staten Michoacán en Guerrero. 

Literatuurstudie 

Door een stapsgewijze opbouw van drie deelvragen, waarvan een hypothese, wordt in de 

literatuurstudie getracht een antwoord te zoeken op de hoofdvraag: 

Zorgt het gebruik van geweld door de autodefensas voor een uitholling van het machtsmonopolie van 

de Mexicaanse staat? 

Eerst beginnen we met een bespreking van het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat voor de 

opkomst van de autodefensas eind 2012-begin 2013. 

Kon de Mexicaanse staat haar geweldsmonopolie handhaven vóór de opkomst van 

de nieuwe golf autodefensas? 

Aan de hand van indicatoren die volgens de denktank Fund for Peacexiv een impact hebben op het 

geweldsmonopolie van een staat wordt hieronder de veiligheidscontext in Mexico geschetst vóór de 

opkomst van de autodefensas. Dit overzicht wordt gemaakt om daarna te bespreken of de 

Mexicaanse staat toen haar geweldsmonopolie kon handhaven.  

Context van onveiligheid vóór het onstaan van de autodefensas 

Volgens de denktank Fund for Peace hebben verschillende actoren een impact op de handhaving van 

het geweldsmonopolie van de staat (Fund for Peace, 2012). 

“Het veiligheidsapparaat van een staat moet een monopolie hebben op het legitiem gebruik van 

geweld. Het sociaal contract is verzwakt als het aangetast wordt door wedijverende 

groeperingen”(Fund for Peace, 2012) 

Maatstaffen om de ‘graad’ van dit geweldsmonopolie te meten zijn volgens de organisate: de 

proliferatie van wapens, intern conflict, protesten, criminele activiteiten en militarisering. Hieronder 

wordt de toestand van deze thema’s besproken vóór de opkomst van de nieuwe golf autodefensas 

tussen eind 2012 en begin 2013. De legale aard van de Policía Comunitaria en de legitimiteit van de 

staat werden als extra onderwerpen onder de loep genomen omdat die verder in de literatuurstudie 

van belang zijn. Op het einde van dit hoofdstuk wordt op basis van het Weberiaans perspectief op 

het geweldsmonopolie en de ‘public autorithy from below’-lens een conclusie getrokken. 

Proliferatie van wapens 

Volgens een rapport van het Hoger Instituut van Internationale Studies in Genève circuleerden er in 

Mexico in 2012 vijftien miljoen lichte vuurwapens van illegale origine. Deze waren zowel in de 

handen van misdaadbendes als van gewone burgers. Elke Mexicaan heeft volgens de grondwet het 

recht om een licht wapen in huis te hebben. Een wet uit 1972 legde criteria vast om het wapen in het 

Federaal Wapenregister in te schrijven maar deze wet wordt niet consequent toegepast (Godoy, 

2013). Slechts 2,46 miljoen wapens waren geregistreerd in 2012. Mexicaanse drugskartels smokkelen 



21 

zware wapens vanuit de Verenigde Staten naar Mexico. Vanuit Centraal-Amerikaanse landen komen 

lichte wapens het land binnen via het zuiden. Van 2007 tot 2012 nam de Mexicaanse overheid 140 

000 wapens in beslag. Door het onveiligheidsgevoel kiezen veel Mexicanen voor een wapen in huis. 

Een peiling van 2011 gaf aan dat de helft van de Mexicanen wapenbezit goedkeurt. 38 procent was 

voor een totaal verbod (Godoy, 2013). 

Intern conflict en IDP 

Uit een onderzoek van de Norwegian Refugee Council bleek dat 2012 het piekjaar was van interne 

vluchtelingen (IDP) in Mexico. 160 000 mensen waren in hun eigen land op de vlucht door het 

gewapende conflict en geweld tussen drugskartels onderling en met de overheidstroepen. De 

meeste interne vluchtelingen vonden plaats in de staten die het ergst aangetast waren door geweld 

van drugskartels zoals Guerrero en Michoacán (Norwegian Refugee Council, 2013). 

Georganiseerde misdaad en haar invloed op staatsinstituties 

In Mexico hebben zowel drugskartels als criminele organisaties zich gepenetreerd in staatsstructuren 

op federaal, statelijk en gemeentelijk niveau (Alonso et al., 2014). Criminele organisaties en politieke 

instituties zoeken elkaar op. Toch kan er niet in alle gevallen gesproken worden van ‘corruptie’. Het is 

noodzakelijk de verschillende soorten relaties te zien tussen politiek, criminele organisaties en de 

maatschappij. Sommige lokale instellingen zitten in een slachtofferrol omdat ze  door dreigingen 

gedwongen worden een geldsom te betalen. Andere instituties gaan daarentegen effectief zelf 

illegale praktijken en geweld van bendes beschermen om er een financieel voordeel uit te halen. In 

vele van die laatste gevallen worden relaties met criminele groeperingen aangehaald vlak voor 

verkiezingen om middelen los te krijgen voor de financiering van campagnes (Velázquez, 2014). 

Tijdens de regeerperiode van Calderón (2006-2012) kwam er een uitzuiveringsproces van de 

veiligheidsdiensten. Dit werd versterkt met een nieuw wettelijk kader over publieke veiligheid en de 

taken van organen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ook werd er een platform opgericht dat 

diende om criminaliteitsgegevens te centraliseren en uit te wisselen tussen overheden (César, 2013). 

Volgens de federale veiligheidscommissaris Alejandro Rubido is dit proces bijna voltooid. Maar 

Mexicaans veiligheidsexpert Lopez Portillo vindt dat de inspanningen traag en niet objectief 

gebeuren. De doorlichting, waarvoor de Verenigde Staten financiële steun voorzien, is al jaren aan de 

gang. In sommige dorpen en steden hebben volledige politiemachten hun werk al moeten 

neerleggen (Sanchez, 2014). 

Geweld in Mexico over de periode 2006-2012 

Uit een officieel rapport van het Mexicaans ministerie van Binnenlandse Zaken van 2015 kan er 

opgemerkt worden dat op een korte periode van zes jaar (2006-2012) het geweld in Mexico sterk 

gestegen is. Hier is er gekozen om de nationale cijfers van 2006 toen president Calderón opkwam te 

vergelijken met die van 2012. Op het einde van 2012, begin 2013 vormde de nieuwe golf 

autodefensas zich (SEGOB, 2015). 
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1Mexico, schatting van homicides, bron: González, 2014 

Wat meteen opvalt zijn de hoge moordcijfers in de jaren ’30 en ’40. Deze zijn te wijten aan het 

geweld dat gegenereerd werd door de productie en handel in marihuana, opium en heroïne. De 

moorden vonden vooral plaats in de bergachtige gebieden in het noorden van Mexico. In de grafiek 

kunnen we opmerken dat, na een trage daling, de moordcijfers tijdens de regeerperiode van 

Calderón (2006-2012) scherp stegen. In de achtergrondschets over de deelstaat Michoacán werd hier 

meer informatie over gegeven. De onderste lijn op de grafiek geeft het aantal moorden weer zonder 

de intentionele moorden door criminele organisaties of drugskartels (González, 2014). 

In de kader hieronder zijn de officiële nationale gegevens verzameld van het aantal intentionele 

moorden, ontvoeringen, dreigingen en autodiefstallen in Mexico in het jaar 2006 en 2012. Bijna alle 

uitingen van geweld die in het rapport worden weergegeven van 2012 zijn een verdubbeling van het 

aantal in 2006. Enkel in het geval van ‘autodiefstal zonder geweld’ zien we een stijging maar geen 

verdubbeling van het cijfer (SEGOB, 2015). 
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Nationale gegevens van het 

aantalxv 

2006 2012 

Intentionele moorden 11 806 21 736 

Ontvoeringen 733 1418 

Afpersingen 3157 7284 

Autodiefstal met geweld 25 162 62 392 

Autodiefstal zonder geweld 121 644 146 457 

(Bron: SEGOB, 2015) 

Er kunnen vragen gesteld worden waarom de overheid net deze uitingen van geweld in haar rapport 

opneemt. Wat wel voorzichtig aangenomen kan worden is dat over het algemeen de situatie in 

Mexico in 2012 meer gewelddadig was dan die in 2006.  

Policía Comunitaria 

Naast een uitholling van het machtsmonopolie door illegale gewapende organisaties zijn er ook 

andere organisaties waarbij de staat tot op een bepaald niveau tolereert dat ze geweld gebruiken om 

veiligheid te voorzien in hun gemeenschappen. In een ruim begrip kan er gesproken worden over de 

‘Policía Comunitaria’, maar specifieker gaat het over structuren zoals de CRAC in Guerrero en de 

Policía Comunitaria van Chéran in de staat Michoacán. Deze komen voor in inheemse 

gemeenschappen waar er al een langere traditie bestaat om in te staan voor veiligheid en orde 

(International Crisis Group, 2013b). 

De Policía Comunitaria kan terugvallen op een wet in artikel 2 van de grondwet (revisie in 1917). 

Hierin worden de rechten in verband met de autonomie en zelfbeschikking van inheemse 

gemeenschappen erkend door alle 31 staten en het federaal district Mexico Stad. Het artikel laat toe 

dat inheemse gemeenschappen eigen normatieve systemen toepassen in de resolutie voor interne 

conflicten, zolang deze de federale wetten niet breken (Legislacíon Federal, 2015). 

Het legaal karakter van de Policía Comunitaria wordt in Guerrero extra erkend door een statelijke 

wet. Dat is de wet 701 die als titel ‘Erkenning, rechten en cultuur van inheemse dorpen en 

gemeenschappen van de staat Guerrero’ heeft. De voorziening van publieke veiligheid door de CRAC 

wordt hierdoor gerespecteerd door publieke en particuliere actoren. Volgens deze wet maken de 

CRAC en andere structuren van de Policía Comunitaria onderdeel uit van het statelijk systeem om 

publieke veiligheid te voorzien. De CRAC verkrijgt zo een bepaalde autonomie zolang ze de grondwet 

niet overtreedt en rekening houdt met andere legale veiligheidsinstituties (Hernández, 2014). 

Toch is het contesteerbaar in hoever deze groepen legaal blijven als ze wapens dragen en een eigen 

berechtigingssysteem hebben. In ieder geval is de erkenning van de Policía Comunitaria een 
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contradictie van het monopolie op gebruik van geweld door de federale, statelijke en gemeentelijke 

overheid (Hernández, 2014). 

Militarisering 

Het Mexicaanse leger werd in de 21e eeuw aanvankelijk aangewend om de groeiende invloed van 

drugskartels te bestrijden tijdens het mandaat van Vicente Fox (PAN)xvi. Fox werd in 2000 als eerste 

oppositiekandidaat verkozen na bijna een eeuw overheersing van de PRI. De afkeer die hij had om 

regelmatig het leger in te zetten bleek uit de manier waarop hij soldaten inschakelde. Die werden pas 

na hevige uitbarstingen van geweld ingezet om de ravage op te kuisen en een zichtbare 

aanwezigheid te voorzien zonder meer agressief te zijn dan nodig was (Hale, 2014). 

Tijdens de regeerperiode van Calderón was er een duidelijke breuk te zien met zijn voorganger. Zoals 

eerder besproken in de achtergrondschets van Guerrero en Michoacán, werd het leger toen massaal 

ingezet om criminele organisaties onder controle te krijgen. Dit zorgde integendeel voor een verdere 

aanwakkering van het gebruik van geweld door burgers en gewapende organisaties. Het leger werd 

ook beschuldigd schendingen van de mensenrechten te plegen (Hale, 2014). 

Zowel Fox als Calderón gebruikten het federale leger om ondertussen de werking van de federale en 

staatspolitie te verbeteren, uit te rusten en te professionaliseren. Vanaf 2006 werd de federale 

politie uitgebreid met nieuw opgeleid personeel en werden ze beter betaald. Maar de kwaliteit van 

de politie op statelijk niveau werd niet dezelfde als die op federaal niveau (Hale, 2014). 

Peña Nieto erfde uiteindelijk een federale en staatspolitie die nog altijd te klein in aantal is en een 

gebrek kent aan professionaliteit. Het leger zal dus niet meteen uit het conflict met de kartels 

teruggetrokken worden (Hale, 2014). Net zoals Calderón probeert hij het legitiem gebruik van geweld 

te centraliseren door het federale leger in te zetten en het gezag van de PRI te restaureren (Alonso, 

Ruiz & Villanueva, 2014). 

Legitimiteit van de staat 

De huidige Mexicaanse staat is een overblijfsel van een revolutionaire omwenteling in de 20e eeuw. 

Na de revolutie probeerde de federale overheid vanaf 1929 gradueel de macht te centraliseren en de 

economie te versterken. Via het corporatistisch en nationalistisch eenpartijsysteem van de PRI 

verkreeg ze populaire legitimiteit. De strategie van de staat bestond erin om sociale, politieke en 

zelfs gewapende opponenten te incorporeren in haar structuur. Ook clandestiene economische 

activiteiten werden gecoöpteerd. De PRI-overheid behield haar macht van 1929 tot 2000 (Pansters, 

In Press). 

De stijging van geweld en mensenrechtenschendingen vanaf 2006 hebben ervoor gezorgd dat de 

legitimiteit van de staat afnam bij de bevolking. Burgers hadden geen vertrouwen meer in een staat 

die niet kon instaan voor een van haar essentiële functies, namelijk veiligheidsvoorziening. Op alle 

drie niveaus van de staat hebben delinquente bendes banden met politici, veiligheidsdiensten of 

rechtssystemen. Dit maakt hen straffeloos. Politiediensten, ministeries en rechtbanken belichamen 
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de illegitieme staat die altijd gevoelig is om gekaapt te worden door onrechtmatige belangen (Alonso 

et al., 2014). 

Overheden nemen ook niet altijd hun verantwoordelijkheden op wat zorgde voor een 

vertrouwensbreuk met de bevolking. Lokale overheden argumenteren bijvoorbeeld dat 

‘georganiseerde misdaad’ een bevoegdheid is van de federale overheid. In werkelijkheid is het 

complexer. ‘Georganiseerde misdaad’ en ‘drugshandel’ zijn bevoegdheden van de federale overheid, 

maar ‘homicides’, ‘overvallen’ en ‘ontvoeringen’ zijn bevoegdheden van de lokale overheid 

(Velázquez, 2014). 

Protesten 

In 2012 waren er in Mexico verscheidene protesten tegen de opkomst van Peña Nieto als 

presidentskandidaat. Hoewel Nieto een andere aanpak van de PRI beloofde, hadden vele burgers 

schrik voor een nieuwe overheersing van de partij die bijna een eeuw aan de macht was voor 

president Vicente Fox verkozen werd (Estey, 2012).  Een van de protestbewegingen was de ‘Yo Soy 

132’-beweging. De beweging werd zo genoemd om steun te betuigen aan 131 studenten die werden 

zwartgemaakt door media en de overheid omdat ze kritiek hadden op Peña Nieto’s 

verkiezingscampagne. Ze haalden hun inspiratie uit de ‘Occupy beweging’ en de ‘Spaanse 15-M 

beweging’xvii.De grootste mars die opkwam bestond uit 90 000 man en werd gehouden in Mexico 

Stad (Estey, 2012). 

Conclusie 

In deze conclusie wordt besproken of de Mexicaanse staat haar geweldsmonopolie kon handhaven 

vóór de opkomst van de autodefensas door een Weberiaanse invalshoek en de ‘public authority from 

below’-lens. 

Volgens Weber heeft de moderne staat het geweldsmonopolie op legitiem gebruik van geweld. Zoals 

hierboven aangetoond gebruikt het Fund for Peace verschillende maatstaffen om het 

veiligheidsapparaat van een staat te analyseren. De ‘analyse van het veiligheidsapparaat’ is een van 

de politieke indicatoren die gebruikt worden door het Fund for Peace om de ‘Failed State Index’ te 

bepalen.xviii In 2012 scoorde Mexico een 7,7 op het veiligheidscriterium. Hoe hoger het cijfer, hoe 

meer (volgens de Failed State Index ) het staatsmonopolie op gebruik van geweld is uitgehold en hoe 

zwakker het sociaal contract is. Het meest inefficiënte cijfer dat een land kan krijgen is een 10.  

Rank Country 
            

Total 

98 Mexico 6.0 4.2 5.8 6.2 7.5 5.7 6.6 6.1 6.2 7.7 5.2 6.4 73.6 

(Bron: Fund For Peace, 2012) 

Dit cijfer toont, aan de hand van een Weberiaanse kijk, aan dat het geweldsmonopolie van de 

Mexicaanse staat in 2012 was uitgehold. Toch kan er niet gesproken worden van een volledige 

http://fsi.fundforpeace.org/tables/fsiindex2012.php
http://fsi.fundforpeace.org/tables/fsiindex2012.php
http://fsi.fundforpeace.org/tables/fsiindex2012.php
http://fsi.fundforpeace.org/tables/fsiindex2012.php
http://fsi.fundforpeace.org/tables/fsiindex2012.php
http://fsi.fundforpeace.org/tables/fsiindex2012.php
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uitholling ervan. Volgens dit denkkader was het geweldsmonopolie in 2012 onvolledig (Alonso et al., 

2014 & Pansters, 2015 & González, 2014). 

In dit geval verandert de hoofdvraag naar: Zorgt het gebruik van geweld door de autodefensas voor 

een verdere uitholling van het machtsmonopolie van de Mexicaanse staat? 

Maar een cijfer heeft niet veel betekenis. Het discours over het al dan niet handhaven van een 

geweldsmonopolie is te abstract volgens de Lund (2006). De staat is niet de enige die aanspraak mag 

doen op geweld. Veiligheid en justitie kunnen evengoed voorzien worden door andere niet-statelijke 

actoren (Lund, 2006). Het ‘public authority from below’-perspectief trekt het debat open naar de 

analyse van meerdere publieke autoriteiten die interageren, onderhandelen en zo hun gebruik op 

geweld claimen. Instituties zijn constant in beweging in en uit de capaciteit om publieke autoriteit uit 

te oefenen, dit noemt Lund (2006) ‘twilight institutions’. Legitimiteit is hierbinnen een belangrijke 

term. In het laatste hoofdstuk wordt daarom de discussie over de uitholling van het 

geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat door het geweld van de autodefensas uitgebreider 

besproken.  

Het Mexicaans veiligheidsapparaat bevindt zich wel in crisis. Dat komt niet enkel door de gewapende 

macht van criminele groeperingen die hun de facto soevereine macht opeisen, maar ook door het 

legitimiteitsverlies van de staat (Alonso et al., 2014 & Pansters, 2015 & González, 2014). De 

teloorgang van het veiligheidsapparaat van de staat wordt vaak aangehaald om de opkomst van de 

nieuwe golf autodefensas te verklaren (Alonso et al., 2014 & BBC, 2014 & Hale, 2014 & McKinnon 

Munde, 2014 & Valle Baroz, 2015). In het volgende hoofdstuk wordt deze hypothese aan de hand 

van de doorgenomen literatuur onderzocht. 

Hypothese: De nieuwe golf autodefensas is ontstaan door tekortkomingen van de 

staat om in veiligheid te voorzien. 

In het vorige hoofdstuk werd er bevonden dat het Mexicaans staatsapparaat zich in een crisis 

bevindt. Omdat dit vaak als oorzaak wordt gegeven voor het ontstaan van de autodefensas in de 

literatuur werd de volgende hypothese ontwikkeld (Alonso et al., 2014 & BBC, 2014 & Hale, 2014 & 

McKinnon Munde, 2014 & Valle Baroz, 2015).: 

Hypothese: De fuerzas autodefensas zijn ontstaan door tekortkomingen van de staat om in veiligheid 

te voorzien. 

In dit hoofdstuk wordt gezocht naar de oorsprong van de autodefensas aan de hand van 

verschillende perspectieven. 

Politieke verklaring: tekortkoming veiligheidsvoorziening staat als hoofdverklaring 

Een reden die vaak wordt vermeld om het ontstaan van de autodefensas te verklaren is de 

tekortkoming van de staat om veiligheid te voorzien in de regio’s zoals Michoacán en Guerrero 

(Alonso et al., 2014 & BBC, 2014 & Hale, 2014 & McKinnon Munde, 2014 & Valle Baroz, 2015). 
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“Ziek van het geweld, het misbruik [van de georganiseerde misdaad, red.] en de onverschilligheid en 

de medeplichtigheid van de autoriteiten, beslisten burgers problemen op te lossen dat geen enkel van 

de drie niveaus van de overheid: gemeentelijk, statelijk en federaal gedurfd heeft om aan te gaan. De 

autodefensas van Michoacán waren geboren. (sic.)”  

(Valle Baroz, 2015) 

Ook volgens de Nationale Commissie van de Mensenrechten (CNDH)xix in Mexico schoot de overheid 

tekort in bepaalde Mexicaanse staten om veiligheid te bieden. 

“Een duidelijk teken van de stijging van geweld en het ontbreken van een efficiënt antwoord van de 

autoriteiten van de staat Guerrero om [dit probleem, red.] aan te pakken, is de beslissing van 

verschillende groepen om zelf de controle te nemen om zich te verdedigen tegen geweld en 

onzekerheid dat hun gemeenschappen binnendringt door de leegte die de statelijke en gemeentelijke 

autoriteiten hebben achtergelaten. “  

(CNDH, 2013, punt 8) 

Wat wel opvalt is dat het CNDH de statelijke en gemeentelijke overheid beschuldigd, maar zwijgt 

over de federale overheid. Toch is de laatste ook verantwoordelijk voor het gebrek aan een 

coherente aanpak en de uitwerking van een efficiënte veiligheidsstrategie. (Hale, 2014)  

De opkomst van autodefensas is deels een reactie op het falen van de staat om lokale bevolking te 

beschermen. Lokale overheidsinstituten zijn niet gewillig of onbekwaam om veiligheid te garanderen. 

Toch zijn er meer factoren die bijgedragen hebben tot de creatie van deze zelfverdedigingsgroepen. 

(Horton, 2014) 

Zo erkent de CNDH dat er ook rekening gehouden moet worden met sociale, historische en regionale 

elementen die drijfveren waren voor de vorming van de nieuwe golf autodefensas.  

“De ellendige sociale toestand die in de vernoemde regio [,Guerrero (red.),] heerst en veroorzaakt is 

door nalatigheid en afwezigheid van statelijke en gemeentelijke overheidstroepen verklaart 

ongetwijfeld mee de opkomst van de autodefensagroepen [.] Bijkomende historische en regionale 

redenen die toebehoren tot de gemeenschappen mogen ook niet genegeerd worden.”  

(CNDH, 2013, punt 8) 

De verklaring in verband met het gebrekkig veiligheidsapparaat van de staat is vooral een top-down 

verklaring. Maar het biedt geen antwoord op de vraag waarom autodefensas niet eerder zijn 

opgekomen in een institutionele context van corruptie waarbij de staatsorganen weinig publieke 

autoriteit genieten. En waarom zijn de autodefensagroepen net in de staten Guerrero en Michoacán 

zo overheersend? 

Om grondiger het ontstaan van de autodefensas te verklaren zijn er ook bottom-up verklaringen 

nodig. Hieronder volgt een schematische bespreking van de doorgenomen literatuur die werd 

opgedeeld in verschillende dimensies. Op die manier kan er ook vanuit economisch, psychologisch, 

antropologisch en sociologisch perspectief naar de beweegredenen van de autodefensas gekeken 

worden. Op het einde worden de aanleidingen besproken van de opkomst van de Policía Comunitaria 
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die op zich weer inspirerend werkte voor de autodefensas. Toch is het cruciaal om een onderscheid 

tussen de twee te organisatievormen te maken omwille van verschillende redenen. 

Economische verklaring: geweld en de criminele economie 

Economische en statelijke structuren in Mexico bevinden zich in een organisatorische crisis doordat 

ze gepenetreerd zijn door criminele economische organisaties. Op die manier ontstaat er een soort 

narcostaat die onveiligheid en geweld verwekt (González, 2014). 

 

In de Mexicaanse economie is er veel informele arbeid aanwezig. Deze informele sector heeft 

banden met criminele organisaties zoals drugshandelaars. Export naar andere landen gaat 

gemakkelijk omdat er weinig controle is. Door werkloosheid en armoede sluiten vooral veel jongeren 

zich aan bij het drugshandelnetwerk (González, 2014). 

Uit een rapport van het CNDH bleek dat tussen 2010 en 2012 het percentage van mensen die leven 

met minder dan het minimum basisinkomen in Guerrero steeg van 38,8 procent naar 45,1 procent. 

(Alonso et al., 2014). In Michoacán steeg dit percentage tussen 2010 en 2012 van 21,6 procent tot 

24,2 procent (Convenal, 2012). Het minimum basisinkomen van Mexico in 2012 bedroeg 800 dollar 

voor rurale gebieden en 1100 dollar voor stedelijke gebieden (Convenal, 2015). 

De combinatie van deze criminele economie en een toestand van armoede en werkeloosheid 

creëerden een gewelddadige context (González, 2014). Drugskartels zoals de Caballeros Templarios 

vulden hun drugshandel aan met activiteiten zoals de controle over illegale ontginning en export van 

ijzererts naar China. Ook begonnen ze met het afpersen van lokale producenten (Andrews, 2014). De 

Caballeros Templarios heffen taksen op verschillende ondernemers en boeren waaronder 

avocadokwekers, citrusboeren, mijnexploitanten, houthakkers, taxichauffeurs, eigenaars van 

dancings, tortillaverkopers en eender wie in de gemeenschap die een huis of auto bezit. (Partlow 

2014) Volgens een lokale avocadoboer is het onmogelijk om hen te overtuigen minder geld te 

vragen. “Ze weten exact hoeveel je bezit. Als je tegen hen liegt vermoorden ze jou of een van je 

familieleden.”(Hootsen, 2013). De Caballeros Templarios kennen de naam en voornaam van de 

exploiteurs, hun familie, weten waar ze wonen en waar ze zich vaak bevinden. Ze weten ook exact 

hoeveel geld burgers bezitten doordat ze banden hebben met lokale overheidsorganisaties zoals de 

Junta Local de Sanidad Vegetal, een agricultuurorganisatie die samenwerkt met het nationaal 

Secretariaat van Agricultuur, Veeteelt, Rurale ontwikkeling, Visvangst en Voedselvoorziening 

(SAGARPA). De Junta Local staat in voor de controle en inspectie van boeren en hun cultiveerbaar 

terrein (Padgett, 2014). 

Door afpersingen van misdaadbendes hebben veel ondernemingen hun deuren gesloten of zijn ze 

verhuisd naar andere staten. Want degenen die niet meer kunnen betalen bij dreigingen worden 

geconfronteerd met praktijken zoals brandstichting, ontvoeringen en moord (Piñeda, 2013). 

Afpersingen hebben het leven onder de drugskartels, zoals bijvoorbeeld de Caballeros Templarios, 

benauwd gemaakt. Drugskartels zorgden vóór 2006 voor een bepaalde orde en kansen. Ze lieten de 

plaatselijke bevolking relatief met rust. Maar vanaf 2006 groeide het ongenoegen tegenover de 
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kartels omdat het geweld frequenter werd. Zo kreeg het idee voor de oprichting van 

autodefensagroepen een bredere steun. Ondernemers die het slachtoffer waren van afpersing, 

ongeruste burgers en zelf voormalige leden van de Caballeros groepeerden zich in deze bewegingen 

(Horton, 2014). 

Psychologische verklaring: overlevingsdrang in een imperium van angst 

De psychologische dimensie voor een verklaring van de opkomst van autodefensas bouwt voort op 

de vorige verklaring rond economische factoren maar gaat dieper in op het gebruik van geweld in alle 

aspecten van het dagelijkse leven. 

In Michoacán spelen de Caballeros Templarios in op de ontwikkeling van angst. Door het gebruik van 

geweld, bestraffingen en het misbruik van informatie creëren ze een soort ‘angstimperium’ 

(Velázquez, 2014). 

In de eerste twee maanden van 2010 werden 21 onthoofde lichamen gevonden in Michoacán. In 

2013 werden er vijf meer aangetroffen in de buitenwijk van Morelia, de hoofdstad van de staat. Dat 

jaar werden acht lokale politici en zes politiechefs vermoord. Een van hen was een voormalige 

burgemeester die in stukken was gehakt met een machete tot hij dood was (Andrews, 2014). 

Een belangrijk kantelmoment waren de systematische verkrachtingen van lokale leerlingen door de 

Caballeros Templarios (Velázquez, 2014). 

“Toen deze mannen [,de Caballeros Templarios, red.,] niet tevreden meer waren met geld af te 

nemen van iedereen, startten ze ook met het aanvallen van families. Ze begonnen met het 

verkrachten van elf- en twaalfjarige meisjes. In onze lokale school werden er veertien meisjes 

verkracht. Dit is waarom ik een lid ben van de autodefensagroep. De situatie wordt heel ernstig 

wanneer ze verschijnen aan je huis en zeggen: “Je vrouw bevalt me wel, ik breng haar direct terug. 

Maar terwijl ik weg ben kan je je dochter schoonmaken, want haar zal ik wel voor een paar dagen 

meenemen.” En dan brengen ze haar pas terug wanneer ze zwanger is.” (Imágenes En Rebeldía, 

2014, min 2:50- min3:36) 

De oorzaak van het ontstaan van de autodefensas kan dus ook gezien worden als een reactie op deze 

gruwelijke praktijken. Uit overlevingsdrang nemen ze wapens op om zelf in te staan voor de 

verdediging van hun leven, integriteit en eigendommen (Velázquez, 2014). 

Antropologische verklaring: het historisch soevereiniteitsidee 

Bijkomende verklaringen kunnen meer in een culturele achtergrond gezocht worden. In Michoacán 

en Guerrero leeft er al langer een sterk besef dat rancheros xx en de jonge middenklasse zelf instaan 

voor veiligheid. De hechting aan een gemeenschappelijke etnische identiteit speelt hier ook een rol. 

Het is omwille van een diepgaand historisch proces van autonome gemeenschappen dat dit 

soevereiniteitsidee zo diep geworteld zit (Pansters, 2015). 

De creatie van autodefensas weerspiegelt duidelijk de 19e eeuwe ranchero praktijken en waarden 

van de defensa del hogar (verdediging van de vertrouwde thuis). In Tepalcatepec, La Ruana en 
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Coalcomán kwamen autodefensas op die zich inspireerden op deze ideeën van de inheemse 

Purépecha-gemeenschappenxxi over ranchero autonomie en soevereiniteit. Dit wilt echter niet 

zeggen dat het hier gaat over de creatie van een Policía Comunitaria, maar eerder over de overname 

van een  inheemse visie (Pansters, In Press). 

Sociologische verklaring: expansie van bestaande verenigingen 

In Guerrero kende het ontstaan van de UPOEG, nu de koepelorganisatie van lokale autodefensas, nog 

een andere dimensie. De UPOEG was in het begin een sociale organisatie die ontstond in 2011. De 

oprichting van de organisatie had tot doel een betere elektriciteitsprijs te bekomen voor inheemse 

gemeenschappen uit de regio’s Montaña, Costa Chica en Centro de Guerrero. Gedurende 2011 had 

de UPOEG verschillende bijeenkomsten waarbij ongeveer 500 verschillende dorpen uit de drie 

streken samenkwamen. Tijdens ontmoetingen met de statelijke overheid vroeg de UPOEG ook om te 

voorzien in de constructie en het behoud van essentiële wegen. De structuur en netwerken van deze 

organisatie werden gebruikt om een zelfvoorzienend veiligheidsorgaan uit te werken (Alonso et al., 

2014). 

Het ontstaan van de Policía Comunitaria: poging tot onderscheid met de autodefensas 

De Policía Comunitaria werd al kort vermeld in de historische schets van vigilantisme in Mexico en de 

situatieschets van Guerrero. Hier wordt het ontstaan van deze organisatievorm gedetailleerder 

beschreven. Sommige autodefensagroepen zagen de Policía Comunitaria als inspiratie om zelf 

verdedigingsstructuren op te richten. Toch is een onderscheid tussen beide actoren nodig omdat ze 

een verschillend legaal en cultureel karakter hebben, wat vraagt om een andere manier van 

interpreteren en oordelen over het gebruik van geweld. Over de uiting van geweld door beide 

groeperingen wordt dieper op ingegaan in het volgende hoofdstuk. 

Twintig jaar geleden ontstond de Zapatista-beweging in Chiapas om meer zelfbeschikking te eisen 

voor inheemse dorpen. De Zapatistas vormden een inspiratie voor de opkomst van de Policía 

Comunitaria. Toch hebben de inheemse politiekorpsen niet alle elementen overgenomen van hun 

voorgangers. Zo zijn ze bijvoorbeeld geen guerrillabeweging maar staan ze in voor 

veiligheidsvoorziening en treden ze op tegen misdrijven in hun gemeenschap. Het Zapatisme is 

eerder een politieke manifestatievorm tegen het bestuur van de overheid om agrarische 

hervormingen tegen te gaan. Zapatisten proberen ook publieke aandacht te trekken zowel op 

nationaal als internationaal niveau. Wat beide verenigingen wel gemeen hebben is dat ze alle twee 

wapens dragen voor de verdediging van collectieve belangen. Ook hun organisatievorm lijkt op 

elkaar. Het bestuur wordt verkozen door de gemeenschap en de verdeling van taken wordt samen 

besproken.(Hernández, 2014). 

La Policía Comunitaria in Guerrero vormde zich in oktober 1995. Het was een samensmelting van 36 

gemeenschappen die besloten een eind te maken aan overvallen, seksueel misbruik en veediefstallen 

in de regio. In 1998 werd de Policía Comunitaria geïnstitutionaliseerd in de Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC) (Hernández, 2014). 
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De CRAC werd een inspiratie voor andere veiligheids- en rechtspraakprojecten, waaronder 

verscheidene autodefensagroeperingen. (Alonso et al., 2014) Maar het is nodig om het verschil te 

zien tussen deze veiligheidsstructuren onderling. De CRAC heeft een langere geschiedenis omdat ze 

al 20 jaar bestaat in Guerrero waardoor ze een andere achtergrond heeft. (Hernández, 2014) Ze is 

ontstaan uit een inheemse waarden, terwijl de nieuwe golf autodefendas uitdrukkingen zijn van 

wanhoop tegen criminele organisaties die de maatschappij gijzelen. In plaats van te focussen op 

georganiseerde misdaad, voert de CRAC eerder een strijd tegen misdaad en overtredingen die 

plaatsvinden in hun eigen gemeenschap. Ze heeft dus een veel intiemer karakter. Toen de CRAC 

ontstond vormden de drugskartels nog niet zo’n zwaar veiligheidsrisico bij de gemeenschap maar 

zorgden ze eerder voor een vorm van orde. Een verklaring voor de opkomst van de Policía 

Comunitaria is dus eerder een roep naar culturele eigenheid, autonomie en het behoud van een 

traditioneel bestuur over hun gemeenschap (Hernández, 2014). 

Het is essentieel een onderscheid tussen de Policía Comunitaria te maken en de autodefensas. Zoals 

besproken in de vorige hoofdstukken geniet de Policía Comunitaria een legaal kader, wat de 

autodefensas niet hebben. Ook in verband met hun legitimiteit en het gebruik van geweld is het 

belangrijk om de verschillen te zien. Die worden uitgebreid besproken in het volgende hoofdstuk. 

Besluit 

De top-down verklaring van een gebrekkig veiligheidsapparaat van de staat geeft geen antwoord op 

alle vragen rond het ontstaan van de autodefensas. Aanvullende bottom-up verklaringen zijn nodig 

om te preciseren waarom de autodefensas niet eerder zijn opgekomen in de recente jaren. De 

aanleiding tot het oprichten van autodefensas is enorm afhankelijk van de context. We zien dan ook 

dat er meer dan één dimensie van belang is bij  het proberen te  verklaren van de opkomst van de 

autodefensas. In Guerrero werden initiatieven getriggered door de bestaande traditionele structuren 

in de vorm van een Policía Comunitaria. De sociologische dimensie verklaarde hun opkomst door de 

aanpassing van een reeds bestaande sociale organisatie, namelijk de UPOEG. Zowel in Guerrero als 

Michoácan speelt de economische en pscychologische dimensie een rol. Doordat de case van de 

autodefensas in Michoacán meer belicht wordt door media en academici, werd binnen deze twee 

dimensies vooral de omstandigheden van deze staat doorgelicht. Zowel het interview als het artikel 

van professor Pansters bood een inzicht om de situatie door een antropologische lens te bekijken. 

Door een onderscheid te maken in het ontstaan tussen de Policía Comunitaria en de autodefensas 

werd een aftrap gegeven om in het volgende hoofdstuk het belang van hun discrepantie aan te 

tonen.  

Wat zijn de kenmerken van de autodefensas hun geweldspraktijken? 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of de autodefensas het geweldsmonopolie van de 

Mexicaanse staat uithollen is het cruciaal om eerst te gaan kijken naar de aard van hun geweld. In 

het begin van dit hoofdstuk wordt de organisatiestructuur behandeld omdat die een effect heeft op 

de manier van geweldsuiting. Hier wordt er gesproken over de rekrutering, structuur van de 

organisatie, haar middelen en belangen.  
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Vervolgens gaan we door naar een bespreking over de verschillende geweldspraktijken van de 

vigilante bewegingen. Hoe veranderen deze doorheen de tijd? En op welke manier worden ze 

gelegitimeerd door de groeperingen zelf?  Tenslotte wordt het gebruik van geweld in een bredere 

context van ongenoegen geplaatst en wordt er besloten dat we hierbij over een vorm van ‘uncivil 

society’ kunnen spreken volgens de definitie van Koonings en Kruijt (2004). 

 

In dit deel gaat het zowel over verschillende autodefensa-groepen als Policía Comunitarias. In de 

vorige hoofdstukken werd op een stapsgewijze manier een definitie opgebouwd van autodefensas. In 

deze masterproef vallen alle behandelde zelfverdedigingbewegingen die geen Policía Comunitaria 

zijn onder de noemer autodefenas. Dat wilt zeggen dat autodefensas zich wel kunnen inspireren op 

inheemse waarden, maar dat hun belangen en operaties verder gaan dan het bestraffen van 

overtredingen in een traditionele gemeenschap. Ze staan niet enkel in voor de veiligheid van een 

bepaalde commune, maar gaan ze proactief te werk door klopjachten te houden op criminelen over 

de grenzen van hun leefgemeenschappen heen. 

Organisatie 

Begin 2014 werden 26 gemeenten in Michoacán beschermd door Autodefensas. Ze bestaan uit 

werklozen, avonturiers, ingenieurs, meesters, ondernemers, avocadoboeren, taxichauffeurs en 

burgers die komaf willen maken met het geweld van de Caballeros Templarios. (Imágenes En 

Rebeldía, 2014 & Velázquez, 2014 & International Crisis Group, 2013b) In enkele groeperingen zitten 

ook emigranten van de Verenigde Staten van Mexicaanse afkomst. (Velázquez, 2014) Sommigen 

kwamen terug omwille van de economische neergang in de Verenigde Staten. Anderen werden 

gedeporteerd door crimineel gedrag. (Andrews, 2014) Soms ontstaan interne conflicten over de 

oprechtheid en betrouwbaarheid van nieuwe leden doordat berouwvolle ex-leden van de Caballeros 

Templarios willen aansluiten bij de autodefensas omdat ze die als toevluchtsoord zien (González, 

2014). 

Zoals in de vorige hoofdstukken tussen de lijnen door geschetst werd, zijn autodefensas niet uniform.  

Ze verschillen qua regio en ontstaansfactoren maar ook qua bestuursstructuur. De UPOEG in 

Guerrero is een uniek gegeven in de twee staten die in deze thesis besproken worden omdat het een 

gestructureerde koepelorganisatie is van verschillende autodefensas die elk hun eigen commandant 

hebben. Door onderlinge samenwerking en afspraken plaatsen de groepen zich op strategische 

punten om eender welke reactie van criminele bendes in te dammen (Alonso et al., 2014). Ook de 

Policía Comunitaria in Guerrero, de CRAC, heeft een eigen aanpak. Ze dragen allemaal bruine 

uniformen en nemen geen wapens mee buiten de grenzen van hun gemeenschappen. Leden worden 

in dienst genomen voor twee jaar (International Crisis Group, 2013b). 

 

Autodefensas in de staat Michoacán daarintegen hebben geen gestructureerde werkmethode. “Als 

we ons willen verdedigen moeten we dat zelf doen. Daarom bewapenen we ons simpelweg. We 

hebben geen strategie, we hebben geen training, we zijn geen soldaten of guerrilleros. […, red.] 
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Niemand van ons heeft een militaire opleiding gehad.” (Imágenes En Rebeldía, 2014, 4:56min-

5:24min) 

Belangen 

Volgens de opgekomen autodefensas is hun doel criminaliteit te bestrijden zoals ontvoeringen, 

afpersingen, drugshandel en het illegaal verkrijgen van gegevens  (International Crisis Group, 2013b). 

In Michoacán willen de autodefensas de Caballeros Templarios definitief verwijderen uit 113 

gemeenten, zonder het economisch leven aan te tasten. Het gaat dus ook over territoriale controle. 

Ze willen niet enkel de kern van de Templarios in Apatzingán overnemen maar ook andere gebieden 

(González, 2014). 

 

Zowel in Michoacán als Guerrero proberen autodefensas en de UPOEG in te staan voor orde. Ze 

houden personen aan die door de bevolking worden geïdentificeerd als crimineel. In dorpen zoals 

Ayutla, Tecoanapa en Tierra Colorado lukte het om op enkele weken criminele organisaties te 

ontmantelen (Alonso et al., 2014). In vele gebieden ondervinden autodefensas steun bij de lokale 

bevolking omdat ze criminaliteit verminderden. Maar in andere regio’s worden ze ervan beschuldigd 

om samen te werken met drugskartels. De aard van hun samenwerking wordt later in deze 

literatuurstudie behandeldt (International Crisis Group, 2013b). In eerste instantie zijn de 

autodefensas opgekomen om criminelen op te pakken en misdaad tegen te gaan, maar daarna 

volgde een verbreding van hun acties (Pansters, 2015). 

 

Op 16 december 2014 ontstond er een conflict tussen autodefensas en een nieuw gecreëerd orgaan, 

de ‘Policía Rural’ in La Ruana, Michoacán. De Policía Rural ontstond na de uitvoering van een 8-

puntenplan van president Peña Nieto om een aantal autodefensas van Michoacán in het 

staatsapparaat te incorporeren. Voor de opkomst van deze nieuwe organisatie waren relaties tussen 

enkele autodefensa-groepen verwaterd. In het volgende hoofdstuk wordt Nieto’s strategie uitgelegd 

en volgt er een grondige bespreking van de Policía Rural.  

 

Maar waar het in dit deel over gaat is dat op het eind van 2014 de facto autodefensa-groepen van de 

leiders Antonia Torres (‘El Americano’) en Hipólito Mora met elkaar in aanvaring kwamen. Hier zijn 

oorspronkelijke belangen van de autodefensas niet meer duidelijk. De situatie werd op een jaar 

enorm complex. De confrontatie tussen deze twee clusters van autodefensas had niet enkel te 

maken met territoriale controle maar ook met de controle over een bepaald economisch netwerk. 

Sommige autodefensas werden gefinancierd door criminele organisaties om zo hun macht te kunnen 

versterken in de regio. In La Ruana was het dus een netelig geheel van belangen van autodefensas en 

criminele organisaties over de legale en illegale economie dat een rol speelde (Pansters, 2015). 
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Middelen 

In dit onderdeel wordt er gesproken over de middelen die autodefensas gebruiken voor hun 

organisatie. Eerst komt er een deel over de geldinkomsten van de groeperingen daarna gaan we over 

naar hun gebruik van wapens. 

 

Autodefensa-leden opereren over het algemeen vrijwillig en worden niet betaald. Soms krijgen ze 

wel gratis eten en donaties van andere bewoners die vinden dat ze goed werk leveren. Ook bij de 

CRAC in Guerrero worden leden voorzien van voedsel en andere levensmiddelen door hun 

gemeenschap (International Crisis Group, 2013b). Sommige burgers beweren dat autodefensas hen 

afpersen net zoals de Caballeros Templarios daarvoor deden. Maar anderen zeggen dat een bijdrage 

vrijwillig is. “Ze moeten toch van iets kunnen leven, want ze stoppen met werken en verliezen veel 

geld.” (CRT Michoacán, 2014) Sommige autodefensas krijgen financiële hulp van grote bedrijven die 

lijden onder criminele praktijken (Alonso et al., 2014). Zo betalen mijnbouwmaatschappijen 

autodefensas in Michoacán om in te staan voor hun veiligheid. (Lohmuller, 2014) Ook Michoacanen 

die in de Verenigde Staten wonen sturen geld naar de autodefensas. Ze voelen zich ongerust over de 

situatie waarin hun familie zich bevindt (Arias-Vazquez, 2014). 

 

Zelfverdedigingsgroepen kopen wapens  over van smokkelaars. Maar ze beweren ook dat ze AR-15’s 

en AK-47’s overgenemen van overmeesterde wapenvoorraden van de Templarios (Horton, 2014). 

Toch wordt de oorsprong van geld en wapens van de autodefensas soms met achterdocht bekeken. 

Enkele milities hebben wapens gekregen van het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 

concurrentie van de Templarios. Door hulp te bieden aan de autodefensas hopen zij het virtuele 

monopolie van hun rivalen in Michoacán te verbreken (Velázquez, 2014). Het Cártel Jalisco Nueva 

Generación speelt eigenlijk een dubbel spel omdat ze ook burgers manipuleren om zich te verzetten 

tegen de aanwezigheid van de autodefensas (Martínez Elorriaga, 2014). 

Zoals eerder vermeld in deze masterproef bestaat er een approximatief legaal kader over de 

wapendracht van de Policía Comunitaria. Wat vaststaat is dat Mexicanen wettelijk één licht wapen in 

huis mogen hebben als de vooropgestelde normen worden gehoorzaamd (Godoy, 2013). Als deze 

wettelijke voorschriften overtreden worden is er sprake van illegaal wapenbezit, wat het geval is 

voor veel autodefensa-bewegingen. Ontwapeningsacties door de federale overheid verlopen echter 

moeizaam: 

 

“Als hun missie [van de overheid, red.] onze ontwapening is, zal dat hen niet lukken. Dan zijn ze hun 

tijd aan het verspillen. We hebben geprobeerd aan de autoriteiten uit te leggen waar de criminelen 

zich bevinden maar ze verroeren zich voor geen meter. Ze zijn hier slechts met één taak: ons 

ontwapenen.” (Imágenes En Rebeldía, 2014, min5:26-min5:41) 

 “Het Mexiaanse leger heeft mensen beschoten omdat ze hun wapens wilden bijhouden om zichzelf 

te verdedigen tegen dit geweld [van de Caballeros Templarios, red.]. Maar het is de enige oplossing 

want deze criminelen zijn zwaar bewapend.” (Imágenes En Rebeldía, 2014, min 6:21-6:36min) 
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Geweldspraktijken  

De definitie van geweld werd afgetast in het theoretisch kader aan de hand van Koonings & Kruijt 

(2004). Er zijn verschillende graden van geweld: verbaal geweld, het vernietigen van eigendom, fysiek 

geweld en moord. In dit deel wordt eerst gesproken over het geweld van autodefensas zonder een 

oordeel te velgen over de legaliteit of legitimiteit. Op het einde komt wordt uitgelegd hoe ze dit 

geweld proberen te legitimeren. 

 

Aan de hand van gewapende confrontaties, wegblokkeringen en het in brand steken van voertuigen 

proberen autodefensas territoriale controle te bekomen over gebieden die georganiseerde 

misdaadbendes domineren. Deze bendes branden als reactie winkels en ondernemingen plat van 

burgers die de autodefensas steunen (El Observador, 2014). 

 

Autodefensa-bewegingen nemen duidelijk openbare veiligheidsfuncties over die normaal zouden 

uitgevoerd moeten worden door veiligheidstroepen van de overheid (Hale, 2014).  

 

In de eerste maanden van hun bestaan namen autodefensas in Guerrero honderden verdachten op. 

Deze werden gearresteerd aan zelfopgezette controleposten maar ook in hun eigen huis of op straat. 

(International Crisis Group, 2013b) Gedurende 2013-2014 boekten hun acties een belangrijke 

vooruitgang in het breken van de machtsgreep die drugskartels hadden op de bevolking. Dit was een 

realisatie die de overheid daarvoor niet alleen had kunnen verwezenlijken (Horton, 2014). 

 

Maar het geweld van autodefensas gaat verder dan het inrekenen van vermeende criminelen en het 

vernielen van eigendommen. Tijdens vuurgevechten vallen er zowel dodelijke slachtoffers bij 

autodefensa-devisies als bij criminele bendes. Bovendien schieten autodefensagroepen ook mensen 

dood aan controleposten. Leden zeggen dat de slachtoffers criminelen zijn maar hun woord staat 

recht tegenover dat van families die beweren dat ze onschuldig zijn (International Crisis Group, 

2013b). 

 

Hoewel autodefensas vaak beschreven worden als opponenten van georganiseerde misdaad 

vertonen ze evengoed gelijkenissen met drugskartels. Dan gaat het meer over hun wijdverspreide 

agressie in plaats van hun betrokkenheid in drugshandel. Toch bestaat het risico dat bepaalde 

onderdelen van de zelfverdedigingmilities het handelsvacuüm gaan opvullen eenmaal de 

drugskartels verdreven zijn (Horton, 2014). 

 

Zoals eerder vermeld gingen de belangen van de autodefensas initieel over het verdrijven van 

drugskartels en het oppakken van criminelen. Toen de situatie stabiliseerde kwam de verleiding om 

een stap verder te gaan. Er ontstonden hevige conflicten tussen autodefensas onderling, waarvan La 

Ruana een voorbeeld is. Deze gaan niet meer over veiligheidsvoorziening maar wel over wie de baas 

is. De taal van het pistool en geweld wordt dominant. In La Ruana waren de autodefensa-devisies die 

aanvielen ook degenen van wie gedacht werd dat ze verzeild geraakt waren met criminele 
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organisaties. De motivaties die ze hebben om andere agenda’s te beïnvloeden speelt een rol op de 

inzet van hun geweld. Het gaat hier zowel over invloed op economische netwerken als persoonlijke 

geschillen. Net zoals tijdens de Mexicaanse Revolutie worden evenzeer families en betrokken tot het 

gewelddadig conflict, niet omwille van politieke eisen maar om lokale disputen te beslechten 

(Pansters, 2015). 

Aan de hand van een literatuurstudie is het niet duidelijk of moorden, misdrijven en collateral 

damage door autodefensas werden onderzocht door de overheid voor de creatie van de Policía 

Rural. Maar vanaf dan werden autodefensagroepen die nog wapens droegen gedwongen om hun 

wapens te registreren of anders werden ze opgepakt (In News, 2014). 

Justitie 

Autodefensas plegen niet enkel geweld maar nemen ook vaak justitie in eigen handen. Ze houden 

ongegronde rechtszaken, brengen lichamelijke straffen toe en leggen gedwongen arbeid op aan 

verdachte criminelen (Hale, 2014). Gevangenen van autodefensas in Guerrero zaten wekenlang 

opgesloten zonder legaal advies. Het statelijk Tribunaal voor Justitie van Guerrero maakte duidelijk 

dat rechtspraak door het UPOEG tegen de wet ingaat en dat gearresteerde personen overgeleverd 

moesten worden aan formele instanties (Alonso et al., 2014). De meesten werden na een tijd 

afgestaan aan federale autoriteiten (International Crisis Group, 2013b). 

Ook groepen van de Policía Comunitaria, zoals de CRAC, hebben een eigen rechtspraaksysteem en in 

enkele gemeenschappen zijn er gevangenissen. Volgens CRAC-regels kan een veroordeelde tot 

achttien jaar celstraf krijgen. Meestal rapporteren ze hun gevangenen aan de statelijke autoriteiten 

(International Crisis Group, 2013b). 

Legitimering van hun praktijken 

De centrale vraag in het debat over de autodefensas gaat over de mate waarin burgers wapens 

mogen dragen, mensen kunnen arresteren en justitie verlenen als de staat de capaciteit niet heeft 

om hen te beschermen. Er is een verschil tussen rechterlijke legitimiteit (legaliteit) en legitimiteit die 

instanties verkrijgen vanuit het volk (populaire legitimiteit). Aan de hand van politieke participatie en 

door de toetreding in een wettelijk kader kan rechterlijke legitimiteit bekomen worden. Maar ook de 

publieke opinie kan gekneed worden door organisaties om populaire legitimiteit te verkrijgen. 

Policia Comunitaria 

De situatie van vigilantes in Mexico en legitimiteit wordt complex door de lange geschiedenis van de 

Policía Comunitaria. Een helder onderscheid tussen de traditionele Policía Comunitaria en de nieuwe 

golf van autodefensas is nodig om te kunnen spreken over de legitimiteit van hun geweldsuitingen 

(International Crisis Group, 2013b). 

Door de legale steun die de Policía Comunitaria ondervindt aan de hand van artikel 2 van de 

Mexicaanse grondwet eisen veel autodefensa-groepen dezelfde rechten op (International Crisis 

Group, 2013b). In 2011 nam een Purépecha-gemeenschap in Michoacán de wapens in handen en 

begonnen ze controleposten op te stellen in de gemeenschap van Cherán. Op die manier 
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ontwikkelden ze een Policía Comunitaria die anders was dan de CRAC in Guerrero. In Cherán droegen 

de leden maskers en hadden ze geen uniformen. Op die manier begonnen ze een beeld te vormen 

voor wat het publiek foutief ‘autodefensas’ zou noemen. Eind 2012-begin 2013 kwamen dan 

tientallen nieuwe autodefensagroeperingen te voorschijn waarvan de meerderheid Spaans sprak in 

plaats van een inheemse taal. Terwijl veel van deze groeperingen dezelfde rechten gingen claimen als 

die van de vigilantes uit Cherán, stelden autoriteiten van Michoacán vragen bij de steun die ze al dan 

niet kregen door hun gemeenschap (International Crisis Group, 2013b). 

Ook in Guerrero wordt er door autodefensas vaak verwezen naar een statelijke wet uit 2011 die de 

CRAC’s legitimiteit versterkt door inheemse gewoontes te bevestigen (Castañon, 2014). De UPOEG 

wilt erkend worden onder deze ‘wet 701’ van Guerrero (Alonso et al., 2014). Deze wet kan zelfs voor 

leden van de Policía Comunitaria kan heel ambigu geïnterpreteerd worden als het gaat over 

wapendracht. Sommige lokale gemeenschappen hebben een officiële vergunning van het ministerie 

van Defensie of een soort ‘collectieve licentie’ van het gemeentebestuur om een wapens te bezitten. 

Ondanks hun vergunning heeft het leger toch al leden van de Policía Comunitaria zoals de CRAC 

opgepakt voor illegaal wapenbezit (International Crisis Group, 2013b). 

 

Publieke legitimiteit 

 

Naast de instrumentalisering van het legaal kader van de Policía Comunitaria door de autodefensas, 

proberen ze nog op een andere manier hun geweld te legitimeren. Hier gaat het meer over het 

verkrijgen van publieke legitimiteit vanuit de gemeenschap of de bevolking. Zowel in het openbaar 

als online verkondigen autodefensas wat ze ondernemen en waarom dat volgens hen 

gerechtvaardigd is. Zo hebben de autodefensas van Michoacán een facebookpagina ‘Valor Por 

Michoacán SDR’ met meer dan 15 800 likes waar ze verschillende foto’s, video’s, quotes en artikels 

posten (Valor Por Michoacán SDR, n.d.). Een bijschrift (door de beheerder) bij een video over een 

regio waar de Templarios verdreven werden en een menigte aan het dansen is vertelt het volgende: 

 

“Zien jullie het? Een video zegt meer dan duizend woorden, een festijn van geluk, volledige dorpen 

ondersteunen de autodefensas. Op het gezicht van de mensen is geluk te zien, ze zijn vrij, betalen 

geen cuota, ze zijn vrolijk dat de autodefensas er zijn [., red.] En jij? Waarom wacht jij met je te 

verenigen met deze grote volksbeweging? Wij zijn het volk. JIJ BENT HET VOLK.” (Valor Por 

Michoacán SDR, n.d.) 

 

De autodefensas van Michoacán proberen duidelijk in te spelen op de creatie van een soort morele 

gemeenschap. Ze posten ook foto’s van lijken waar ze bij vertellen wie het is, wat hij gedaan heeft en 

of het lijk is overgeleverd naar de federale autoriteiten of niet. (Valor Por Michoacán SDR, n.d.) In de 

banner van andere facebookpagina van de autodefensas in Michoacán pronkt een quote van Simon 

Bolivar: “Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo” (Slecht is de soldaat die zijn 

wapen richt tegen zijn dorp) (Apoyo Autodefensas, n.d.). Hier is het echter niet duidelijk of het echt 
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een kritiek is op de federale veiligheidsdienst, namelijk het leger, of dat het gaat over algemeen 

geweld en dus ook over georganiseerde misdaad gaat. In ieder geval spelen autodefensa-groepen in 

op de publieke opinie om populaire legitimiteit te verkrijgen. 

 

Policía Rural 

 

Door de registratie van hun wapens en de toetreding in de Policía Rural (mei 2014) verkregen 

bepaalde autodefensas rechterlijke legitimiteit. Maar dit liep niet samen met een sterkere publieke 

legitimiteit. Hierover komt meer in het volgende hoofdstuk. 

 

Besluit 

Legitimiteit is een dynamisch gegeven. Rechterlijke en publieke legitimiteit lopen niet altijd samen. 

Dit wordt duidelijker in het volgende hoofdstuk. Aan de hand van hun eigen discours of door de 

spiegeling aan de Policía Comunitaria proberen autodefensas publieke legitimiteit te winnen. Bij 

sommige groeperingen is dit gelukt. Bij andere werd hun betrokkenheid bij criminele netwerken 

bekendgemaakt waardoor ze vertrouwen van de bevolking verloren. Bij de incorporatie van bepaalde 

autodefensas in de Policía Rural verkregen ze rechterlijke legitimiteit maar verloren sommige 

segmenten publieke legitimiteit. In het volgende hoofdstuk wordt het gebruik van geweld, het 

hebben van legitimiteit en de eventuele uitholling van het geweldsmonopolie van de staat met elkaar 

verbonden.  

Gebruik van geweld binnen breder sociaal ongenoegen 

Hoewel het geweld van de autodefensas in eerste instantie wordt gezien als een manier van 

zelfverdediging, kan het ook gezien worden als een vorm van ‘nieuw geweld’ volgens de definitie van 

Koonings en Kruijt (2004). De geweldsuitoefening van de autodefensas kan geplaatst worden in een 

bredere context van sociaal ongenoegen en een roep naar democratisering. Een hele waaier van 

sociale actoren probeert druk uit te oefenen op de overheid door verschillende strategieën en 

methoden.  

Zowel in Michoacán als Guerrero is de algemene situatie van ongenoegen tegenover de overheid 

verhevigd door protesten rond onderwijshervormingen. Leerkrachten en studenten in opleiding tot 

leerkracht vrezen dat de hervormingen verre consequenties gaan hebben voor hun job en loon. 

Nieto’s hervormingen zouden ervoor zorgen dat er voor de eerste keer een onafhankelijke evaluatie 

komt van leerkrachten. De uitbetaling van lonen zal vanaf dan ook gecentraliseerd worden en 

gebeuren vanuit het federale niveau. Momenteel zorgt het systeem van uitbetalingen voor 

verwarring omdat ze deels door de federale en statelijke overheid gebeuren (“Mexican Education”, 

2015). 

De protesten zijn geen lokale aangelegenheid. Ondanks haar kleinere omvang is de lokale lerarenunie 

CNTE veel agressiever dan de nationale lerarenunie SNTE. De gemodereerde SNTE staat grotendeels 

achter de hervormingen. Maar vanuit het zuiden, waar de hervormingen het meeste nodig zijn, komt 
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het grootste verzet. Leraren uit Michoacán en Guerrero willen betere elektriciteits- en 

watervoorzieningen, geen evaluaties. Ook staan ze meer achter een lokale manier van lesgeven 

gebaseerd op inheemse waarden zoals een betere omgang met de natuur en respect voor tradities 

zoals dorpsfeesten (“Mexican Education”, 2015). 

Samen met autodefensas blokkeert de CNTE hoofdwegen, beschadigt ze overheidsgebouwen en 

patrouilleert ze aan controleposten. Ook de CRAC in Guerrero loopt mee in protestmarsen naast 

leraren om hen te beschermen als de politie hen zou aanvallen (“Mexican Education”, 2015). 

Senatoren van de twee grootste Mexicaanse politieke partijen, de PRI en de PAN, veroordeelden 

openlijk de participatie van de autodefensas aan acties van de leerkrachten in Guerrero (Navarro, 

2014). 

Dan gebeurt er op 26 september 2014 iets in Guerrero dat meteen internationale kranten haalt. Na 

een aanvaring tussen gemeentelijke politie en drugshandelaars aan de Rurale Normaalschool van 

Ayotzinapa verdwijnen 43 studenten. 50 verdachten worden opgepakt door federale autoriteiten en 

zowel statelijke als niet-statelijke organisaties beginnen een zoektocht naar de verdwenen 

studenten. Er wordt één lijk gevonden, maar de anderen blijven spoorloos (Noticias América Latina, 

2014). De UPOEG legt later meer graven bloot maar het werk gaat traag door het gebrek aan 

kwaliteitsvol gereedschap. Ze hebben enkel pikhouwelen en spades. Er komt kritiek op de overheid 

omdat die beter uitgerust is en geen lichamen vindt (Martinez, 2014). De bevolking is woedend over 

de onmacht van de federale en statelijke regering. Waarschijnlijk werden de studenten vermoord na 

een onenigheid tussen corrupte politieagenten. Maar ook de lokale overheid heeft vermoedelijk een 

aandeel in de zaak en zou een deal gemaakt hebben met een kartel om de studenten te vermoorden. 

De burgemeester van Iguala wordt gearresteerd door zijn banden met de criminele organisatie ‘de 

Verenigde Strijders’. Een ex-lid van deze organisatie wist de politie te vertellen dat ze het bevel 

hadden gekregen om de studenten te vermoorden (De Morgen, 2014). 

De verdwijningen leidden tot verschillende protesten en internationale kritiek. De studenten volgden 

allemaal een opleiding tot leerkracht (De Morgen, 2014). Protesten tegen hervormingen van het 

onderwijs worden vanaf dan aangevuld met een grotere massa die gerechtigheid eist van de federale 

autoriteiten. In Tixtla blokkeert een autodefensagroep uit protest alle wegen naar de stad zodat geen 

enkel voertuig binnengeraakt. Ook blijven ze verschillende protestmarsen ondersteunen en staan ze 

in om alles veilig te laten verlopen (Noticias América Latina, 2014). 

Het verzet werd een roep naar de naleving van mensenrechten in Mexico en is gericht tegen het 

officiële discours om alles te vergeten. De ouders van verdwenen studenten hebben een groteske 

internationale campagne opgestart. Door het conflict te internationaliseren hopen ze aan de hand 

van allianties met andere bewegingen en organisaties druk te zetten op de Mexicaanse overheid 

(Navarro, 2015). 

Door de acties van de autodefensas in een breder maatschappelijk engagement te plaatsen kunnen 

we hier spreken van een vorm van ‘uncivil society’ volgens een definitie van Koonings en Kruijt 

(2004). Sociale organisaties zoals de CNTE en protesten rond de verdwenen studenten van Iguala 
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zorgen voor een radicalisering van de maatschappij om sociale claims te eisen. De autodefensas 

bieden hierbij hulp. Dit houdt ook een risico in. Door de ongeremdheid en de onderlinge relaties 

tussen deze sociale organisaties kunnen ze elkaar aanstoken om de confrontatie met staatsactoren 

aan te gaan.  

Besluit 

Er kan niet gesproken worden van een vaste organisatiestructuur van autodefensas want elk hebben 

ze hun eigen achtergrond, belangen en structuur. Het geweld van de autodefensas verschilt per 

organisatie en verandert doorheen de tijd. De inmenging van criminele organisaties heeft een 

invloed op de geweldsuitoefening van enkele autodefensa-groepen. Om hun acties te legitimeren 

doen autodefensas een beroep op het discussieerbare legaal kader waar de Policía Comunitaria van 

geniet. Aan de hand van eigen retoriek proberen ze de publieke opinie te beïnvloeden en een morele 

gemeenschap te creëren. Door verschillende facetten van het geweld van autodefensas hier te 

bespreken kan hierop voortgebouwd worden in het volgende hoofdstuk. Hierin wordt er getracht 

een antwoord te schetsen op de vraag of het gebruik van geweld door de autodefensas het 

geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat verder uitholt. 

Zorgt het geweld van de fuerzas autodefensas zorgt voor een verdere uitholling van 

het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat? 

Aan de hand van de bevindingen van de vorige hoofdstukken wordt er in dit deel getracht een 

antwoord te vinden op de hoofdvraag in deze masterproef: 

Zorgt het geweld van de autodefensas voor een (verderexxii) uitholling van het geweldsmonopolie van 

de Mexicaanse staat?  

In de vorige hoofdstukken werd er gradueel opgebouwd naar deze hoofdvraag. Zo werd aan de hand 

van drie deelvragen betekenis gegeven aan topics zoals het geweldsmonopolie van de Mexicaanse 

staat, het ontstaan en de kenmerken van autodefensas en wat het geweld van de autodefensas juist 

inhoudt.  

In dit hoofdstuk wordt er, op grond van de hoofdvraag, een verband gemaakt tussen het geweld van 

de autodefensas en het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat. Aan de hand van een 

schematische chronologische bespreking van dit verband en het gebruik van twee theoretische 

perspectieven wordt getracht een antwoord te beschrijven op deze vraag. Er is gekozen voor een 

chronologische constructie om te pogen orde te scheppen in de dynamische verhoudingen tussen de 

actoren.  

In dit hoofdstuk zullen we verschillende van deze actoren behandelen. Eerst wordt er door middel 

van een Weberiaans perspectief gefocust op de relatie tussen de staat  en de autodefensas in 2013. 

Deze relatie zal een beeld scheppen over de aanspraak op geweld van beide actoren. 

Door de creatie van de ‘Policía Rural’ in Michoacán begin 2014 schiet een puur staatcentrische focus 

zoals die van Weber echter tekort om deze geweldsstrijd volledig te bevatten. Daarom wordt er 
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vanaf dan gebruik gemaakt van de ‘publlic authority from below’-lens.  Het debat over autoriteit en 

geweld wordt op die manier opengetrokken. Volgens Lund (2006) is het niet nuttig om te praten over 

een geweldsmonopolie van de staat. In het tweede deel wordt er dus eerder een schets gemaakt 

over verschillende actoren die publieke autoriteitxxiii gaan uitoefenen.  De rode draad in dit stuk is de 

manier waarop die publieke autoriteit wordt gebruikt om geweld uit te oefenen en te legitimeren. In 

de conclusie zullen we dus beide antwoordperspectieven moeten opnemen om de onderzoeksvraag 

volledig te kunnen beantwoorden. 

Weberiaans perspectief: autodefensas als opponenten van de staat 

Als we vanuit een Weberiaans perspectief naar de relatie tussen de staat en de autodefensas  kijken, 

vormen deze laatsten een uitdaging voor de autoriteit van de staat en haar geweldsmonopolie 

(Horton, 2014). Hieronder volgt aan de hand van dat perspectief een bespreking van de relatie tussen 

de autodefensas en de staat in 2013.  

Vanuit het staatsapparaat kwam eerst weinig reactie op de nieuwe golf autodefensas die ontstond in 

Guerrero en Michoacán. Autodefensas begonnen wel de aandacht te trekken van televisiezenders 

waaronder ook de nationale kanalen. Alonso (et al., 2014) voerde een onderzoek naar de 

represenatie van autodefensagroepen op deze zenders in 2013. Er werden verschillende 

televisieprogramma’s onderzocht en tabellen opgesteld met positieve, neutrale of negatieve 

weergaven van de autodefensas. Volgens de analyse kwamen er dubbel zo veel negatieve berichten 

over autodefensas op de nationale zenders dan positieve.xxiv 

 

In de eerste maanden van 2013 antwoordden de federale en statelijke overheden met gemengde 

aanpakken. Op die manier leek het hen te ontbreken aan een centrale strategie (International Crisis 

Group, 2013b). Om druk te zetten op de regering spoorden parlementsleden in maart 2013 via een 

decreet de minister van Binnenlandse Zaken Osoria Chong en zes deelstaten (Guerrero, Michoacán, 

Chiapas, Morelos, Hidalgo en Jalisco) aan om sterkere maatregelen te ondernemen tegen de 

autodefensas. Het document redeneerde dat zelfverdedigingsgroepen een bedreiging waren voor de 

publieke veiligheid (Pacheco, 2013). Dit akkoord werd voorgesteld door de Partido Nueva Allianza 

(PNA)xxv en ondersteund door de PRI en de PAN. De linkse Partido de la Revolución Democrática 

(PRD)xxvi stemde tegen omdat ze vond dat het onderwerp dieper onderzocht moest worden en omdat 

de autodefensas volgens hen vaak het vertrouwen van de gemeenschap hebben (International Crisis 

Group, 2013b). 

In mei 2013 kwam er dan toch een krachtige respons vanuit de federale overheid (International Crisis 

Group, 2013b). Peña Nieto zond 3000 militairen en de federale politie naar Tierra Caliente, een 

gebied verspreid over Michoacán en Guerrero, om criminele organisaties te verdrijven (Althous & 

Dudley, 2014 & Martínez, 2013). Het offensief werd ondersteund door een akkoord tussen de 

federale overheid en statelijke overheden om hun veiligheidsmachten onder een enkel militair bevel 

te plaatsen (International Crisis Group, 2013b). 
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De autodefensas verwelkomden het leger en de federale politie. Hipólito Mora, de leider van de 

autodefensa-groep in La Ruana, verklaarde dat de groep de wapens zou neerleggen als de overheid 

beloofde om georganiseerde misdaad harder aan te pakken (Martínez Elorriaga, 2013). Toch werd 

tijdens de eerste militaire operatie van Nieto duidelijk dat er met argwaan gekeken werd naar de 

feitelijke soevereiniteitsclaim van de autodefensas en hun gebruik van geweld. “We zullen het niet 

toelaten dat burgers gewapend blijven, ook al weten we dat het een complexe situatie is, omdat er 

authentieke [autodefensagroepen zijn, red.]… maar evengoed burgers die gefinancierd worden door 

criminele organisaties.”(Martínez Elorriaga, 2013). Dit zijn woorden van Cienfuegos, de generaal die 

de militaire operatie in leidde. 

In plaats van te zwichten, bleven autodefensas van Michoacán meer dorpen innemen zoals 

Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán, Aguililla, Chinicuila, Aquila, Tancítaro en La Huacana 

(Martínez, 2013). Volgens de autodefensas hielp de militaire interventie van de overheid niet, 

integendeel. “Het was verdacht dat zowel het leger als de politie nooit de criminelen vond. Maar 

soms zagen we ze zelfs samen lunchen . Zowel de statelijke als de federale overheden, als het leger 

sluiten deals met de criminelen. “(Imágenes En Rebeldía, 2014, min 3:58 -min 4:27). 

Op het einde van 2013 gaf Jesús Reyna García, gouverneur van de staat Michoacán, toe dat het 

moeilijk was om in te schatten tot waar de autodefensas konden oprukken. “Maar we gaan ze 

proberen in te dammen in de mate van het mogelijke” (Martínez, 2013). 

In december 2013 kwam er een speciaal rapport van de Nationale Commissie van Mensenrechten 

(CNDH) over autodefensas en publieke veiligheid in Guerrero. Het rapport besprak de ‘alarmerende 

situatie’ in Guerrero (Alonso et al., 2014). De commissie maakte duidelijk dat volgens artikel 21 van 

de grondwet de ‘publieke veiligheid’ een taak is van de federatie, het federaal district Mexico, de 

deelstaten en de gemeenten. Ook de preventie, het onderzoek en de vervolging van criminele feiten 

zijn volgens de commissie taken van de staatsapparaten. Publieke veiligheid is dus volgens dit 

instituut een onweerlegbare taak van de verschillende overheden, wat puur een Weberiaanse 

manier van kijken is. Autodefensas nemen volgens het CNDH de macht in eigen handen omwille van  

het falende veiligheidsbeleid van statelijke en gemeentelijke overheden (CNDH, 2013). xxvii 

Volgens dit denkkader zijn de autodefensas een opponent van de staat. In 2013 waren de federale 

overheid en statelijke overheid van Michoacán ervan overtuigd dat de autodefensas ontwapend 

moesten worden, en dat deze groeperingen bestraft moesten worden indien ze criminele banden 

hadden (Martínez Elorriaga, 2013 & Martínez, 2013). Het claimen van geweld om zichzelf te 

verdedigen kan als legitiem gezien worden omdat het leger en de politie niet in staat zijn om haar 

burgers te beschermen, maar dit wil niet zeggen dat het als legaal gezien wordt (CNDH, 2013). Er kan 

dus voorzichtig geconcludeerd worden dat de overheid in 2013 haar geweldsmonopolie wou 

terugclaimen dat, naast de uitholling door geweld van criminele organisatiesxxviii, volgens de 

Weberiaanse denkwijze extra wordt uitgehold door de autodefensas. Dit kan enkel gebeuren als 

burgers daadwerkelijk beschermd worden door de staat (CNDH, 2013). Daarnaast zijn er duidelijkere 

regels nodig voor wat de Policía Comunitaria wel en niet mag doen (International Crisis Group, 

2013b). 
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Publieke legitimiteit van de autodefensas 

De overheid moest zich inhouden om een gewelddadig offensief te beginnen tegen de autodefensas 

doordat de meerderheid van de publieke opinie sympathie heeft voor de groeperingen (Inter 

national Crisis Group, 2013b). In maart bevestigde een peiling deze trend. 57% van de bevolking 

beweerde voor de creatie van een zelfverdedigingsgroep in hun gemeenschap te zijn. Slechts 22% 

was tegen 21% was onbeslist (Animal Politico, 2013). In juli 2014 steeg het percentage met 

sympathie voor de autodefensas. In een latere nationale peiling zei 71% immers een ‘goed’ of een 

‘heel goed’ beeld te hebben over de autodefensas van Michoacán (Animal Politico, 2014). Deze 

gegevens werden verzameld voor de arrestatie van 82 personen en José Manuel Mireles, een van de 

oprichters van de autodefensas op, 27 juni 2014. 

 

Na de arrestatie van Mireles en 

aanhangers besloten tientallen 

bewoners om overheidskantoren in 

de gemeente van Coalcomán af te 

zetten om zo de vrijlating van de 

autodefensaleider te eisen. Mireles 

was de enige overgebleven 

autodefensa-leider die besloten had 

om niet in het nieuw 

veiligheidsorgaan, de Policía Rural, 

te stappen. Het burgerverzet ten 

voordele van Mireles toont aan dat 

de publieke opinie van een bevolking 

ook een factor om rekening mee te 

houden kan zijn (Animal Politico, 2014). 

Public authority from below: netelig web van publieke autoriteit 

De publieke opinie over de autodefensas heeft waarschijnlijk een invloed gehad op het beleid van 

van de overheid ten opzichte van de autodefensas. Dit is een voorzichtige stellingname omdat aan de 

hand van een literatuurstudie het moeilijk is om het effect van publieke opinie op beleidsvorming te 

onderzoeken. In ieder geval kan er gesproken worden van een verandering in de overheidsstrategie 

tegenover de autodefensas vanaf december 2013. Nieto neigde dan meer naar een vorm van 

samenwerking tussen de staat en autodefensas in een nieuw orgaan, de Policía Rural, of dat dacht 

men in het begin toch. Wat later zou blijken is dat de staat het nieuwe orgaan vermoedelijk zag als 

een manier om de autodefensas te instrumentaliseren.  

In dit hoofdstuk wordt er geberuik gemaakt van de ‘public authority from below’-lens, dewelke Lund 

met zijn ‘twilight institutions’ gebruikt. De keuze voor dit perspectief vloeit voort uit het stijgende 

2Nationale peiling over autodefensas 2014, bron: Animal 
Politico, 2013 
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aantal onderhandelingen en aanvaringen tussen verschillende actoren die elk publieke autoriteit 

wilden uitoefenen. De relatie tussen de staat en de autodefensas dekte niet langer de lading. 

In het Weberiaans idee over het geweldsmonopolie staat de staat centraal en worden autodefensas 

als opposant bekeken. Maar volgens het ‘public authority from below’-perspectief kunnen deze 

zelfverdedigingsgroepen evengoed instaan voor veiligheid en inherent een onderdeel vormen van 

een, weliswaar conflictueuze, transitie naar een andere vorm van veiligheidsvoorziening. Volgens 

Lund (2006) moet veiligheid en justitie niet noodzakelijk (enkel) voorzien worden door de staat. Deze 

voorziening kan perfect bestaan naast andere vormen van veiligheidsvoorziening en voorziening in 

justitie door niet-statelijke actoren. Er is een waaier van manieren om publieke autoriteit uit te 

oefenen in een context waarin de grens tussen feitelijke bestuursorganen dynamisch is (Lund, 2006). 

De verhoudingen tussen autodefensas en de overheidsinstituties zijn constant in verandering en 

vormen een geheel van confrontaties en overeenkomsten. Ook de juridische en publieke legitimiteit 

van de actoren is beweeglijk en wordt tussen de regels door besproken. Dit hoofdstuk kan een 

voorstudie zijn voor verder empirisch onderzoek naar de machtscentra binnen de autodefensas. Er 

zou onderzoek kunnen gevoerd worden naar de eigen ontwikkelde procedures, normen, 

hiërarchieën en gedragscodes binnen de autodefensas. De interne keuken begrijpen kan verrijkend 

zijn om een dieper inzicht te krijgen in de externe relaties (Lund, 2006). 

Publieke autoriteit autodefensas 

Om verder te gaan met dit ‘public authority from below’-perspectief is het eerst belangrijk om Lund’s 

definitie van ‘publieke autoriteit’ te gaan toepassen op de autodefensas: 

1. Autoriteit 

 

Autoriteit is volgens Lund de uitoefening van macht waarbij er toch een minimum van vrijwillige 

toestemming vereist is. Die toestemming zorgt ervoor dat de autoriteit op een bepaalde manier 

gelegitimeerd wordt (Lund, 2006). Autodefensas oefenen dus een bepaald soort autoriteit uit over 

bevolkingssegmenten of gebieden waar ze zich bevinden. Een groot aandeel van de bevolking 

tolereert dat ze hun dorpen binnenvallen om criminelen op te pakken of te verdrijven. Zoals 

besproken bij de organisatiestructuur van de autodefensas, krijgen groeperingen soms geld en 

levensmiddelen van burgers of bedrijven. Ook zijn er Mexicaanse migranten in de Verenigde Staten 

die geld sturen om de werking van de autodefensas te ondersteunen. Door deze vrijwillige 

toestemming en steun worden de acties van de autodefensas op een populaire manier 

gelegitimeerd. Maar het omgekeerde is ook waar. Er zijn evengoed autodefensas die gesteund 

worden door criminele organisaties en op die manier geïnstrumentaliseerd worden voor criminele 

doeleinden. 

2. Publiek 

 

Net zoals Weber definieert Lund ‘publiek’ als het handhaven van onpartijdige administratieve 
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operaties en het houden van publieke (dus geen geheime) discussies, confrontaties en acties (Lund, 

2006). Vanuit het publiekelijk discours lijkt het alsof autodefensas het nodig hebben om hun 

gedachtegoed en acties open te trekken naar het grotere debat. Op die manier proberen ze hun 

praktijken te legitimeren en steun te vinden voor hun bestaan. Maar dit kan ook gezien worden als 

‘het kneden van de publieke opinie’ terwijl er achter de schermen van de organisaties andere 

discussies gevoerd worden in bepaalde kerngroepen.  

Toch kan er besloten worden dat autodefensas instituties zijn die op lokaal niveau een bepaald graad 

van publieke autoriteit proberen te handhaven omdat het doel waarom ze initieel zijn ontstaan een 

publiek belang is, namelijk het voorzien van publieke veiligheid.  

Zowel criminele organisaties, als drugskartels als overheidsactoren van eender welk niveau eisen 

publieke autoriteit op. Het onderscheid tussen deze organisaties is vaag doordat ze elkaar 

beïnvloeden en organisatorisch vaak door elkaar lopen. Dit wordt hieronder duidelijker toegelicht 

aan de hand van specifieke gebeurtenissen en organisatiestructuren. De situatie wordt wazig omdat 

het vaak onduidelijk is welke actor wetten kan opleggen, mensen oppakken of vermoorden en 

gebouwen of banen kan afzetten (Lund, 2006). 

Interactie en onderhandelingen tussen overheid en autodefensas 

Naar de woorden van Lunds theorievorming (2006) kan in deze case ook gesproken worden van 

meerdere publieke autoriteiten die met elkaar interageren. Publieke autoriteit wordt beïnvloed door 

conflicten, contestaties, competities, onderhandelingen en regelingen maar is nooit definitief 

gevormd. Het is een constant proces van formatie (Lund, 2006). De discussie over het 

geweldsmonopolie verschuift hier naar de achtergrond en wordt opengetrokken naar een debat over 

wie autoriteit heeft over het gebruik van geweld in een dynamische context.  

Wetten en overheidsinstituties vormen een ‘structuur van kansen’ voor lokale spelers. Ze vormen 

een manier om te onderhandelen over rechten en de verdeling van machtsbronnen (Lund, 2006). De 

Policía Rural die hieronder besproken wordt zag eruit als een kans voor de autodefensas maar bleek 

een katalysator voor meer verdeling te zijn.  

 vertrouwen tussen overheid en autodefensas groeit 

Ondanks de algemene tendens in 2013 van de federale overheid om de autodefensas als een 

tegenkracht te zien, waren er statelijke overheden die de milities openlijk loofden voor hun strijd 

tegen criminaliteit. Ángel Aguirre, de staatsgouverneur van Guerrero, tekende zo in april 2013 een 

overeenkomst met de UPOEG voor een samenwerking tussen de autodefensas en de statelijke politie 

onder een ‘Burger Veiligheidssysteem’ (International Crisis Group, 2013b). 

In het begin van zijn ambtstermijn veroordeelde Nieto de opkomst van de zelfverdedingstroepen en 

negeerde de vorderingen die ze maakten op vlak van veiligheid in 2013 (Althous & Dudley, 2014). 

Maar dat veranderde begin 2014. Enkele autodefensa-groepen zwoeren dat ze Apatzingan zouden 

innemen, een centrale basis van de Caballeros Templarios. Omdat de overheid een bloedbad 

vreesde, besloot ze opnieuw te interveniëren. Verschillende lokale corrupte politici werden 
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opgepakt. De federale overheid koos ervoor om met de autodefensas samen te werken, niet omwille 

van hun wapens maar vooral omwille van de informatie die ze bezitten. Die samenwerking bleek 

efficiënt. Vooral in gemeenten waar autodefensas aanwezig waren, bleek er minder sprake van 

geweld en afpersingen (Althous et al., 2014). 

Het vertrouwen groeide tussen enkele autodefensa-groepen en de staat. Op 27 januari 2014 werd er 

in Tepalcatepac een 8-puntenplan ondertekend tussen de federale overheid en enkele 

autodefensaleiders van Michoacán. Dit plan beaamde om de ondertekende autodefensakorpsen te 

legaliseren en te institutionaliseren in een nieuw apparaat, namelijk de ‘Policía Rural’ (Ureste, 2014 & 

Hale, 2014). Nieto benoemde staatsprocureur Alfredo Castillo tot zijn speciale gezant in Michoacán. 

Hij moest instaan voor de uitwerking van het akkoord. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

(SEGOB) merkte op dat het over een tijdelijke maatregel ging en dat de autodefensas die in de Policía 

Rural wilden treden geregistreerd moesten worden door het ministerie van Defensie (SEDENA) (Hale, 

2014). 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (SEGOB) publiceerde de acht punten die de onderhandelingen 

tussen de autodefensas en de overheid omschrijven (Hale, 2014): 

1. De autodefensas zullen een erkend instituut worden door zich te vervoegen bij de Policía 

Rural, een voorlopige entiteit in Michoacán. Daarvoor moeten leden van de  autodefensas 

zich registreren bij het ministerie van Defensie (SEDENA). 

2. Als individuele leden van de autodefensas dit willen, mogen ze zich bijvoegen bij hun lokale 

gemeentelijke politiemacht. Ze moeten wel voldoen aan de voorwaarden van de wet en 

goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 

3. De wapens van de autodefensas moeten geregistreerd worden bij het ministerie van 

Defensie (SEDENA). Op die manier zal het hoofd van de federale politie instaan voor de 

ondersteuning van communicatie, transport en operaties. 

4. Beide partijen gaan akkoord dat gemeenten, die het onderwerp zijn van geweld en criminele 

activiteiten, geverifieerd worden op het correct gebruik van publieke goederen.xxix 

5. De overheid gaat akkoord met de voorziening van meer politieaanwezigheid aan de hand van 

een rotatiesysteem van federale en statelijke politiekorpsen. 

6. De statelijke overheid van Michoacán gaat ermee akkoord om voortdurend contact te 

houden met gemeentelijke autoriteiten om hen te ondersteunen. 

7. Iedereen die aangeklaagd is voor het onwettelijk bezit van wapens zal een voorwaardelijke 

straf krijgen met proeftijd zolang ze deelnemen aan een lokale overheidsmacht.xxx 

8. Elke gemeentelijke of statelijke veiligheidsmedewerker wordt vervolgd met het volledige 

gewicht van de wet als ze schuldig bevonden worden aan een criminele activiteit. 

(Bron: Hale, 2014) 

 

Zo werd de Policía Rural in Michoacán een experiment dat verder ging dan veiligheidsvoorziening 

door een Policía Comunitaria en meer neigde naar de ontwikkeling van een gewapende burgermacht 

(Hale, 2014). 
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Slechts enkele autodefensas gingen akkoord met het plan. Er werden op voorhand geen 

voorzieningen opgesteld voor groepen die later wilden toetreden, wat wel gebeurde. Over de 

situatie in Guerrero werd er met geen woord gerept, terwijl daar ondertussen een strijd gaande was 

tussen federale overheidstroepen en autodefensagroeperingen die de stad Chilpancingo poogden in 

te nemen (Althaus, 2014). 

 

De publieke opinie was verdeeld over de incorporatie van de autodefensas in de Policía Rural. In de 

nationale peiling van Animal Político (2014) vond 46% van de onderzochte populatie dit een goed 

idee, was 21% ertegen en had 27% geen mening (Animal Político, 2014). Raul Benitez Manaut, een 

onderzoeker van de afdeling Politieke Wetenschappen aan de Nationale Autonome Universiteit van 

Mexico (UNAM), vond dat de beslissing van Nieto om de autodefensas in een legaal kader te plaatsen 

precies snel moest verlopen. Maar dat was volgens hem net positief. “Peña Nieto bevindt zich in een 

waarachtig dilemma met de autodefensas. Als hij ze legaliseert, geeft hij toe aan de criminele feiten 

die ze hebben gepleegd …[red.] als hij ze niet legaliseert, is het zelfs erger, dan zou hij een gebrek aan 

wil tonen om te coöpereren.” (Ureste, 2014). 

 

Autodefensas: onderlinge verdeeldheid 

Terwijl het vertrouwen tussen de overheid en enkele autodefensagroepen in Michoacán groeide, 

verwaterden de relaties tussen autodefensas onderling. Servando Gómez Martínez (‘La Tuta’), leider 

van de Caballeros Templarios, stuurde in 2013 een videobericht naar de overheid als aansporing om 

‘het probleem van de autodefensas aan te pakken en voor orde te zorgen in Michoacán’. Hij vertelde 

in de video dat het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bepaalde autodefensa-groepen 

bewapende (CNN México, 2013). Dit zorgde voor de creatie van wantrouwen tussen de verschillende 

autodefensasegmenten. 

Wat dit wantrouwen versterkte waren de arrestaties door statelijke autoriteiten van verschillende 

criminelen die zich voordeden als autodefensaleden. In maart werd zo ook Hipolito Mora, de leider 

van de autodefensas die bekendstond voor zijn gematigdheid, opgepakt voor beschuldiging van 

moord op twee autodefensaleden. Hij ontkende alle feiten en zou later. Mireles, een andere 

autodefensa-leider, vertelde op de radio dat de beweging in Michaocán verdeeld was en werd 

geïnfiltreerd door criminelen (Wilson, 2014). 

10 mei: Oprichting Policía Rural 

In deze context van een groeiend vertrouwen tussen een selecte groep autodefensas en diepere 

verdelingen bij de autodefensas onderling, ontstond op 10 mei 2014 de Policía Rural.  

 “Jullie zullen het voorbeeld zijn voor andere gemeenschappen. Zorg voor jezelf, je leven en het 

vertrouwen van de mensen. We zijn aan het tonen aan Michoacán, Mexico en andere plaatsen in de 
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wereld dat we groter zijn dan onze problemen en dat de bevolking en de overheid sterker is wanneer 

we samenwerken”, waren de woorden van Castillo op Milenio Televisión (CNN Mexico, 2014). 

120 leden integreerden zich die dag in het nieuwe orgaan dat gedelegeerd zou worden door federale 

en statelijke autoriteiten. Het integratieproces hield onder andere een medische en vertrouwenstest 

in. Ieder lid zou rond de 620 en 700 dollar per maand betaald worden.xxxi Er werden al 6442 wapens 

geregistreerd . De legalisering van de autodefensas zorgde voor een nog grotere verdeling van de 

beweging tussen degenen die zich wilden verenigen met de overheid zoals autodefensaleider Beltrán 

en degenen die op een onafhankelijke manier wilden verderwerken zoals Mireles (CNN Mexico, 

2014). 

 Verhoudingen tijdens de institutionalisering 

Zoals eerder vermeld is publieke autoriteit nooit volledig gevormd en is het onderhevig aan een 

constant proces van veranderingen in de verhoudingen tussen verschillende actoren. Ook tijdens de 

institutionalisering van enkele autodefensas in de Policía Rural was dit het geval. In dit hoofdstuk zijn 

drie thema’s uit de literatuurstudie genomen die van belang zijn om verder in de literatuurstudie 

ontwikkelingen te bespreken. Op een korte manier wordt in dit deel gepraat over de arrestaties van 

autodefensas die zich niet hadden aangesloten in de Policía Rural, hoe criminelen zich begonnen 

voor te doen als autodefensaleden en waarom de Policía Rural volgens enkele senatoren 

ongrondwettelijk is. 

Federale en statelijke overheidstroepen arresteerden in 2014 samen met de Policía Rural 

verschillende criminelen die zich als autodefensas voordeden of autodefensa-leden die eigenlijk 

illegaal aanzien werden door de opname van een andere selecte groep autodefensas in de Policía 

Rural (Wilson, 2014). Mireles, die niet akkoord was gegaan met het 8-puntenplan, werd opgepakt en 

beschuldigd van moord en het bezit van drugs. Hij werd naar een gevangenis gestuurd in het 

Noorden van Mexico (Hansen & Stepputat, 2006). In juli schreef hij een open brief vanuit zijn cel als 

aanval op het beleid van Castillo. “Mexico is een republiek met een grondwet die zijn autoriteit heeft 

verloren deels door de rebellie van de georganiseerde misdaad en door de corrupte overheid die ze 

steunt…” (La Jornada, 2014).  

Terwijl autodefensas ontwapend werden, profiteerden criminelen van de toegang tot de Policía Rural 

of maakten ze misbruik van de naam van het orgaan. Tijdens een samenkomst van de Policía Rural in 

oktober 2014 kondigde Castillo, de Commissaris voor Veiligheid en Ontwikkeling van Michoacán, aan 

dat er ‘valse elementen’ aanwezig waren in de organisatie. Personen die niet geslaagd waren voor 

het toelatingsexamen tot de Policía Rural gebruikten valse kledij waar de naam op stond van de 

veiligheidsorganisatie. Op die manier werden door verschillende personen barricades opgezet. Ook 

werden burgers op straat illegaal gecontroleerd door valse Policía Rural-leden. Op die manier werd 

de hele samenstelling van de organisatie aangetast en groeide het wantrouwen. Burgers werden 

onzeker over de Policía Rural als organisatie en verloren hun vertrouwen voor in haar werking 

(Alcántara, 2014). De Policía Rural werd dus geïnfiltreerd door criminelen, die naast afpersingen ook 

bepaalde terreinen zoals plaatsen gingen patrouilleren en  controleren (Guillaumin, 2015). Ook in de 
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kuststad Lázaro Cárdenas  werd iemand opgepakt die zich voordeed als een lid van de Policía Rural. 

Hij perste lokale bedrijven en bevolking af door ze veiligheid aan te bieden in ruil voor een geldsom 

(Azteca Noticias, 2015). 

 

In juni 2014 werd de Policía Rural als inconstitutioneel bestempeld door dertien senatoren van de 

oppositiepartij PAN. In een motie vroegen ze om Fausto Vallejo, de toenmalige staatsgouverneur van 

Guerrero, te laten voorkomen voor justitie omdat hij de grondwet zou genegeerd hebben tijdens het 

ondertekenen van het 8-puntenplan (Torres, 2014).xxxii 

Dit was een korte overzicht van bepaalde voorvallen die plaatsvonden tijdens bestaan van de Policía 

Rural en opvielen bij het doornemen van de literatuur. Hieruit kunnen er geen conclusies getrokken 

worden over de algemene werking van het orgaan, maar de bespreking kan wel bijdragen tot de 

schets van een bepaalde context om de komende gebeurtenis die wordt besproken te kaderen.  

6 januari als keerpunt 

Op 6 januari 2015 kondigde Castillo de ontmanteling van de Policía Rural aan. Zoals vermeld in het 8-

puntenplan ging het om een tijdelijke organisatie (El Comercio, 2015). Er zou een uitzuivering en 

modificatie van de entiteit komen met als resultaat een nieuwe organisatie die de ‘fuerzas 

ciudadanas’ zou noemen. Het Centrum voor Onderzoek en Nationale Veiligheid (CISEN) zou samen 

met de federale politie evaluaties afnemen van de leden van de Policía Rural om zo de 

geselecteerden door te laten stromen naar het nieuwe apparaat (Román, 2015).  

De beslissing van Castillo wekte verzet op bij de voormalige leden van de Policía Rural in Apatzingán. 

Ze bezetten het stadsgebouw als manier van protest. Maar het kwam tot een gewelddadige 

aanvaring met de federale politie toen die de orde kwam opleggen. Volgens de journaliste Laura 

Castellanos die verschillende interviews deed met burgers en video’s en geluidsopnames kon 

beluisteren werden er zestien burgers vermoord door de federale politie. Ook vielen er verschillende 

gewonden. Haar reportage beschrijft hoe slachtoffers werden ontwapend en geëxecuteerd door de 

federale politie (Castellanos, 2015). De reportage spreekt het officiële verhaal tegen waarin negen 

personen omkwamen tijdens een vuurgevecht tussen ex-leden van de Policía Rural en de federale 

politie (El Comercio, 2015). Er loopt een onderzoek naar de zaak door het Departement van Interne 

Aangelegenheden van de politie (El Comercio, 2015). Maar verschillende ngo’s, journalisten en 

academici uitten kritiek omdat het proces niet vooruit gaat. “Er is geen publieke informatie die 

bevestigd dat er resultaten bereikt worden in het formele onderzoek door de federale politie, de 

Openbare Aanklager van het Republiek (Procurador General de la República, PGR)xxxiii en de Nationale 

Commissie voor Mensenrechten (CNDH).” (Tourliere, 2015). 

Resultaat van de Policía Rural 

Het orgaan dat zou moeten zorgen voor een vorm van samenwerking tussen de autodefensas en de 

staat, creëerde in plaats daarvan meer verdeling en een sterker gevoel van wantrouwen. Doordat de 

Policía Rural ook deelnam aan ontwapeningsacties van autodefensas werden de breuklijnen tussen 

verschillende (ex-)autodefensafracties meer uitgesproken (Wilson, 2014 & Hansen et al., 2006). De 
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situatie na de ontmanteling van de Policía Rural is complexer geworden dan voorheen. In Michoacán 

zijn de omstandigheden een labyrint van verschillende instituties geworden die elk hun autoriteit  

proberen uit te oefenen en daarvoor geweld gebruiken. Hieronder wordt er geprobeerd een 

overzicht te maken over de toestand van de autoriteit en het gebruik van geweld door de 

autodefensas en de staat na de opheffing van de Policía Rural. 

De situatie van autoriteitsclaims in beide staten is netelig geworden. Voor de overheid hield de 

legalisering van de autodefensas een bepaald risico in. “Je kan starten met een oprecht doel, maar 

wanneer je de controle aan het nemen bent, beslissingen maakt en autoriteit voelt, loop je het risico 

op dat punt te bereiken [waar machtsmisbruik gebeurt, red.]” (Partlow, 2014). Dit zijn woorden van 

Castillo over de autodefensas maar kunnen op veel meer actoren toegepast worden, waaronder de 

verschillende overheden zelf, veiligheidstroepen, drugskartels en criminele organisaties.  

Vanuit het perspectief van Castillo is de herstelling van de autoriteit van de federale staat geslaagd. 

De doelstelling van de federale overheid is het onder controle houden van de drugskartels, criminele 

organisaties en de autodefensas. De situatie moet politiek weer onder controle komen om te kunnen 

besturen (Pansters, 2015). 

Als we vanuit het gezichtspunt van de autodefensas kijken is de situatie anders. Het is hen niet gelukt 

om een eigen machtsbasis uit te bouwen aan de hand van de Policía Rural. Er kwamen ook klachten 

dat de leden van de Policía Rural niet uitbetaald werden (Pansters, 2015). “Net zoals problemen rond 

lonen bij de lokale politie werd de organisatie daardoor kwetsbaar voor corruptie”, zegt Alejandro 

Hope, Mexicaans veiligheidsanalist (CRT Michocan). 

Vanaf het begin was het duidelijk dat er minder plek was in de Policía Rural dan alle 

autodefensagroepen groot waren. Er was een formeel proces waarbij autodefensaleden zich konden 

aanmelden voor testen op eerlijkheid en vertrouwen, geweld en gebruik van alcohol (Pansters, 

2015). “Maar dit is Mexico. De selectie kende sowieso een politieke dimensie. Alles is gepolitiseerd in 

dit land. Gure types werden niet toegelaten, maar die gaan niet gewoon al druipend naar huis lopen 

natuurlijk. Het was dus een combinatie van veel formele criteria en andere gepolitiseerde motieven.” 

(Pansters, 2015, telefonisch interview). 

De creatie van de Policía Rural kan gezien worden als een manier waarop de federale overheid de 

autodefensas coöpteerde als vijand om ze te beheersen. Volgens Mexicaans historicus, Lorenzo 

Meyer, was het doel van Nieto eerder het probleem controleren in plaats van het op te lossen. “Het 

was een weloverwogen politieke keuze: de autodefensas verdelen om sommigen te coöpteren en 

anderen te neutraliseren.” (CRT Michoacán, 2014). Ook volgens González, doctor Economische 

Wetenschapen aan de universiteit van Parijs, heeft de staat zich met tegenzi in een 

samenwerkingsverband met de autodefensas moeten wringen. Volgens hem werden ze deels 

geïnstitutionaliseerd om op hetzelfde moment een ander deel te laten verdwijnen wegens een 

potentiële dreiging voor de staatssoevereiniteit en haar gebruik op geweld (González, 2014). Het kan 

evengoed zijn dat de staat de drugshandel niet wou laten verdwijnen, maar wel controleren. De 
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gecoöpteerde autodefensas konden daar een instrument voor zijn (Arias-Vazquez, 2014 & Ureste, 

2014). 

Het is een paradox dat ondanks de aanwezigheid van de autodefensas en Nieto’s plan van 

samenwerking onder de Policía Rural de situatie voor de gewone burger er onveiliger op geworden is 

door de onderlinge confrontaties tussen de staat en de (ex-)autodefensas (Castellanos, 2015). Het is 

moeilijk om schuldigen aan te wijzen die verantwoordelijk zouden zijn voor deze onveiligheid 

(Pansters, 2015). “Alles ging gewoon heel snel, zoals de opname van de autodefensas in de Policía 

Rural. Dit zorgde voor destabilisering en destabilisering zorgt voor onveiligheid. Momenteel kan het 

de lokale bevolking niet veel meer schelen of de autodefensas de weg kwijt zijn of hoe ze in conflict 

verwikkeld zijn met de politie. Ze willen gewoon veiligheid.” (Pansters, 2015, telefonisch interview). 

Verkiezingen: kans tot onderhandelingen of politisering van spanningen 

Op 7 juni trekken Mexicanen naar de stembus voor de verkiezing van 500 zetels voor de Kamer van 

Afgevaardigden. In negen staten, waaronder Guerrero en Michoacán, worden ook nieuwe 

staatsgouverneurs verkozen en in 993 gemeenten nieuwe burgemeesters (Instituto Electoral 

Nacional, 2015). Deze verkiezingen bieden zowel kansen voor nieuwe vormen van samenwerking 

tussen (ex-)autodefensas en de overheid, als valkuilen door de politisering van de autodefensas in 

een verkiezingsstrijd.   

 Kans tot nieuwe vorm van onderhandelingen? 

Zowel voor federaal als gemeentelijk niveau nemen verschillende (ex-)autodefensaleiders deel aan 

de verkiezingen. Ze zoeken stemmen om verkozen te worden tot Federale Afgevaardigde of 

burgemeester (Am, 2015). Michoacaanse kandidaten voor de verkiezingen zijn onder andere Hipólito 

Mora (leider autodefensas van La Ruana), Estanislao Beltrán (van de gelijknamige autodefensagroep) 

en Virginia Mireles (de zus van José Manuel Mireles) (Am, 2015). In Guerrero heeft Bruno Plácido 

Valerio, leider van de UPOEG zich kandidaat gesteld om verkozen te worden tot Federaal 

Afgevaardigde voor de Humanistische Partij (PH) (Reyes, 2015). 

Het is opvallend dat deze kandidaten na hun gewelddadige achtergrond zich kunnen aanbrengen als 

verkiezingskandidaat. Dit kan gezien worden als een kans voor een nieuwe vorm van 

onderhandelingen tussen autodefensas en het staatsapparaat. Door verkozen te worden kunnen 

deze kandidaten hun publieke autoriteit uiten op politiek niveau en de ‘taal van het geweer’ laten 

voor wat het is. Maar wat evengoed kan gebeuren is dat, als ze verkozen worden, ze hun politieke 

macht misbruiken om eigen belangen na te streven en via netwerken gewelddadig gaan afrekenen 

met opposanten.  

 Politisering van spanningen 

Enkele verkiezingskandidaten spelen in op de onrust tussen de voormalige Policía Rural en de 

federale veiligheidstroepen. In een interview met Luisa María Calderon, kandidaat van de PAN voor 

de Michoacaanse gouverneurspost, vertelt ze dat de de Policía Rural (nu ex-autodefensas) moet 

verdwijnen. Volgens haar kan dat gebeuren aan de hand van een voorzichtig stappenplan. “Het is 
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niet hun taak om voor ons te zorgen … we moeten ons [veiligheidsbeleid] beter coördineren met de 

federale overheid.” (Castillo, 2015). Een gouverneurskandidaat van de PRD, Silvano Aureoles Conejo, 

probeert dan weer kiezers met een tegenovergestelde mening over de streep te trekken aan de hand 

van uitspraken over de ex-Commissaris voor Veiligheid en Ontwikkeling in Michoacán. “Alfredo 

Castillo reed de waardigheid van de Michoacanen aan en trapte ze plat.” (El Financiero, 2015). 

In Guerrero werpt geweld een schaduw over de verkiezingscampagne. In maart werd het onthoofde 

lichaam gevonden van politica Aide Nava. Ze zou burgemeesterkandidate geweest zijn. Op een 

papier naast haar lichaam schreven haar moordenaars een waarschuwing voor andere  politici die 

hetzelfde lot zouden ondergaan als ze niet ‘in de pas zou lopen’ (La Chispa, 2015). In dezelfde staat 

probeert gouverneurskandidaat Jorge Camcho (PAN) ondertussen de harten van aanhangers van de 

Policía Comunitaria te winnen. De panista wilt deze groepen legaliseren. Zo kan volgens hem 

misbruik van hun benoeming, zoals het illegale gebruik van wapens of het houden van gewelddadige 

berechtingen, tegen worden gegaan. Hij zegt dat er een toezicht over deze groepen nodig is door de 

statelijke overheid, zonder dat deze overheid ze intimideert of onderdrukt (Informador, 2015).  

Het is moeilijk en ongewenst om voorspellingen te doen over hoe de verkiezingen in juni gaan 

verlopen en wat hun effect gaat zijn op de autoriteit van de autodefensas en de verschillende 

overheden. In dit deel werd louter toegelicht hoe de autoriteitsstrijd tussen de autodefensas en de 

overheid een extra politieke dimensie krijgt die zowel kansen als valkuilen kan creëren.  

Conclusie 

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd aan de hand van een Weberiaanse perspectief het 

overheidsdiscours van 2013 besproken. Vanaf dat de creatie van de Policía Rural ter sprake komt 

werd er overgeschakeld naar het ‘public authority from below’-perspectief. xxxiv 

Hieronder wordt op een behoedzame manier gepoogd om deze twee antwoordperspectieven samen 

te voegen in een conclusie. Zo kan er een antwoord voorzien worden op de hoofdvraag van deze 

masterproef: 

Zorgt het gebruik van geweld door de autodefensas voor een (verdere) uitholling van het 

geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat?  

Het antwoord hangt af van de manier waarop naar de aanspraak op geweld wordt gekeken. Vanuit 

een Weberiaanse lens vormt het gebruik van geweld door de autodefensas duidelijk een uitdaging 

voor het geweldsmonopolie van de staat. Op die manier kan er besloten worden dat hun geweld 

voor een verderexxxv uitholling zorgt van het geweldsmonopolie van de Mexicaanse staat. De mate 

van uitholling is echter dynamisch en verandert doorheen momenten van samenwerking en 

confrontatie tussen de autodefensas en de staat.xxxvi Het claimen van geweld om zichzelf te 

verdedigen kan als legitiem bekeken worden maar is niet legaal (CNDH, 2013). Burgers in een 

autodefensagroep blijven burgers en moeten ontwapend worden (Martínez Elorriaga, 2013). Maar 

dit proces kan enkel gebeuren als de bevolking daadwerkelijk beschermd wordt door de staat (CNDH, 
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2013). Als we verder gaan kijken dan het gebruik van geweld door autodefensas en ook de Policía 

Comunitaria erbij betrekken, zijn er duidelijke regels nodig voor wat de laatste wel en niet mag doen 

(International Crisis Group, 2013b). 

Vanuit de ‘public authority from below’-lens lijkt een discussie over het geweldsmonopolie van een 

staat niet relevant. Op grond van dit perspectief is het belangrijker om te gaan kijken hoe autoriteit 

en geweld door verschillende actoren opgeëist wordt. Volgens Lund (2006) kan evengoed een niet-

statelijke organisatie instaan voor veiligheidsvoorziening. De Mexicaanse overheid stond begin 2014 

open voor samenwerking tussen autodefensas en overheidsorganen zoals politiemachten van de 

federale en statelijke overheid. Ook bepaalde groepen van autodefensas stemden gewillig in om 

samen te werken met de staat. Zo werd de Policía Rural gecreëerd (Hale, 2014). Het bestaan van 

deze organisatie zou echter zorgen voor meer verdeeldheid tussen de (ex-)autodefensas onderling 

en zelfs tot een confrontatie leiden van ex-autodefensaleden met de federale politiemacht (Wilson, 

2014 & Hansen et al., 2006 & El Comercio, 2015 & Castellanos, 2015). De creatie van de Policía Rural 

kan gezien worden als een manier waarop de overheid enkele autodefensas coöpteerde en 

instrumentaliseerde om verdeeldheid te creëren tussen de groepen onderling (CRT Michoacán, 2014 

& González, 2014 & Arias-Vazquez, 2014 & Ureste, 2014).  

Geweld wordt zowel in Michoacán als Guerrero opgeëist door verschillende actoren zoals (ex-

)autodefensagroeperingen, groepen van de Policía Comunitaria, criminele organisaties en statelijke 

veiligheidsdiensten van alle niveaus (federaal, statelijk en gemeentelijk). Geweld wordt door allen 

gebruikt om autoriteit uit te oefenen en vormt onderdeel van een dynamisch verloop. Dit proces van 

gedecentraliseerde wanorde en gefragmenteerd geweld zorgt voor constant veranderende 

omstandigheden en soevereiniteitsclaims. De continue transformatie van relaties tussen de actoren 

maakt het moeilijk om tot een duurzame soevereine orde te komen (Pansters, In Press). Het resultaat 

is een netelige machtstrijd over autoriteit die zorgt voor destabilisering wat bijdraagt tot de formatie 

van onveiligheid (Pansters, 2015). Het is paradoxaal dat autodefensagroepen, die initieel de wapens 

in eigen handen namen om zichzelf en hun omgeving te beschermen, onderdeel werden van een 

dynamische worsteling over autoriteit en het gebruik van geweld tussen verschillende actoren, die 

op zich naar een onveiligere uitkomst leidde. 
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Eindnoten 

                                                           
i
 In het theoretisch kader wordt dit verder uiteengezet. 
ii
 Aan de hand van verschillende indicatoren wordt er bepaald hoe autoriteit in een land wordt uitgeoefend. Er 

zijn zes dimensies om good governance te onderzoeken: accountability, politieke stabiliteit en de afwezigheid 
van geweld, effectiviteit van de overheid, regelgevende kwaliteit, rule of law en de controle van corruptie 
(Worldwide Governance Indicators, n.d.). 
iii
 Partij van de Armen 

iv
 De Boerenbrigade voor Rechtvaardigheid 

v
 Institutioneel Revolutionaire Partij 

vi
 Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger 

vii
 De bevrijdingstheologie is vooral populair in Latijns-Amerika. Het is een antwoord van katholieke theologen 

op sociale onrechtvaardigheid. Aanhangers van deze theorie vinden dat hun katholiek geloof vertaald moet 
worden in een politieke strijd tegen ‘zondige’ elementen in de maatschappij. (RKK, n.d.) 
viii

 Dit zijn koloniale wetten die betrekking hadden tot de inheemse bevolking. 
ix
 La Familia Michoacana (De Michoacaanse Familie) vocht een karteloorlog uit tegen Los Zetas in de periode 

van 2006-2007. Tijdens de interventie van Calderón verloren Los Zetas hun grip op de lokale drugshandel en 
kon La Familia Michoacana het monopolie overnemen. Ze legitimeerde haar criminele activiteiten aan de hand 
van een religieus discours en probeerde op die manier het vertrouwen van de plaatselijke bevolking te winnen 
(Velázquez, 2014). 
x
 ‘De Tempeliers’ 

xi
 Het gaat hier om intentionele moorden. Dit is een subgroep van homicides die gekenmerkt zijn doordat de 

persoon met voorbedachte rade het slachtoffer wilt vermoorden  (Cornell University Law School, n.d.). 
Natuurlijk blijven het abstracte cijfers en is het moeilijk om na te gaan of een moord wel met voorbedachte 
rade gepleegd is.) 
xii

 Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, vertaling : Regionale Coördinatie van de Autoriteiten 
van de Gemeenschappen. 
xiii

 Unie van de Dorpen en Organisaties van de Staat Guerrero 
xiv

 Het Fund for Peace is een onafhankelijke, onpartijdige non-profit organisatie die onderzoek verricht op een 
educatieve manier. Naar eigen zeggen onderzoekt ze hoe geweld voorkomen kan worden en op welke manier 
duurzame veiligheid gepromoot kan worden. (Fund for Peace, n.d.) 
xv

 Nergens in het officiële SEGOB-rapport stonden definities van de onderzochte elementen. Wat bedoeld 
wordt met ‘intentionele moorden’ en ‘ontvoeringen’ kan wel ingeschat worden. Maar als het gaat over 
‘afpersingen’ is er toch een duidelijke definitie nodig. 
xvi

 Partido Acción Nacional, PAN, Nationale Actiepartij 
xvii

 Revoluties uit de Arabische wereld sinds 2010 en de Spaanse 15 mei-beweging in 2011 (Indignados) 
vormden een inspiratie voor protestbewegingen. Al die protestbewegingen vielen onder de naam 
Occupybeweging, die op dus ongeorganiseerd is maar zich richt tegen economische en sociale ongelijkheid 
(Occupy Togheter, n.d.). 
xviii

 Dit is een ranking die gemaakt wordt door het Fund for Peace en enkel bestaat uit soevereine landen die 
erkend zijn door de Verenigde Naties.  Zo staan bijvoorbeeld Taiwan, de Palestijnse gebieden en Kosovo niet op 
de lijst. Aan de hand van twaalf indicatoren wordt de mate bepaald waarin een staat ‘gefaald’ is. Er zijn zes 
politieke, vier sociale en twee economische indicatoren. Een van de politieke indicatoren houdt een analyse 
van het veiligheidsapparaat in (Fund for Peace, 2012). 
xix

 de Nationale Commissie van de Mensenrechten is als organisatie lid van het Netwerk van Nationale 
Instituties in Latijns-Amerika, een van de vier regionale groepen binnen het Internationaal Coördinerend 
Comité, een mondiaal netwerk van mensenrechteninstituties. Het is een publieke instelling die juridische, 
organisatorische en functionele autonomie geniet van de federale overheid. (Bron: Wikipedia) 
xx

 Benaming voor veeboer in Latijns-Amerika. Een synoniem is een gaucho. 
xxi

 De Purépecha of Tarasken zijn een indiaans volk uit Michoacán in Mexico. Het Taraskisch wordt door 
ongeveer 100.000 mensen gesproken. De Tarasken vormden een van de beschavingen uit precolumbiaans 
Meso-Amerika. De Tarasken waren vijanden van de Azteken. De Azteken deden in 1479 een onsuccesvolle 
poging de Tarasken te onderwerpen. (Bron: Wikipedia) 
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xxii

 Als er door een Weberiaanse lens gekeken wordt naar de handhaving van het geweldsmonopolie door de 
Mexicaanse staat vóór de opkomst van de autodefensas, was dit monopolie al langer ondermijnd door het 
gebruik van geweld door criminele organisaties, kartels en de Policía Comunitaria. Dit werd besproken in het 
eerste deel van de literatuurstudie. 
xxiii

 Dit concept werd uitgelegd in het theoretisch kader en wordt verder in dit hoofdstuk geconcretiseerd door 
het toe te passen op de autodefensas.  
xxiv

 De twee nationale zenders in Mexico zijn Canal 2 (Canal de las Estrellas) en Canal 13 (Azteca 13). Alonso et 
al. (2014) ging te werk aan de hand van een kwantitatief onderzoek om zowel het ideologische als semantische 
aspect van de televisieprogramma’s te onderzoeken. Op die manier werden er drie waardecategorieën 
opgesteld voor de Policía Comunitaria en de autodefensas (samen) in Geurrero: 1) negatief discours: dit wilt 
zeggen dat er tonen, attitudes, beelden, woorden of zinnen inzitten die wijzen op diskrediet, afwijzing, 
misprijzing, opositie of desvaluatie; 2) positief discours: dit is het omgekeerde en wilt zeggen dat er tonen, 
attitudes, beelden, woorden of zinnen inzitten die wijzen op instemming, aanmoediging, waardering, 
acceptatie; 3) neutraal discours: als er geen waardeoordeel te bevinden valt (Alonso et al., 2014). 
xxv

 Partij van de Nieuwe Alliantie 
xxvi

 Partij van de Democratische Revolutie 
xxvii

 Zoals besproken in het hoofdstuk over de verklaringen voor de opkomst van de autodefensas is de CNDH 
van mening dat de schuld voor het ‘falende’ veiligheidsbeleid vooral bij de statelijke en gemeentelijke 
overheden ligt en niet bij de federale overheid. 
xxviii

 Als er door een Weberiaanse lens gekeken wordt naar de handhaving van het geweldsmonopolie door de 
Mexicaanse staat vóór de opkomst van de autodefensas, was dit monopolie al langer ondermijnd door het 
gebruik van geweld door criminele organisaties, kartels en de Policía Comunitaria. Dit werd besproken in het 
eerste hoofdstuk van de literatuurstudie. 
xxix

 Dit gaat onder andere over het correct gebruik van belastingsgeld voor publieke belangen. Het is dus een 
maatregel om corruptie op te sporen en tegen te gaan (Hale, 2014). 
xxx

 Zolang opgenomen autodefensaleden zich ‘gedragen’ in ofwel de Policía Rural ofwel bij hun lokale 
politiedienst worden ze vrijgesteld van de criminele feiten die ze gepleegd hebben voor hun toetreding tot 
deze overheidsorganen (Hale, 2014). 
xxxi

 Dat is tussen 542euro en 612 euro per dag. 
xxxii

 Het ging hier over een discussie wie er verantwoordelijk was voor de controle over de Policía Rural. Volgens 
de senatoren was het bestuur over de organisatie door een statelijke gouverneur tegen de grondwet en lag de 
verantwoordelijkheid bij de gemeentelijke autoriteiten (Torres, 2014)  
xxxiii

 De Openbare Aanklager van het Republiek is een instituut dat verantwoordelijk is voor het onderzoek en de 
vervolging van federale criminele feiten (PGR, n.d.). 
xxxiv

 De reden hiervoor werd uitgebreid besproken in de inleiding van dit hoofdstuk. 
xxxv

 De hoofdvraag werd na de uitkomsten van het eerste hoofdstuk in de lliteratuurstudie veranderd naar: 
Zorgt het gebruik van geweld door de autodefensas voor een verdere uitholling van het geweldsmonopolie van 
de Mexicaanse staat? De vraag werd aangepast door bevindingen aan de hand van een Weberiaanse kijk op de 
veiligheidscontext vóór de opkomst van de autodefensas. 
xxxvi

 De mate van uitholling kan als dynamisch gezien worden doorheen gebeurtenissen zoals de 
gemeenschappelijke interventie, incorporatie van de Policía Rural en frontale confrontatie tussen autodefensas 
en de staat op 6 januari 2015. 
 


