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Mehiška vojna proti drogam v kontekstu sodobnih konceptov za preučevanje konfliktov
Sodobno vojskovanje je sestavljeno iz različnih tipov in konceptov. Konflikti vsebujejo
značilnosti asimetričnega, gverilskega, informacijskega in kibernetskega vojskovanja. Postali
so bolj decentralizirani in brez opredeljenega bojišča, kar zamegljuje meje med vojno in
politiko, konfliktom in mirom ter vojaki in civilisti. Mehiška vojna proti drogam je notranji
konflikt, ki se je uradno začel 11. decembra 2006 z vojaško intervencijo v zvezni državi
Michoacán. Gre za odločno ukrepanje mehiške vlade proti narkokartelom, ki predstavljajo
grožnjo nacionalni varnosti in legitimnosti države. Narkokarteli imajo veliko moči in vpliva v
mehiški družbi, kar je posledično privedlo do velike stopnje kriminala in politične korupcije.
Mehiška vojna proti drogam je kompleksen sodobni konflikt, ker vsebuje različne koncepte in
tipe vojskovanja, ter je nepredvidljiv zaradi svoje dinamike in intenzivnosti. Narkokarteli so
se izkazali za prefinjenega nasprotnika, ker uporabljajo različne taktike in metode, podobne
tistim, ki jih uporabljajo tuje teroristične ali uporniške skupine. Zasede, atentati, ugrabitve in
usmrtitve so blagovna znamka mehiških narkokartelov. Prav tako kažejo določene družbene
in politične ambicije, ki se širijo z narkokulturo in vplivanjem na državno politiko s
podkupovanjem in z izsiljevanjem.
Ključne besede: sodobno vojskovanje, asimetrično vojskovanje, narkokarteli, trgovina z
drogo, narkoterorizem

Mexican Drug War in the context of modern concepts for conflict studies
Modern warfare consists of different types and concepts. Armed conflicts contain the
characteristics of asymmetric, guerrilla, information and cyber warfare. They have become
increasingly decentralized and without a defined battlefield, blurring the boundaries between
war and politics, conflict and peace, and soldiers and civilians. The Mexican Drug War is an
internal conflict that officially began on 11 December 2006 with the military intervention in
the state of Michoacán. It is a decisive action by the Mexican government against drug cartels
that pose a threat to national security and the legitimacy of the state. Drug cartels have a lot of
power and influence in Mexican society, which has resulted in a high level of crime and
political corruption. The Mexican Drug War is a complex modern conflict, because it contains
various concepts and types of warfare, and is unpredictable due to its dynamics and intensity.
Drug cartels have proved to be a sophisticated opponent because they use various tactics and
methods which are similar to those used by foreign terrorist or insurgency groups. Ambushes,
assassinations, kidnappings and executions are a trademark of Mexican drug cartels. They
also show certain social and political ambitions that are spreading with narco-culture and
influencing state politics through bribery and extortion.
Key words: modern warfare, asymmetric warfare, drug cartels, drug trafficking,
narcoterrorism
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1 UVOD

Sodobno vojskovanje je definirano kot skupek različnih konceptov, metod in tehnologije, ki
so se razvili v 19. in 20. stoletju. Eden izmed konceptov za preučevanje sodobnih konfliktov
je asimetrično vojskovanje, ki najbolj upodablja sodobno vojskovanje. Koncept je sestavljen
iz različnih spektrov in načinov bojevanja, ki so se razvili že v preteklosti. Vsako vojno lahko
označimo za asimetrično, saj nobena vojskujoča stran ni popolnoma enaka. Sodobno
asimetrično vojskovanje lahko razdelimo na terorizem, gverilsko bojevanje in uporništvo. Ti
tipi asimetričnega vojskovanja so še posebej priljubljen način delovanja nedržavnih akterjev,
kot so uporniki, teroristi ali kriminalne organizacije.
Velik premik v razvoju je bil storjen s prihodom četrte generacije sodobnega vojskovanja, ki
je ponovno potrdila, da so tehnologija in koncepti glavni katalizatorji razvoja. Četrta
generacija je začela megliti mejo med vojno in politiko, konfliktom in mirom, vojakom in
civilistom ter varnostjo in grožnjo. Ta nova oblika vojskovanja je nastala zaradi izgube
monopola državnih akterjev nad nasiljem, vzpona kulturnih, etničnih in verskih konfliktov ter
širjenja globalizacije in napredne tehnologije. Konflikti so postali bolj decentralizirani in
razpršeni po vsem svetu. Tarče niso samo pripadniki oboroženih sil, ampak tudi neborci,
verske ideje, pravni okviri, mediji, mednarodne organizacije in sporazumi, gospodarske
dejavnosti, politična moč in miselnost ljudi. Cilji so torej izbrani ne le za fizično uničenje,
temveč tudi za psihološki in moralni vpliv na sovražnika. Prav tako je tehnologija v
vojskovanju pomembnejša kot kdaj prej. Informacijsko vojskovanje in razvoj novodobnega
kibernetskega vojskovanja sta odprla pot v peto generacijo sodobnega vojskovanja in
hibridnih groženj. Hibridno vojskovanje združuje poleg informacijskega in kibernetskega
vojskovanja tudi uporabo proxy skupin,1 subverzije in tajnih operacij ter uporabo
gospodarskega in političnega vpliva za doseganje svojih ciljev. Vojskovanje pete generacije je
posledica premika politične in družbene zvestobe; nedržavni akterji z napredno tehnologijo in
s tajnostjo, ki je na voljo v kibernetskem prostoru, bodo predstavljali glavno grožnjo
nacionalni in mednarodni varnosti.

1

Proxy vojna je definirana kot oboroženi konflikt, med katerim glavni akterji niso neposredno vpleteni v
bojevanje, temveč uporabljajo druga (nadomestna) sredstva ali akterje, ki so bolj znani kot proxy skupine (Intro
to Global Security, 2013).

7

Trgovanje s prepovedanimi drogami je globalna in dobičkonosna dejavnost večjih kriminalnih
združb po vsem svetu. Mehiški narkokarteli predstavljajo vrh takega poslovanja. S padcem
kolumbijskih narkokartelov so počasi prevzeli vajeti nad večinsko distribucijo drog. Vpliv
narkokartelov je hitro postal očiten v Mehiki, kjer so se infiltrirali v vse sfere družbe.
Povečala sta se družbena razdeljenost oziroma stratifikacija ter vsesplošna korupcija v državni
politiki in vladnih silah. Oblikovala se je posebna subkultura (narkokultura), ki je
poveličevala narkokartele in njihov odpor proti državni oblasti. Zaradi vse večje grožnje
legitimnosti mehiške vlade in nacionalni varnosti je bila odobrena vojaška intervencija, ki bi
ustavila trgovanje in vpliv narkokartelov v državi. Mehiško vojno proti drogam lahko
definiramo kot notranji konflikt, ki je asimetričen z vedno spreminjajočo se dinamiko in
intenzivnostjo vojskovanja. Številni narkokarteli si lahko privoščijo sofisticirano opremo,
orožje in vojaško usposabljanje ter so v številnih primerih bolj izurjeni in motivirani kot
vladne sile. Nekatere kartelske metode so podobne ali identične tistim, ki jih uporabljajo tuje
teroristične ali uporniške skupine. Oboroženi napadi na strateške cilje, atentati, zasede,
usmrtitve in uporaba eksplozivnih naprav so le nekatere izmed taktik narkokartelov. Prav tako
je vidna vse večja uporaba informacijske tehnologije, ki je propagandno orodje kartelov za
širjenje vpliva ali ustrahovanje javnosti. Poleg vladnih sil in narkokartelov bi lahko mehiško
civilno prebivalstvo obravnavali kot tretjega akterja vojne, kajti civilno prebivalstvo je
pogosto žrtev tako organiziranega kriminala kot tudi vladnih sil. V ta namen so se oblikovale
številne samoobrambne skupine, ki varujejo in ščitijo lokalne skupnosti pred nasiljem in
kriminalom. Vladna strategija, ki je temeljila na prijetju ali eliminaciji kartelskih voditeljev,
se je kljub začetnim uspehom izjalovila. Prišlo je namreč do številnih fragmentacij ali
razdrobljenosti znotraj narkokartelov, kar je posledično povečalo število narkokartelov ter
stopnjo nasilja in kriminala v državi.
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2 METODOLOŠKI OKVIR

2.1 Relevantnost, cilji in pomen magistrskega dela
Mehiško vojno proti drogam lahko definiramo kot kompleksen konflikt z značilnostmi
nekonvencionalnega in asimetričnega vojskovanja. Gre za konflikt predvsem nizke
intenzivnosti med številnimi kriminalnimi združbami ali narkokarteli, paravojaškimi
skupinami in vladnimi silami. Konflikt se je uradno začel 11. decembra 2006 z intervencijo
mehiških oboroženih sil, vendar lahko ozadje pripišemo padcu kolumbijskih kartelov v 90.
letih prejšnjega stoletja. Po padcu kolumbijskih kartelov je Mehika prevzela dominantno
vlogo v nezakoniti trgovini z drogami (Cook, 2007).
V magistrskem delu preučujem mehiško vojno proti drogam z vidika različnih konceptov
sodobnih konfliktov. Preučevanje je relevantno, ker je konflikt kljub razmeroma nizki
intenziteti bojevanja močno nepredvidljiv in dinamičen ter kaže številne značilnosti
sodobnega vojskovanja. Prav tako izpostavlja problematično povezavo med sodobnim
uporništvom/terorizmom in organiziranim kriminalom. Pri ugotavljanju zastavljene
problematike predstavljam predvsem nekatere koncepte, ki definirajo sodobno vojskovanje in
so vidni v mehiški vojni (asimetrično, gverilsko, informacijsko itd.). Sodobni konflikti so
večplastni in kompleksni, za dosego ciljev pa sta lahko vključena tudi civilno prebivalstvo in
infrastruktura. Eden izmed glavnih konceptov sodobnih konfliktov je asimetrično
vojskovanje, ki je priljubljeno v vrstah upornikov in terorističnih skupin, ker jim omogoča
učinkovito bojevanje proti številčno močnejšim nasprotnikom. Gverilsko bojevanje,
improvizirane eksplozivne naprave in ugrabitve so samo ena izmed metod asimetričnega
vojskovanja, ki so vidne v Mehiki (Lindström, 2012). Posebno pozornost je treba nameniti
tudi civilnemu prebivalstvu, ki je pogosto tarča nasilja in ustrahovanja tako narkokartelov kot
tudi vladnih sil (Pera, 2015).
Cilj magistrskega dela je tudi analiza in klasifikacija konflikta. V analizi predstavljam ozadje
konflikta, glavne akterje in potek. Vojna je opredeljena kot notranji konflikt, vendar kljub
temu predstavljam tudi vlogo pomembnejših zunanjih akterjev v regiji, kot so ZDA in
Kolumbija. Izpostavljam mednarodno sodelovanje vpletenih držav in pomen nacionalne
varnosti ZDA (Olson, Shirk in Selee, 2010). Pri klasifikaciji vojne se opiram tudi na različne
koncepte analize konfliktov.
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Vpliv narkokartelov ni viden samo v milijonih odvisnikov in ogromnem zaslužku s
trgovanjem z drogami, temveč tudi v širšem vplivu v družbi. Dokaz tega je visoka stopnja
korupcije v policiji in politični sferi znotraj Mehike. Narkokarteli si zaradi dobička z drogami
lahko privoščijo boljšo opremo in orožje ter so bolje izurjeni. Mnogi bi njihove metode
delovanja označili za terorizem, ker v taktikah in organizaciji spominjajo na teroristične ali
uporniške skupine (Longmire in Longmire, 2008). V zvezi s tem poskušam opredeliti
povezavo med organiziranim kriminalom in narkoterorizmom ter uporništvom, kar bi lahko
prispevalo k boljšemu razumevanju kompleksnosti konflikta. Treba je ugotoviti, ali imajo
narkokarteli svojo politično agendo ali platformo, ter po potrebi izvesti analizo stroškov in
koristi (angl. cost-benefit analysis) za lažje ovrednotenje morebitnega razvoja narkoterorizma
ali uporništva.
Dodatna argumentacija
1. Ali lahko aktivnosti kriminalcev (narkokartelov) označimo kot bojevanje? Nekateri
narkokarteli so nastali iz nekdanjih pripadnikov mehiških specialnih sil (npr. Los Zetas), ki
uporabljajo metode gverilskega bojevanja (zasede, atentate ...) in druga dejanja, ki spominjajo
na terorizem (napade na javne zgradbe, ugrabitve ...). Termin bojevanje je primeren, kajti
čeprav gre za konflikt nizke intenzitete, se narkokarteli redno spopadajo z vladnimi silami.
2. Ali je družbena razdeljenost lahko vzrok za asimetričnost konflikta? Družbena
razdeljenost/stratifikacija je eden izmed poglavitnih vzrokov za razvoj kriminala (trgovine z
drogami) in korupcije v državi, kar je posledično privedlo do izbruha konflikta. Asimetrično
ali gverilsko bojevanje je pogosto prva izbira manj izurjenih in opremljenih akterjev v
oboroženih spopadih.
2.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze
V magistrskem delu bom potrdil oziroma ovrgel hipotezo ter poskušal odgovoriti na dve
raziskovalni vprašanji:
H1: Mehiška vojna proti drogam je sodobni konflikt, ki je nekonvencionalen in asimetričen
zaradi družbene razdeljenosti ter načina bojevanja, ki je dinamično in nepredvidljivo.
R1: Ali obstaja možnost, da se mehiški narkokarteli transformirajo v uporniške ali teroristične
skupine zaradi metod in načina vojskovanja, ki ga uporabljajo v konfliktu?
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R2: V kolikšni meri je lahko mehiška vojna proti drogam grožnja integriteti in delovanju
države ter njeni nacionalni varnosti?
2.3 Metode teoretičnega preučevanja
Med raziskovanjem in izdelavo magistrskega dela bom uporabil različne metode. Prva je
zbiranje primarnih in sekundarnih virov, kar je osnova za uporabo drugih metod. Primarni viri
bodo različni zakoni (zakon o nacionalni varnosti, zakon o federalni policiji, organski zakon
mehiške vojske in zračnih sil …), mednarodni pravni akti, nacionalne varnostne strategije,
poročila, ocene in drugi pravni dokumenti. Sekundarni viri pa bodo znanstvene monografije,
članki iz znanstvenih in strokovnih revij, javnomnenjske raziskave in viri, dostopni v spletu.
Uporabil bom tudi metodo analize in interpretacije primarnih ter sekundarnih virov, s katero
bom poskušal pojasniti hipotezo in prvo raziskovalno vprašanje. Prav tako se bom osredinil
na analizo socialnih omrežij in mehiškega javnega mnenja v odnosu do varnosti in njenega
ogrožanja ter različnih blogov, ki spremljajo konflikt, na podlagi katere bom lažje odgovoril
na drugo raziskovalno vprašanje. Za opredelitev temeljnih pojmov in konceptov bom uporabil
deskriptivno metodo. Za predstavitev ozadja konflikta bom uporabil zgodovinsko metodo. Za
podrobno analizo in potek konflikta bom uporabil študijo primera, ki bo omogočila lažjo
verifikacijo zastavljene hipoteze. Izvedel bom tudi fokusiran intervju z Jessico De Alba-Ulloa
z Univerze Anáhuac v Mehiki. Intervju bo omogočil strokovni in relevantni vpogled v
dinamiko konflikta ter tudi v politično in družbeno situacijo v Mehiki, obenem pa bo
prispeval k lažjemu preverjanju raziskovalnih vprašanj. Intervju bo osredinjen na nacionalno
varnost in terorizem v Mehiki.
2.4 Opredelitev temeljnih pojmov
Nekonvencionalno vojskovanje
Nekonvencionalno vojskovanje je vsak tip vojskovanja, ki se razlikuje od konvencionalnega.
Gre za različne oblike vojaških in paravojaških operacij, ki jih po navadi izvajajo neregularne
ali paravojaške sile za podporo odporniškim in (ali) uporniškim gibanjem ali
konvencionalnim vojaškim operacijam (Department of the Army, 2008, str. 10). Cilj
nekonvencionalnega vojskovanja je prisiliti, onemogočiti ali strmoglaviti vlado ali
okupacijsko oblast z gverilskim bojevanjem, s subverzijami, sabotažami in z obveščevalnimi
dejavnostmi (Department of the Army, 2010).
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Narkokartel
Narkokartel ali kartel prepovedanih drog je nezakonit konzorcij neodvisnih organizacij,
ustanovljen za omejitev konkurence ter nadzora nad proizvodnjo in distribucijo prepovedanih
drog. Narkokarteli so visokoorganizirani, dobro financirani, učinkoviti in pri svojem
delovanju neusmiljeni. Od 80. let prejšnjega stoletja karteli prevladujejo mednarodno trgovino
z drogami (Samuels, 2017).
Trgovina z drogami
Trgovina z drogami je prepovedana globalna trgovina, ki vključuje gojenje, proizvodnjo,
distribucijo in prodajo snovi, za katere veljajo zakoni o prepovedanih drogah. Večina
jurisdikcij prepoveduje trgovanje z različnimi vrstami drog z uporabo zakonodaje o
prepovedanih drogah (UNODC, 2017). Zakonodaja o distribuciji ali trgovini z drogami
kaznuje prodajo, prevoz ali uvoz nezakonitih snovi, kot so marihuana, kokain, heroin,
metamfetamin itd. Trgovanje in distribucija drog veljata za hujše kaznivo dejanje kot
posedovanje drog. Kazni se razlikujejo glede na več dejavnikov, vključno z vrsto in s količino
drog, z geografskim območjem distribucije in s ciljnimi skupinami distribucije (otroci ali
odrasli). Splošno pa se gibljejo od treh do petih let, vse do doživljenjske zaporne kazni
(FindLaw, 2017).
Narkoterorizem
Narkoterorizem je tip terorizma, ki je namenjen širjenju in izboljšanju ciljev preprodajalcev
drog in drugih prepovedanih substanc. Vključuje lahko atentat, izsiljevanje, krajo, bombne
napade, ugrabitve pomembnejših predstavnikov vladnih služb (politikov, tožilcev, sodnikov
itd.) in splošno motenje delovanja državne oblasti za preusmerjanje pozornosti od trgovanja z
drogami (JP 3-07.4, 2007). Termin je bil prvič rabljen v 80. letih in je označeval način
bojevanja kolumbijskega FARC in drugih paravojaških skupin proti kolumbijski policiji, ki se
je istočasno bojevala proti trgovini z drogami. Od tedaj se je termin razširil in nekako izgubil
jasnost. Postal je problematičen, ker nakazuje »simbiotičen odnos« med preprodajalci drog in
teroristi, ki je v resnici precej redek in z malo dokazi, kot so pokazale študije primerov v
Peruju, Afganistanu, Maliju in Mehiki (Gomis, 2015).
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3 TEORETIČNI OKVIR

3.1 Zgodovinski pregled razvoja sodobnega vojskovanja
V obdobju med 15. in 17. stoletjem je prišlo do nastanka in konsolidacije nacionalne države
kot nove primarne oblike družbenopolitične strukture in najbolj dinamičnega akterja v
mednarodnem okolju. Z razpadom fevdalizma so novonastale dinastične družbe morale razviti
boljšo obliko organizacije, predvsem na družbenem, ekonomskem in vojaškem področju, kar
je posledično vplivalo na potek razvoja orožja in vodenje vojne. Sledilo je obdobje
absolutizma, v katerem so imeli nacionalni monarhi absolutno oblast nad politično in
družbeno ureditvijo v državi. Posledica tega je bilo skoraj stoletje neprestanih sporov in
konfliktov med državnimi voditelji, pogosto zaradi osebnih ali trivialnih zadev. V naslednjem
stoletju pa je moč monarhov postopoma začela slabeti zaradi sprememb na gospodarskem
področju in vzpona drugih družbenih slojev. Z razširitvijo domačega in mednarodnega
gospodarstva so predstavniki nižjih slojev, predvsem meščanstva, zahtevali več pravic pri
oblikovanju in vodenju državne politike. Ta proces osamosvajanja novih družbenih
segmentov je omogočil vsaj omejeno udeležbo v javni politiki v obliki predstavniških
zakonodajnih teles. Postopoma so te družbene in ekonomske strukture postale tako močne, da
so se lahko kosale z monarhično oblastjo. V 18. stoletju je bilo malo monarhov, ki so si lahko
privoščili vzdrževanje in stroške vojn brez finančne pomoči drugih družbenih slojev. Poleg
političnih in vojaških zadev je gospodarstvo postalo glavno vodilo vojaških ambicij.
Internacionalizacija gospodarstva je posameznim državam onemogočila, da bi si lahko same
zagotovile sredstva za dolgotrajno vojskovanje. Rezultat tega je bila drastična sprememba v
mednarodnem okolju, kjer so se nacionalne države začele združevati v koalicije ali
zavezništva za vzpostavitev ravnotežja moči. Z razvojem vojaške tehnologije so se zvišali tudi
stroški za orožje in vojskovanje. Na začetku 19. stoletja lahko prvič govorimo o stalni in
profesionalni vojski s hierarhično strukturo, z logistiko in organizacijo, primerljivo s sodobno
vojsko 21. stoletja. Tudi stare ideale o zvestobi do kralja je zamenjal nacionalizem, ki se je
širil po Evropi. Poleg nacionalnega patriotizma so se pojavljale tudi socialne revolucije,
katerih namen je bil izboljšati družbene razmere nižjih slojev. Eden izmed pionirjev
sodobnega vojskovanja je bil Napoleon, ki je poklicno vojsko spremenil v nacionalno,
temelječo na ideološki (nacionalni) zvestobi in naborništvu (Gabriel in Metz, 1992).
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Po uvodnem delu bi lahko sodobno vojno opredelili kot produkt treh različnih vrst sprememb:
administrativnih, tehničnih in ideoloških (Townshend, 2000, str. 3). Prav tako lahko sodobno
vojskovanje razdelimo na več generacij. Prvo povezujemo z Napoleonovimi vojaškimi
pohodi, s tesnimi formacijami in z mušketami. Tehnološki razvoj je prispeval k implementacij
bojnih taktik, kot so linijske in kolonske formacije na bojišču. Linijska formacija je
poveljnikom omogočila povečanje ognjene moči na bojišču, kolone pa so odražale
revolucionarno vnemo in nizko izurjenost vpoklicanih vojakov. Kljub temu da je sodobnejše
orožje nasledilo arhaično mušketo, lahko v sedanjosti še vedno zasledimo željo poveljnikov
po določeni linearnosti na bojišču. Tudi operatika oz. operativna umetnost vojskovanja ni
obstajala kot koncept v prvi generaciji moderne vojne, vendar so jo posamezni poveljniki
uporabili (Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton in Wilson, 1989, str. 23).
Z razvojem pušk z risanimi cevmi, bodeče žice, mitraljeza in posrednega ognja se je začela
druga generacija modernega vojskovanja. Taktike so temeljile na ognjeni podpori in
manevriranju ter so v osnovi ostale linearne. Namen obrambe je bil še vedno preprečiti vse
poskuse preboja, napadalci pa so v napadih uporabili razpršeno formacijo v manjših skupinah.
V primerjavi s prvo se je druga generacija precej zanašala na posredno ognjeno moč.
Množična ognjena moč je nadomestila množično človeško silo na bojišču. Čeprav so ideje
prispevale k razvoju novih taktik druge generacije, je bila tehnologija še vedno glavno gonilo
razvoja. Tehnologija se je manifestirala kvalitativno (npr. z razvojem težkega topništva in
zračnega bombardiranja) in kvantitativno (sposobnost boja industrializiranega gospodarstva v
vojni virov). Druga generacija je tudi formalno prepoznala in sprejela operativno umetnost oz.
operatiko. Pruska vojska je bila prva, ki je implementirala operatiko v svoje delovanje.
Ponovno so ideje in tehnologija vodile spremembe v vojskovanju. Ideje so prihajale predvsem
iz pruskih študij Napoleonovih vojn, tehnološki vidik pa se je kazal z implementacijo železnic
in telegrafa za vojaške namene (Lind in drugi, 1989, str. 23).
Tretja generacije je bila odziv na povečanje ognjene moči na bojišču. Vendar so bili v
primerjavi s prejšnjo generacije glavno vodilo razvoja ideje in koncepti. Rezultati in posledice
prve svetovne vojne so Nemce prepričali, da ne morejo dobiti vojne virov s šibkejšo
industrijo, zato so razvili nove radikalne taktike. Te so temeljile izključno na manevriranju, in
ne na izčrpavanju sovražnika. Prav tako so postale prve nelinearne taktike sodobnega
vojskovanja. Napadi so se zanašali na infiltracijo in obhode sovražnikovih položajev. S tem bi
izolirali sovražnikove enote in jih prisilili k predaji. Obrambni položaji so bili običajno
postavljeni globoko v notranjost ozemlja, z namenom privabiti sovražnika v neugodno
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pozicijo, iz katere je možno izvesti uspešen protinapad. Osnovne ideje tretje generacije so bile
že vzpostavljene do konca leta 1918, vendar je razvoj tankov odločilno spremenil operativno
raven vojskovanja v drugi svetovni vojni. Novi koncept se je imenovala bliskovita vojna, ki je
osnove operatike premaknila iz prostora v čas. Glavni katalizatorji razvoja sodobnega
vojskovanja so ponovno tehnologija in koncepti (Lind in drugi, 1989, str. 23).
3.2 Opredelitev konceptov sodobnega vojskovanja
3.2.1 Asimetrično vojskovanje
Asimetrično vojskovanje je koncept, ki najbolj upodablja sodobno vojskovanje. Gre za širok
spekter poimenovanj in načinov bojevanja, ki so se uporabljali že v davni zgodovini. V nekem
smislu bi lahko vsak oboroženi spopad označili za asimetričen, saj noben nasprotnik ni
popolnoma enak. Načini in koncepti, ki so tesno povezani z asimetričnem vojskovanjem, so
(Kadak, 2015):
-

nekonvencionalno vojskovanje,

-

neregularno vojskovanje,

-

gverilsko vojskovanje,

-

hibridno vojskovanje,

-

terorizem,

-

uporništvo,

-

vojskovanje četrte generacije (4GW).

Sodobno vojskovanje le še redko poteka na odprtem bojišču in na konvencionalen način med
državami. V oborožene spopade se vključujejo subjekti z drugačno organizacijo, vojaškimi
sredstvi in strukturo delovanja, ki niso vedno priznani v mednarodnem pravu. Vsak konflikt, v
katerem se nasprotni strani razlikujeta glede na kakovost in (ali) kvantitativno moč (vojaške,
tehnološke, ekonomske prednosti), lahko poimenujemo kot asimetrični konflikt. Gre za način
delovanja, med katerim šibkejša stran z nezakonitimi in ne vedno vojaškimi dejavnostmi želi
premagati vojaško močnejšega nasprotnika. Neregularen boj, ki ni geografsko omejen,
nesporno vodi na urbana in civilna območja, kjer lahko povzroči kolateralno škodo. Urbano
vojskovanje je sestavni del sodobne vojne, kjer lahko vprašljivi akterji oboroženih spopadov
zaradi omejenih sredstev ciljajo in napadajo civilno prebivalstvo, ki naj bi bilo zavarovano po
mednarodnem humanitarnem pravu. Primer takega načina bojevanja je terorizem. Glavni
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strategiji asimetričnega vojskovanja sta ciljanje sovražnikovih šibkih točk in izogibanje
frontalnega spopada z njim (Lindström, 2012).
Čeprav se današnja mednarodna skupnost srečuje z različnimi grožnjami kot stoletja poprej,
asimetrija v spopadih ni nič novega (prav tam, str. 30). Tehnologija je bila vedno eno izmed
glavnih vodil razvoja vojskovanja, vendar v manjših vojnah ali konfliktih nizke intenzitete ni
igrala tako pomembne vloge. Neregularno vojskovanje vključuje uporabo sredstev, ki so na
voljo, bodisi z nakupom, s krajo ali z lokalno proizvodnjo (White, 2007). Prav tako
konstantna tekma z novimi tehnološkimi inovacijami povečuje nesorazmerje med šibkejšimi
in močnejšimi akterji. Paradoksalno je, da če je država razvitejša, je tveganje poraza na strani
šibkejših nedržavnih akterjev, ki uporabljajo asimetrično vojskovanje, večje. Za take akterje
je značilno tudi ciljanje civilne družbe, v kateri vidijo »nujno zlo«, za zmago v vojni. S tem
povzročijo šok in strah v civilni družbi, ki poskuša prisiliti državno oblast, da čim prej razreši
konflikt in prepreči nadaljnje žrtve, kar posledično poveča moč in položaj nedržavnih
akterjev. Nedržavni akterji se zavedajo, da se bo država borila samo toliko časa, kolikor bo
trajala podpora prebivalstva. Stopnjevanje števila žrtev in neodločnost vlade lahko čez čas
zmanjšata upravičenost konflikta. Seveda tudi nedržavni akterji s temi dejanji tvegajo izgubo
podpore. To nadomestijo s propagando, psihološkim bojevanjem in z močno lokalno podporo,
ki so prav tako značilnosti asimetričnega vojskovanja (Lindström, 2012, str. 31, 32).
V sodobnih oboroženih spopadih poznamo tri tipe asimetričnega vojskovanja. Vsem trem je
skupno, da pri delovanju ne upoštevajo zaščite civilistov in civilnih objektov. To pa so
(Lindström, 2012):
1. terorizem,
2. gverilsko vojskovanje,
3. uporništvo.
Terorizem lahko definiramo kot substitut uporabe nasilja oziroma grožnje nasilja, pri
katerem sta glavna cilja ustrahovanje družbe in oslabitev ali celo strmoglavljenje oblasti z
namenom dosege političnih sprememb v državi (Laqueur, 2011, str. 417). Izraz je bil prvič
rabljen konec 18. stoletja med francosko revolucijo. Uporabljali so ga zagovorniki revolucije
pri sistematičnem likvidiranju političnih nasprotnikov. Po koncu revolucije je izraz označeval
predvsem državno nasilje in uporabo slovite giljotine. Vendar lahko o terorizmu govorimo
tudi že pred samim poimenovanjem besede, če predpostavimo, da je šlo za nasilno dejanje z
namenom vplivanja na politiko v državi. Med takimi dejanji so bili politični atentati vladarjev
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ali tiranov, kar imenujemo tiranocid. Ta metoda je bila priljubljena v poznem rimskem
cesarstvu, prav tako pa se je pojavil izraz sultanizem, ki je označeval sistematično ubijanje
vseh možnih vladarjevih zakonitih tekmecev v otomanskem cesarstvu. V obdobju križarskih
pohodov je obstajala posebna versko-politična sekta hašašinov, ki je kot glavno metodo
delovanja uporabljala nasilje. V visokem in poznem srednjem veku lahko to obliko terorizma
pripišemo tudi inkviziciji. Šlo je za institucionalno teokratično nasilje, med katerim so
pripadniki inkvizicije s svojimi metodami poskušali prisiliti prebivalstvo k podreditvi in
verovanju v krščansko vero (Smolej, 2003). Z začetkom 20. stoletja so nastopile spremembe v
motivaciji, strategiji in orožju terorističnih skupin. Anarhistične in levičarske teroristične
skupine, ki so delovale ob podpori Rdeče armade in socialističnih idej po vsem svetu, so do
70. let skoraj popolnoma izginile. Pojavile so se nove radikalne skupine, ki so temeljile na
desničarskem ekstremizmu. V sedanjosti mednarodni in domači terorizem ne temeljita več na
desničarski oziroma levičarski ideologiji, ampak na etnično-separatističnih in drugih idejah.
Za etnične teroriste je značilnih več ambicij in vztrajnosti kot za ideološke, ker uživajo večjo
podporo javnosti (Laqueur, 2011, str. 417).
V zadnjih desetletjih terorizem ni več edina oblika nasilja skrajnih uporniških skupin.
Uporniške skupine imajo strogo ločeno vojaško/teroristično in politično vejo delovanja.
Politična veja zagotavlja izobrazbo in propagando, medtem ko vojaška izvaja oborožene
napade (zasede, atentate, ugrabitve itd.). Taka delitev ja pomembna za politično komponento,
ki v primeru terorističnega napada ostane ločena in nedolžna v očeh javnosti.
Skozi čas so se spremenile tudi nekatere metode terorističnih skupin. Ugrabitve in zajetja
talcev so postali redkost, ker se državne oblasti ne želijo pogajati s teroristi. Ta trend napadov
se je spremenil v bolj nediskriminatorno zbiranje tarč. Poleg tega je ločnica med urbanim
terorizmom in drugimi taktikami delovanja vedno bolj nejasna. Tudi podobnosti med
politično motiviranim terorizmom in mednarodnimi kriminalnimi združbami postajajo vedno
očitnejše. Vendar pa obstaja temeljna razlika med terorizmom in organiziranim kriminalom:
kriminalne združbe ne želijo strmoglaviti oziroma prevzeti državne oblasti ter oslabiti
delovanja družbe, ampak želijo spodbuditi državno gospodarstvo za lastne koristi (prav tam,
str. 418).
Semantično lahko pojem terorizem delimo na nasilni in nenasilni terorizem. Nenasilni
terorizem pri delovanju uporablja nenasilne metode, kot so ustrahovanje, motenje ali rušenje
komunikacije ali informacijskih sistemov itd. Nasilni terorizem, ki je popularnejši zaradi
17

učinkovitosti, uporablja tradicionalne metode, kot so ustrahovanje s strelnim orožjem ali z
eksplozivom, oborožene zasede, ugrabitve in atentati. Glavni cilj kateregakoli terorizma je
ustrahovanje javnosti za doseganje svojih ciljev. Glede na cilje ločimo naslednje oblike
terorizma (Smolej, 2003):
1. politični terorizem: ključni element je politična veja, ki določa njegov cilj; primeri
političnega terorizma so nacionalistični, verski, levičarski, desničarski in anarhistični;
2. racionalni (apolitični) terorizem: izvajalec zavestno izvede napad za dosego točno
določenega (omejenega ali parcialnega) cilja;
3. kriminalni terorizem: izvajalec uporabi nasilje za lastno korist in kriminalne namene;
4. patološki terorizem: izvajalec neracionalno uporabi nasilje; po navadi gre za
posameznike z duševnimi motnjami;
5. kriminalni politični terorizem: izvajalec, ki je povezan s kriminalno združbo, uporabi
nasilje za dosego političnega cilja kot strategijo sodelovanja v državni politiki; primeri
takega terorizma so politični atentati državnih uslužbencev na strani narkokartelov.
Politični terorizem lahko razdelimo še na državni in nedržavni terorizem. S politološkega
vidika sta pomembna samo politični in kriminalni politični terorizem (prav tam, str. 22).
Politični terorizem se je v preteklosti izkazal za učinkovitega, saj so nekateri voditelji
terorističnih skupin postali predsedniki ali premierji držav. V teh primerih so se teroristi
morali odreči nasilnemu terorizmu in se prilagoditi političnim procesom (Laqueur, 2011, str.
419).
Glede na metode, ki jih uporabljajo teroristične skupine, ločimo (Smolej, 2003):
-

konvencionalni terorizem, za katerega se uporabijo tradicionalne metode oboroženega
vojskovanja; značilno je gverilsko bojevanje, kot je zaseda, atentat ali bombni napad;

-

nekonvencionalni terorizem, za katerega se uporabi kemično, biološko ali jedrsko
orožje; značilne so tudi nekatere nenasilne oblike terorizma, kot je kibernetski
terorizem.

Državni in nedržavni akterji lahko uporabljajo obe metodi terorizma, vendar je
konvencionalna metoda značilna predvsem za nedržavne akterje (prav tam). Do leta 1970 so
mnogi menili, da ukradeno jedrsko orožje predstavlja glavno grožnjo mednarodni varnosti.
Kmalu so ugotovili, da večina terorističnih skupin nima dovolj finančnih virov in tehničnega
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znanja, da bi lahko pridobile jedrsko orožje. Vendar pa obstajajo primeri, v katerih so
teroristične skupine pridobile nekatere biološke in kemične agente.
Politični argumenti pogosto zavračajo enakovrednost pomena nekonvencionalnega orožja v
terorizmu. Čeprav sta tveganje in kazen pri odkritju skladiščenja ali uporabe takega orožja
izjemno visoka, to terorističnih skupin ne odvrne, lahko pa odvrne njihove podpornike ali
dobavitelje. Teroristi, ki za svoje cilje uporabljajo orožje za množično uničevanje, lahko
izgubijo nekatere podpornike, a ne zaradi višjih moralnih ali etičnih pomislekov, temveč
zaradi neproduktivnosti njegove uporabe v širšem smislu. Nekonvencionalno orožje lahko
pusti dolgotrajne posledice, regije lahko postanejo neprimerne za bivanje, uporaba biološkega
orožja pa poveča možnosti neobvladljivih epidemij. Medtem ko postaja sodobni terorizem
čedalje bolj nediskriminatoren, teroristi ne želijo povzročati prevelike kolateralne škode, ki bi
lahko prizadela zaveznike (Kurdi v Turčiji, Tamilci na Šrilanki ali Arabci v Izraelu) (Laqueur,
2011, str. 419, 420).
Teroristična skupina je tipični asimetrični nasprotnik, ki mu primanjkujeta vojaška oprema in
številčnost, vendar ga odlikuje močna politična/ideološka komponenta in železna volja njenih
članov, da v sodobni družbi lahko povzroči uničujočo škodo (Lindström, 2012).
Gverilsko vojskovanje je druga oblika asimetričnega vojskovanja, med katerim nedržavni ali
strateško šibkejši akter prevzame taktično pobudo napada v izbrani obliki, času in kraju, da
oslabi ali porazi strateško močnejšega nasprotnika (Huntington v Kalyanaraman, 2003).
Gverilsko vojskovanje velja za metodo šibkih in ga največkrat uporabljajo neregularne in
paravojaške skupine proti bolj usposobljeni in poklicni vojski. Cilj gverilskega vojskovanja je
povzročiti čim večjo škodo nasprotniku v smislu izgube vojaškega osebja, zalog,
infrastrukture in, kar je najpomembneje, oslabiti moralo in voljo za nadaljevanje odpora
(Kalyanaraman, 2003).
Gverilsko vojskovanje je posredno omenjal že kitajski general in strateg Sun Cu (Sun Tzu), ki
je živel v 6. stoletju pr. n. št. V knjigi Umetnost vojne je opisal več metod, kako premagati
fizično močnejšega nasprotnika s številčno šibkejšo vojsko. Tudi v perzijskem cesarstvu se je
veliki kralj Darej I. bojeval s skitskimi plemeni, ki so živeli v stepi ter uporabljali učinkovito
taktiko hitrega napada in umika, kar je ustavilo nadaljnje osvajanje Perzijcev. Ista stepska
plemena so resno ogrozila tudi vojaške pohode Aleksandra Velikega pri njegovem osvajanju
Baktrije, današnjega Afganistana. Mir je bil dosežen šele po dolgotrajni diplomaciji in
dogovorjenih porokah. V helenističnem obdobju in med drugo punsko vojno, ko je
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kartažanski vojskovodja Hanibal Barka prečkal Alpe in vkorakal v Italijo, je rimski general
Kvint Fabij Maksim uporabil taktiko zavlačevanja in izogibanja neposrednega spopada, kar je
prispevalo k umiku kartažanskih sil. Še danes se ta vojaška strategija imenuje Fabianova
strategija (Brown Asprey, 2017).
Najbolj znan primer uspešnega gverilskega vojskovanja je bila španska vojna za neodvisnost
med francosko okupacijo pod Napoleonom. Med letoma 1808 in 1814 je v Španiji vladalo
splošno nezadovoljstvo zaradi francoske okupacije. Prihajalo je do številnih protestov in
manjših uporov, ki so se pozneje razvili v bolj organizirano uporništvo. Španski in portugalski
uporniki, ki so bili organizirani v manjše skupine, so uporabili nekonvencionalne metode in
tako kršili tedanja pravila vojskovanja. Izraz »gverila« oz. »guerrilla« pomeni »mala vojna«
in izhaja iz tega konflikta (Barry, 2017). Napoleonovim vojakom niso povzročili težav samo
španski gverilci, ampak tudi ruske neregularne sile, ko se je leta 1812 francoska armada
umikala iz Rusije. Ruska zima in nenehno nadlegovanje ruskih kozakov sta dokončno zlomila
francosko vojsko (Marxists, 2000).
V obdobju kolonializma in pozneje imperializma so številna plemena uporabljala gverilsko
vojskovanje proti tehnološko superiornim kolonialnim silam. Konec prve svetovne vojne je
pomenil tudi konec velikih evropskih imperijev in njihovih imperialističnih ambicij. Med
drugo svetovno vojno je v okupiranih državah delovalo veliko odporniških oziroma
partizanskih skupin, ki so uporabile teren in mobilnost za izvajanje zased, sabotaž in hitrih
napadov na okupacijske sile (New World Encyclopedia, 2017). Sledilo je obdobje hladne
vojne in dekolonizacije, ko so se v bivših kolonijah pojavljala številna osvobodilna gibanja.
Ta niso uporabljala samo paravojaških enot za dosego svojih ciljev, ampak so razvila tudi
močno politično vejo, kar je spodbujalo in krepilo osvobodilni boj (Rubin, 2016).
Za uspešno gverilsko vojskovanje je najpomembnejša podpora lokalnega prebivalstva, ki nudi
hrano, zatočišče, zalogo, obveščevalno informacijo in potencialne rekrute. Sposobnost
varnega umika je ključnega pomena, saj gverilske skupine niso zmožne premagati
superiornega nasprotnika na konvencionalen način. Vendar zanašanje na lokalno podporo, ki
je prisilna ali prostovoljna, lahko povzroči resne posledice za civilno prebivalstvo. Če civilisti
neposredno sodelujejo v konfliktu, lahko izgubijo imuniteto v okviru mednarodnega
humanitarnega prava. Zato je pomembno ločiti mejo med gverilskimi skupinami in civilnim
prebivalstvom.
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Obstajajo podobnosti in razlike med gverilskim vojskovanjem in terorizmom. Način
vojskovanja in uporabljene metode so identični, prav tako je težje prepoznati terorista/gverilca
v civilni družbi, ker je nošenje uniform ali oznak redko. Prav tako je organizacija gverilskih
skupin bolj militarizirana kot teroristična organizacija. Gverilska skupina je po navadi večja
skupina oboroženih pripadnikov, katere cilj je ohraniti ali pridobiti nadzor nad določenim
ozemljem in njenim prebivalstvom, medtem ko teroristična skupina deluje bolj spontano in
neregularno ter v manjših, in ne vedno vojaških enotah (Lindström, 2012).
Uporništvo je definirano kot oboroženi napad upornikov proti ustanovljeni oblasti za dosego
nekega političnega cilja (prav tam). Značilna sta subverzija in oboroženi napad na državno
oblast. Uporništvo je sestavljeno iz politične in vojaške veje. Politična veja spodbuja lokalno
prebivalstvo, organizira infrastrukturo in skrivno oblikuje novo politično oblast. Vojaški del
pa poskuša ločiti civilno prebivalstvo od nadzora državne oblasti ter uničiti vladne sile in
institucije z oboroženimi napadi. Značilna je tudi pretirana uporaba propagande in
psihološkega bojevanja (Dupuy, 1993).
Problem priznavanja upornikov na strani države lahko posledično pomeni tudi priznanje
upornikov kot subjekta mednarodnega prava. Uporniki niso več nedržavni akter znotraj
države, kot neka kriminalna združba, ampak enakopraven akter oboroženega spopada
(Lindström, 2012, str. 40). Uporniki postanejo odgovorni za svoja dejanja, ki se zgodijo na
njihovem ozemlju. S tem je pridobljena tudi subjektiviteta v razmerju do držav, ki so jih
priznale. Priznanje tujih držav pomeni tudi aktiviranje običajnega mednarodnega nevtralnega
prava. Države morajo potrditi, da so nosilke pravic po nevtralnem pravu. Tovrstne deklaracije
oblastem v prizadeti državi ne nalagajo nobene obveznosti (Sancin, Švarc in Ambrož, 2009).
Če uporniki nadzorujejo celotno državo, gre za vprašanje o priznanju nove državne vlade. Če
si prisvojijo samostojnost določenega dela državnega ozemlja, kjer je nastala nova državna
tvorba, pa gre za vprašanje priznanja države.
V procesu dekolonizacije je priznanje upornikov dobilo nove dimenzije. Mnogo držav je
podpiralo upornike in osamosvojitev narodov izpod kolonialne oblasti. Združeni narodi
priznavajo legitimnost oboroženih spopadov kot sredstvo za osamosvojitev. Uporništvo je s
tem dobilo večjo vlogo in moč v mednarodnem prostoru, ker je bilo obravnavano kot
osvobodilna gibanja. Številne delegacije osvobodilnih gibanj so bile povabljene v
mednarodne organizacije, kjer so pridobile pravico do sklepanja določenih mednarodnih
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pogodb. Te pogodbe so omogočile nadaljevanje ali prenehanje oboroženih spopadov in
vzpostavitev novih državnih tvorb (Gupta, 2014).
V zvezi z uporništvom je pomemben tudi 3. člen ženevskih konvencij, ki zavezuje vse
vojskujoče strani v oboroženem spopadu. Mednarodno pravo mora poleg državnih zavezati
tudi nedržavne akterje, ki so vpleteni v notranje oborožene spopade. To ne vključuje samo
upornikov, ki se borijo proti državni oblasti, temveč tudi uporniške frakcije, ki se borijo med
seboj. Ta del mednarodnega (humanitarnega) prava je bistven, da se zaščitijo vse žrtve v
notranjih oboroženih spopadih (Sancin in drugi, 2009).
Podpiranje upornikov ali državne vlade, ki se bori proti njim, je pogosta strategija zunanjih
držav za uresničevanje lastnih političnih ciljev. Med hladno vojno so ZDA v Nikaragvi
podpirale upornike, ki so se borili proti komunistični oblasti, medtem ko je Sovjetska zveza
podpirala komunistične gverilske skupine v Grčiji in Angoli. Konec hladne vojne je pomenil
manj izrazit obstoj rivalstva med velesilami, zato je bilo tudi manj zunanjega vmešavanja v
notranje oborožene spopade. V sedanjosti se tuje države ne vpletajo več v notranje konflikte
zaradi ideoloških, temveč izključno zaradi geopolitičnih, humanitarnih ali varnostnih razlogov
(Lindström, 2012, str. 40).
3.2.2 Informacijsko vojskovanje
Koncept informacijskega vojskovanja se nanaša na uporabo informacij in napadov nanjo kot
orodje vojskovanja. Cilj informacijskega vojskovanja je pridobiti določene informacije in
uporabiti propagando oziroma psihološko vojskovanje, da se nevtralizira potencialna grožnja.
Je vsako dejanje, ki zavrne, izkoristi, pokvari ali uniči sovražnikovo informacijo in njeno
funkcijo, ki bi lahko škodila ali ogrozila nacionalno varnost države. Pod informacijsko
vojskovanje štejemo tudi vsak fizični napad na informacijsko infrastrukturo ali napravo
(Army War College, 1998).
Informacijsko vojskovanje je sestavljeno iz (prav tam):
-

psihološkega vojskovanja, med katerim se informacije uporabijo z namenom vplivanja
na sovražnikovo razmišljanje; tarče so vodstvo, prebivalstvo, nasprotne oborožene sile
in kulturni boj znotraj držav;

-

elektronskega vojskovanja, ki preprečuje dostop in (ali) uhajanje natančnih podatkov
sovražniku (proti senzorjem ali radarjem; proti komunikaciji in prestrezanju ali
izkoriščanju);
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-

fizičnega uničenja, ki vpliva na elemente informacijskih sistemov; sredstva fizičnega
napada

segajo

od

običajnih

(konvencionalnih)

bombnih

napadov

do

elektromagnetnega impulznega orožja ali EMP;
-

varnostnih ukrepov, ki varujejo in preprečujejo krajo podatkov o vojaških
zmogljivostih in namerah;

-

vojaške prevare (perfidije), ki zavajajo sovražnika o vojaških zmogljivostih in
namerah.

Propaganda in psihološko vojskovanje sta poglavitna člena informacijskega vojskovanja in sta
bila že skozi zgodovino močno orožje vojskovodij. Vloga propagande je bila ključna med
ameriško vojno za neodvisnost. Tudi ob koncu prve svetovne vojne so mnogi menili, da je
britanska propaganda znatno prispevala k porazu Nemčije. Med nürnberškimi procesi so
zavezniki obsodili naciste s hujskanjem in propagando, ki je sprožila drugo svetovno vojno in
spodbudila holokavst ter druga grozodejstva.
Tako kot propaganda so bile tudi vojaške prevare ali perfidije ter druge zvijače priljubljeno in
močno orožje generalov, obveščevalcev in politikov. Mongoli so uporabljali nadevane lutke
na konjih, s katerimi so navidezno povečali dejansko velikost svojih vojsk. Manj izurjena in
številčno šibkejša konfederalna vojska je med ameriško državljansko vojno pogosto uporabila
lažne informacije in vojaške zvijače, da je zavajala močnejšo zvezno vojsko (Macdonald,
2007).
Ameriška dominacija informacijske tehnologije je prispevala h končni zmagi v hladni vojni,
vendar je v sedanjosti istočasno postala njena Ahilova peta. Danes je ta tehnologija dostopna
vsem in smo od nje bolj odvisni kot kdaj prej. Stroški vstopa v to novo dimenzijo so
neverjetno nizki, prav tako pa koristi napadov močno prevladajo nad nevarnostjo ali
tveganjem. To je privedlo do tega, kar danes mnogi poimenujejo kibernetska vojna.
Kibernetsko vojskovanje je novodobna oblika sodobnega vojskovanja in predstavlja
pomemben del informacijskega vojskovanja. Kibernetski prostor poleg tradicionalnih, kot so
zemlja, zrak, morje in vesolje, predstavlja novo domeno vojskovanja. Definiran je kot
namišljeno okolje, kjer se digitalizirana informacija pretaka po računalniških omrežjih. Zanj
je značilna uporaba elektronike in elektromagnetnega shranjevanja, spreminjanja in izmenjave
podatkov v omrežnih sistemih in fizično povezani infrastrukturi (Andress in Winterfeld,
2011).
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Informacijsko vojskovanje uporablja informacijo kot orožje, kibernetske zmogljivosti pa so le
eno izmed orodij za izvajanje teh dejavnosti. Informacijsko vojskovanje je zelo široka in
zapletena sfera, ki je po naravi multidisciplinarna in večdimenzionalna. Dejavnosti sodobnega
informacijskega vojskovanja so lahko kraja podatkov, dezinformacija, elektronski nadzor,
obveščevalna dejavnost ali kraja identitete, medtem ko so dejavnosti kibernetskega
vojskovanja omejene na kibernetski prostor in obsegajo sistemske napade na računalniška
omrežja, kibernetsko sabotažo, kibernetski terorizem ali uporabo računalniških virusov
(White, 2018).
Kibernetsko vojskovanje je definirano kot oblika računalniškega ali omrežnega vojskovanja,
ki vključuje politično motivirane napade nacionalnih držav na druge države. Nacionalni
akterji poskušajo prekiniti delovanje organizacij ali drugih nacionalnih akterjev, zlasti za
strateške ali vojaške namene in kibernetsko obveščevalno dejavnost (Rouse, 2010). Napadi so
usmerjeni v druge računalnike ali informacijska omrežja (RAND, 2017). Kibernetsko
vojskovanje je sestavljeno iz različnih oblik, kot so (Rouse, 2010):
-

virusi, računalniški črvi in zlonamerna programska oprema (angl. malware), ki lahko
izključijo zaloge vode, transportne sisteme, elektroenergetska omrežja, kritično
infrastrukturo in vojaške sisteme;

-

napadi onemogočanja storitev (angl. denial-of-service/DoS), med katerimi napadalci
zakonitim uporabnikom preprečijo dostop do določenih računalniških sistemov,
naprav ali drugih omrežnih virov;

-

računalniško hekanje, pri katerem gre za vdor ali krajo kritičnih podatkov institucij,
vlad ali podjetij;

-

ransomware, ki pomeni »ugrabitev« računalniških sistemov in zahtevanje odškodnine.

Akterje, ki izvajajo kibernetsko vojskovanje, lahko v grobem smislu razdelimo na državne in
nedržavne. Državni akterji imajo prednost v vojskovanju, bodisi kibernetskem ali kateremkoli
drugem, imajo pravno ali etično podlago pri svojem delovanju ter večji dostop do virov in
sredstev. Ker so zavezani z mednarodnim pravom in moralnimi vrednotami, so pri odprti
uporabi kibernetskega vojskovanja v veliki meri omejeni. Nedržavni akterji so uradno ločeni
od nacionalnih držav, vendar jih lahko posredno ali neposredno podpirajo državni akterji, ki
želijo, da njihovo delovanje ostane tajno in zunaj meja prava (Andress in Winterfeld, 2011).
Vpliv nedržavnih akterjev je večji, gre pa tudi za večjo grožnjo nacionalni varnosti v
kibernetski domeni kot v katerikoli drugi, predvsem zaradi nizke ovire vstopa. Tehnična
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orodja, ki omogočajo zlonamerne napade, je mogoče prenesti ali pridobiti v internetu.
Programsko opremo je mogoče prilagoditi zlonamernim namenom z ustreznim strokovnim
znanjem posameznikov, ki svoje veščine nudijo za najem. Vendar nizke ovire dostopa v
kibernetsko domeno ne smemo preceniti. Čeprav lahko določeni nedržavni akterji dosežejo
napredne zmogljivosti, so v splošnem pri svojem delovanju in obvladanju drugih nalog, kot so
zbiranje obveščevalnih podatkov in analiziranje ključnih točk za napad in obrambo, ki bi bili
potrebni za trajne strateške posledice, precej omejeni. V kibernetskem vojskovanju je napad
vedno lažje izveden kot obramba, predvsem zaradi razmeroma nizkih stroškov tehnične
oziroma programske opreme ter velikih pomanjkljivosti obrambnih orodij operacijskih
sistemov in omrežij, ki ustvarjajo veliko pomembnih in ranljivih tarč napadov. Tudi
preprečevanje takih napadov je pogosto zahtevno zaradi nezaupanja med državnimi in
nedržavnimi akterji pri usklajevanju ter sodelovanju (Rattray in Healey, 2011).
Nedržavne akterje delimo na (Andress in Winterfeld, 2011):
-

individualne akterje: Gre za širok spekter različnih posameznikov, ki se razlikujejo
glede na znanje, spretnosti in motivacijo delovanja (t. i. script kiddies, scammers,
Blackhats, haktivisti, patriotski hekerji itd.).

-

korporacije: Njihov vpliv je velik zaradi moči in virov ter so lahko potencialni tekmeci
manjših držav. Korporacije v tehnični industriji so pogosto dobro organizirane, kader
je visoko usposobljen in omogočen je dostop do najnovejše tehnologije in opreme.

-

kibernetski terorizem: Gre za kaznivo dejanje, ki z uporabo računalnika ali druge
telekomunikacijske opreme povzroči uničenje ali prekinitev delovanja storitev z
namenom povzročitve strahu in negotovosti v javnosti za dosego nekega cilja
(političnega, družbenega ali ideološkega).

-

organiziran kibernetski kriminal: Gre za kriminalna združenja, ki uporabljajo
zlonamerno programsko opremo in kibernetske napade predvsem za finančne koristi
(napadi DDoS, kraja identitete, t. i. phishing itd.).

-

avtonomne akterje: Gre za zlonamerno programsko opremo, ki deluje neodvisno od
človeškega vira. Poznamo raziskovalne, napadalne in obrambne sisteme.

3.2.3 Vojskovanje četrte generacije (4GW)
V uvodnem delu tega poglavja je predstavljen pregled zgodovinskega razvoja sodobnega
vojskovanja prvih treh generacij, ki kaže, da so se ideje in tehnologija spreminjale glede na
način vojskovanja. Neprestano spreminjanje v razvoju se je drastično pospešilo z velikimi
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premiki v geopolitiki po padcu Sovjetske zveze v 90. letih prejšnjega stoletja. Končala se je
tudi globalna bipolarnost, pri čemer so mnoge etnične in nacionalne skupine zagrabile
priložnost za osvoboditev in oblikovanje lastnih držav. Z razvojem informacijske tehnologije
in z globalizacijo se je zdelo neizogibno, da se pojavi koncept nove (četrte) generacije
sodobnega vojskovanja (Williamson, 2009).
Lind2 (v Williamson, 2009, str. 2) meni, da je »glavna naloga vojaka v miru, da se učinkovito
pripravi na naslednjo vojno«. Da bi to pripravljenost uresničil, mora predvideti, kakšna bo
naslednja vojna. Lind nadaljuje, da četrta generacijo izhaja iz prvih treh, vendar se jasno
razlikuje v namenu, motivaciji in pristopu.
Štirje glavni elementi prejšnjih generacij so še vedno vidni v četrti generaciji (Williamson,
2009):
1. Ukazi misij, ki omogočajo delovanje manjših bojnih skupin v skladu s poveljnikovimi
cilji, vendar ohranjajo potrebno stopnjo fleksibilnosti na bojišču. Lokalna
fleksibilnost je ključnega pomena v konfliktih četrte generacije, kjer je značilna
razpršenost vojskovanja v celotni sovražnikovi družbi.
2. Zmanjšanje odvisnosti od centralizirane logistike, ki olajša razpršenost in višji tempo
konflikta. Vojaki četrte generacije se morajo znajti na kateremkoli terenu, na katerem
delujejo.
3. Večji poudarek je na manevriranju, ki negira tradicionalna dejavnika ognjene moči in
potrebe po masi žive sile. Namesto tega se opira na majhne in fleksibilne sile, ki se
lahko zlijejo z okolico.
4. Notranja zrušitev sovražnika namesto fizičnega uničenja, kar zahteva poveljnikovo
prepoznavanje in ciljanje ključnih sovražnikovih tarč. V četrti generaciji postaneta
sovražnikovo prebivalstvo in kultura potencialni tarči.
Na splošno četrta generacija zamegljuje meje med vojno in politiko, konfliktom in mirom,
vojakom in civilistom ter varnostjo in grožnjo. Nova oblika vojskovanja je nastala zaradi
izgube monopola državnih akterjev nad nasiljem, vzpona kulturnih, etničnih in verskih
konfliktov ter širjenja globalizacije in napredne tehnologije. Konflikti so vse bolj
decentralizirani in razpršeni po vsem svetu. Bojišče ni opredeljeno, ampak je hkrati na
različnih območjih, kot so urbana središča, podeželje in virtualna omrežja. Tarče niso samo
2
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War: Into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette, 22.
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pripadniki oboroženih sil, ampak tudi neborci, verske ideje, pravni okviri, mediji, mednarodne
organizacije in sporazumi, gospodarske dejavnosti, politična moč in miselnost ljudi. Cilji so
torej izbrani ne le za fizično uničenje, temveč tudi za psihološki in moralni vpliv na
sovražnika. Pri tem je mogoče izkoristiti sovražnikove slabosti in spodkopati njegove
prednosti, da bi se sprožila negotovost v državni oblasti, kar bi posledično pripeljalo do
pogajanj ali predaje nasprotnika (prav tam).
Glavni izziv konvencionalnih oboroženih sil je prilagoditev na četrto generacijo vojskovanja.
To ne pomeni uporabe istih metod in taktik sovražnika, ki so v tej generaciji največkrat
opredeljeni kot uporniki ali teroristične skupine, temveč večjo fleksibilnost in sposobnost
učinkovite prilagoditve na delovanje v specifičnem okolju. Sodobne vojske so običajno
izurjene za izvajanje večjih operacij, kar pa lahko na urbanem območju zaradi pretirane
uporabe sile proti manjšim skupinam sovražnikov povzroči kolateralno škodo civilne
infrastrukture in prebivalstva (Lindström, 2012, str. 33).
Tako kot v prejšnjih generacijah je tehnologija eno izmed glavnih vodil razvoja tudi četrte
generacije vojskovanja, saj omogoča, da je učinek manjšega števila vojakov na bojišču enak
učinku mnogo večje vojaške formacije (polka ali brigade). Razvoj robotike, vozil z daljinskim
vodenjem in umetne inteligence je le eden izmed novih tehnoloških dejavnikov, ki lahko
ponudijo potencialne možnosti o radikalnih spremembah vojaške taktike. Zelo usposobljeni in
tehnološko dobro opremljeni vojaki četrte generacije lahko delujejo v manjših vojaških enotah
ter združujejo funkcije izvidništva in preciznih napadov. Prav tako prihaja do spajanja
taktične in strateške ravni, ker sta sovražnikova politična infrastruktura in civilno prebivalstvo
definirana kot morebitna vojaška cilja. Psihološke operacije vstopajo v ospredje kot
operativno in strateško orožje v obliki propagande in medijev. Kibernetsko vojskovanje lahko
z uporabo računalniških virusov povzroči motenje delovanja civilnih in vojaških operacij
(Lind in drugi, 1989). Če povzamemo, četrta generacija sodobnega vojskovanja predstavlja
konflikt med državnimi in nedržavnimi akterji, ki vsebuje elemente asimetričnega
vojskovanja in nekatere elemente prejšnjih generacij. Poudarek je na razpršenosti konflikta,
decentralizaciji logistike, psihološkem bojevanju in povečanem manevriranju na račun
ognjene moči (Global Guerrillas, 2006).

27

V zadnjem desetletju se omenja tudi nov koncept vojskovanja, imenovan hibridno
vojskovanje. Ime je dobilo po metodah palestinskega uporniškega gibanja Hezbolah,3 ki je z
visokodiscipliniranimi in dobro izurjenimi celicami uporabilo mešanico gverilskih taktik in
tehnologije v gosto poseljenih urbanih središčih (Hoffman, 2006). Prve sledi hibridnih groženj
lahko zasledimo že po koncu hladne vojne in prve zalivske vojne leta 1991. Nezmožnost
doseganja lastnih vojaških ciljev in političnih interesov je bil razlog, da so se te grožnje
razvile iz nujnosti. Navidezna ad hoc manifestacija hibridnih groženj je posledično povzročila
tudi ad hoc reakcijo konvencionalnih vojaških sil, ki niso imele nobenih enotnih definicij,
konceptov, doktrin ali prioritizacije virov za učinkovito soočanje s takimi grožnjami. V
literaturi so hibridne grožnje opredeljene kot nagnjenost akterjev k uporabi vseh
razpoložljivih načinov (ne glede na metode) za doseganje svojih ciljev, pri čemer mora biti
vzpostavljena neomejena operativna umetnost. Koncept hibridnega vojskovanja zaobide
kognitivne meje tradicionalne karakterizacije grožnje in uporabe organiziranega kolektivnega
nasilja (Fleming, 2011). Sodobna hibridna vojna je sestavljena iz konvencionalnega in
nekonvencionalnega vojskovanja, kjer je v ospredju uporaba terorizma, propagande ter
ekonomskega in kibernetskega bojevanja. Prav tako je značilna visoka stopnja subverzije in
tajnosti delovanja. Poleg povečane učinkovitosti in vpliva nedržavnih akterjev znotraj
hibridnih konfliktov je simbiotski odnos med sponzorjem in stranko še ena spremenljivka, po
kateri se sodobna hibridna vojna razlikuje od tradicionalnih oblik vojskovanja (Iran in
Hezbolah). Kot je ugotovil že Clausewitz,4 so glavni udeleženci vojn hierarhično organizirane
nacionalne države; tako so tudi v hibridni vojni dominantni akterji. Vendar nedržavni akterji
predstavljajo osrednjo točko v sodobnih hibridnih vojnah kot proxy skupine za državne
sponzorje ali kot samostojen akter v konfliktu (Deep, 2015).
Primer uporabe hibridnega vojskovanja je vojna v Ukrajini in Donbasu. Rusko hibridno
vojskovanje ima vsaj tri glavne značilnosti (Chivvis, 2017):
-

ekonomizacija uporabe sile: Rusija ne želi neposredne konfrontacije z Natom, zato
uporablja druge metode, kot sta propaganda in kibernetsko vojskovanje.

3

Hezbolah ali »Stranka Boga« je libanonska paravojaška skupina in politična stranka, ki se je prvič pojavila leta
1982 po izraelski invaziji Libanona. Skupina podpira muslimanske šiite in si prizadeva za izgon Izraela iz
južnega Libanona (»Hezbollah«, 2018).
4
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780–1831) je bil pruski general in vojaški mislec, ki je bil med drugim
avtor dela »Vom Kriege« (O vojni), ki je postalo eno izmed najbolj spoštovanih del o vojaški strategiji (Gat,
2018).
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-

vztrajnost pri uporabi hibridnega vojskovanja: Hibridna vojna razgrajuje tradicionalno
binarno mejo med vojno in mirom. Narava hibridnega vojskovanja je vedno
spreminjajoča se intenzivnost konflikta.

-

osredinjenost na civilno prebivalstvo: Rusija poskuša vplivati na ciljno prebivalstvo z
informacijskimi operacijami in s proxy skupinami.

Tchekinov in Bogdanov5 (v Berzinš, 2014, str. 6) novo generacijo vojskovanja delita na
naslednje faze:
1. fazo nevojaškega asimetričnega vojskovanja, ki vključuje informacijske, moralne,
psihološke, ideološke, diplomatske in gospodarske ukrepe za vzpostavitev
ugodnejših političnih, ekonomskih in vojaških razmer;
2. fazo posebnih operacij, ki se izvajajo z namenom zavajanja političnega in
vojaškega vodstva ter sodelovanja z diplomatskimi kanali, mediji ter vrhovnimi
vladnimi in vojaškimi agencijami, ki izdajajo lažne podatke in ukaze;
3. fazo ustrahovanja in podkupovanja vladnih in vojaških uslužbencev, da bi opustili
svoje dolžnosti;
4. fazo uporabe propagande za destabilizacijo in povečanje nezadovoljstva med
prebivalstvom, ki bi potencialno povečala možnost pojava uporniških skupin in
subverzije;
5. fazo za vzpostavitev območji prepovedi letenja, uvedbo zapor in obsežno uporabo
zasebnih vojaških podjetij, ki bi sodelovala z opozicijskimi oboroženimi silami;
6. fazo obsežne izvidniške in subverzivne operacije pred začetkom glavnega
vojaškega napada; značilna je uporaba specialnih enot, komunikacijske
tehnologije, elektronike, diplomacije, obveščevalnih služb in industrijskega
vohunjenja;
7. fazo kombinacije informacijskega in elektronskega bojevanja, zračnih in
vesoljskih operacij ter uporabe preciznih oborožitvenih sistemov;
8. fazo uničenja zadnjega odpora z uporabo specialnih enot in izvidniških operacij, za
katere sta značilni posredovanje koordinat artilerijskim in zračnim enotam, ki
učinkovito uničijo sovražnikove sile, ter ohranjanje pritiska nad sovražnikom z
zračnimi operacijami in s kopenskimi silami, ki lahko hitro obkolijo zadnje točke
odpora.
5

Chekinov, S. G. in Bogdanov, S. A. (2013). The Nature and Content of a New-Generation War. Military
Thought, 10, 13–24.
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Hibridno vojskovanje zajema različne metode in mehanizme (Chivvis, 2017):
-

informacijske operacije,

-

kibernetsko vojskovanje,

-

proxy skupine,

-

gospodarski vpliv,

-

subverzijo in tajne operacije,

-

politični vpliv.

Z razvojem hibridne vojne bi lahko govorili tudi o novi (peti) generaciji vojskovanja. Po
mnenju ameriškega polkovnika Hammesa6 (v Somkuti in Kiss, 2009, str. 270) so značilnosti
novega obdobja sodobnega vojskovanja naslednje:
-

strateški premik iz vojaških operacij, ki jih podpira informacijsko vojskovanje v
strateške komunikacijske operacije, ki jih podpirajo gverilske ali teroristične skupine;

-

organizacijski premik iz hierarhične v omrežno organizacijo; organizacije 4GW
odražajo družbo, v kateri delujejo (npr. islamski skrajneži in uporniki odražajo
arhaično muslimansko družbo Bližnjega vzhoda);

-

nove vrste udeležencev: reakcionarni, oportunistični, ideološki, kriminalni, hibridni,
najemniški itd.;

-

orožje za množično uničevanje (WMD) in napredna tehnologija (biotehnologija,
nanotehnologija) v rokah uporniških in terorističnih skupin.

Vojskovanje pete generacije bo posledica nadaljnjega premika politične in družbene zvestobe,
ter ne samih narodov. Manjši (nedržavni) akterji bodo s tehnologijo in tajnostjo, ki jo ta nudi
na informacijskem/kibernetskem področju, predstavljali glavno grožnjo nacionalnim državam
(Somkuti in Kiss, 2009).

6

Hammes, T. X. (2007). Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges. Military Review, maj–junij, 14–23.
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4 ANALIZA KONFLIKTA

4.1 Ozadje konflikta
Trenutna varnostna kriza v Mehiki je zapletena in globoko zakoreninjena v nedavno
gospodarsko in politično krizo. Na začetku 70. let prejšnjega stoletja je gospodarska kriza
državo pahnila v negotovo prihodnost z zmanjšanjem možnosti zaposlitve na trgu dela, kar je
posledično povečalo kriminalno dejavnost v družbi. V 80. in 90. letih so z uvedbo reforme o
prostem trgu dosegli mešane rezultate. Počasna implementacija gospodarskih reform je
prisilila državljane k iskanju alternativne zaposlitve. V tem obdobju je podzemno
(nezakonito) gospodarstvo prispevalo kar 40 odstotkov vseh gospodarskih dejavnosti v državi
(Shirk, 2011, str. 7). Pred 70 leti so mehiški trgovci s prepovedanimi drogami večinoma
tihotapili marihuano v ZDA, kjer so sodelovali z lokalnimi kriminalnimi organizacijami.
Kljub temu je bilo mehiško trgovanje z drogami v tem obdobju razmeroma majhno. V 80.
letih se je povpraševanje po drogah v ZDA povečevalo, predvsem zaradi pojava kokaina. To
je pripeljalo do vzpona kolumbijskih narkokartelov, ki so tihotapili kokain v ZDA čez
Mehiški zaliv in Karibsko otočje. Prizadevanja ZDA so bila dokaj uspešna pri varovanju
južne meje in odvračanju teh trgovskih poti z drogo. Kolumbijski karteli so se začeli močno
zanašati na mehiške tihotapske mreže, ki so omogočile lažji dostop do nezakonitega
potrošniškega trga v ZDA. Donosna narava tihotapljenja drog je povzročila metamorfozo
mehiških preprodajalcev drog iz nepomembnih tihotapcev v organizirano kriminalno združbo
(Barnes, 2013).
V letu 1989 je DEA (Drug Enforcement Administration), ameriška agencija za preprečevanje
drog, zasegla kar 21 ton kolumbijskega kokaina. Istega leta je zaradi domnevnega neplačila
prišlo tudi do napetosti med mehiškimi tihotapci in kolumbijskimi karteli. Mehiški tihotapci
so zadržali vse pošiljke kolumbijskega kokaina, dokler niso prejeli primerne odškodnine za
svoje delo. Ti dogodki so povzročili dramatičen premik v odnosih med kolumbijskimi karteli
in mehiškimi tihotapci. Do sredine 90. let so mehiški tihotapci obdržali polovico vsega
kolumbijskega kokaina, namenjenega v ZDA. Čeprav so te spremembe močno prizadele
kolumbijske kartele, ki so se morali odreči velikemu kosu kokainskega trga v ZDA, so po
drugi strani odstranile nekatere ranljivosti in olajšale logistično delovanje kartelov (Brouwer
in drugi, 2009).
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Konec 80. in na začetku 90. let je kolumbijska vlada z ameriško pomočjo učinkovito
spodkopala narkokartele v Kolumbiji. Za mehiške preprodajalce je to predstavljalo priložnost,
da postanejo več kot le tihotapska mreža, zaposlena pri močnejših kolumbijskih kartelih. S
simboličnim padcem kolumbijskih kartelov so mehiški preprodajalci prevzeli nadzor nad
trgovino z drogami ter razširili izvoz in distribucijo, kar je povečalo njihov vpliv in dobiček
(Barnes, 2013; De Alba-Ulloa, osebni intervju, 2018, 15. april).7 Tranzicijo moči je olajšalo
znatno povečanje čezmejnega trgovanja s sprejemom Severnoameriškega sporazuma o
svobodni trgovini (NAFTA).8 Po podatkih ameriške carinske službe so imele ZDA in Mehika
v letu 1999 več kot 190 bilijonov dolarjev zakonitega dobička, zaradi česar je Mehika postala
drugi največji trgovski partner ZDA. Ni znano, v kolikšni meri je povečan trgovinski tok
olajšal prevoz drog, vendar so se ravno zaradi teh gospodarskih sprememb nekatera podjetja
odločila, da bodo v svoje poslovanje vključila trgovanje z drogo (Brouwer in drugi, 2009).
To rast je podpirala tudi mehiška politična stranka PRI (Partido Revolucionario Institucional)
ali Institucionalna revolucionarna stranka, ki je vzdrževala monopol v državi že od leta 1930.
PRI je vodila močno centralizirano oblast, ki ni dovolila le odprtega trgovanja z drogami,
temveč je sprejemala tudi podkupnine. Korupcija vladnih uslužbencev je bila del vsakdanjega
načina poslovanja in je okužila nekatere najvišje politične položaje v državi, kar je
kriminalnim organizacijam omogočilo visoko stopnjo zaščite in nekaznovanosti. Poleg tega je
vladna zaščita preprodajanja drog zmanjšala nasilje in konkurenčnost med številnimi karteli.
Vendar ta relativna stabilnost med vlado in narkokarteli ni trajala večno (Barnes, 2013).
Sredi 90. let se je varnostna situacija v Mehiki začela slabšati, predvsem zaradi resne
gospodarske krize, ki je povečala število ropov in premoženjskega kriminala. Tudi po
okrevanju in stabilizaciji državnega gospodarstva se je nasilje med karteli nadaljevalo.
Ugrabitve, oboroženi ropi, tihotapljenje in izseljevanje narkokartelov so v javnosti vzbudili
veliko zaskrbljenost (Shirk, 2011, str. 7, 8). Konec 90. se je postopoma začel pojavljati
politični pluralizem na državni in lokalni ravni. Na državni ravni je v ospredje prihajala
konzervativna Nacionalna akcijska stranka ali PAN (Partido Acción Nacional), ki je s
predsedniškim kandidatom Vicentejem Foxom leta 2000 prevzela oblast in pospešila propad
neformalnega sodelovanja med vlado in narkokarteli. Predsednik Fox je poudarjal krepostno
in pregledno delovanje državnih institucij ter aktivni boj proti organiziranemu kriminalu
7

Vir na voljo pri avtorju.
NAFTA ali Severnoameriški sporazum o svobodni trgovini je trgovinski pakt, ki je bil podpisan leta 1992 in je
postopoma odpravil večino tarif in drugih trgovinskih ovir za izdelke in storitve med ZDA, Kanado in Mehiko.
Sporazum je efektivno omogočil prosto trgovanje v Severni Ameriki (Bondarenko, 2018).
8
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(Barnes, 2013). Na prelomu 21. stoletja je bil kartel Sinaloa najmočnejši narkokartel v
Mehiki. Njegov voditelj Joaquín Guzmán Loera, bolje znan pod vzdevkom »El Chapo«, velja
za karizmatičnega in iznajdljivega ter je eden izmed najbogatejših posameznikov na svetu.
Glavni nasprotnik kartela Sinaloa je bil Zalivski kartel (Cártel del Golfo) z vzhodne obale
Mehike. Pod pritiskom Sinaloa in drugih kartelov so se v Zalivskem kartelu odločili za
drastično spremembo notranje organizacije. Začeli so privabljati pripadnike posebne enote
mehiške vojske GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), ki so postali kartelska
paravojaška komponenta, bolj znana kot »Los Zetas«. Ta skupina je pozneje postala ena
izmed najnasilnejših in najbolj nihilističnih narkokartelov v Mehiki (Parakilas, 2013, str. 103,
104).
Kmalu so se začele pojavljati fragmentacije znotraj kartelskih organizaciji, kar je vodilo do
nasilja med različnimi karteli za nadzor nad nestabilnim trgom drog. Povečana stopnja nasilja
in kriminala je povzročila dramatičen učinek na politično in socialno sfero v državi. Mehiška
vlada je v svojem prizadevanju za odpravo narkokartelov začela militarizirati svoj pristop
(Pera, 2015). Leta 2004 so izbruhnili spopadi zaradi teritorialnega spora med Zalivskim
kartelom in kartelom Sinaloa. Oba kartela sta v spopadih prvič uporabila lastni
vojaški/varnostni skupini; to je bil tudi prvi pokazatelj, kako se karteli v prihodnje nameravajo
zoperstaviti državni militarizaciji. Prvi spopad z vladnimi silami v obdobju Foxovega
predsedovanja je izbruhnil v Nuevo Laredu med karteli in policijo ter med skorumpirano
lokalno policijo (ki jo financirajo karteli) in federalnimi enotami. V prvih mesecih operacije
Varna Mehika, ki se je začela junija 2005, je bilo zabeleženih več spopadov med federalno in
lokalno (občinsko) policijo, kar je povzročilo resno protikorupcijsko preiskavo o delovanju
policije v Nuevo Laredu, pri čemer je bilo več kot polovica zaposlenih obtoženih korupcije
(Pargiter, 2016, str. 24).
Naslednik predsednika Foxa, Felipe Calderón, je militariziral varnostne službe in v boj proti
kartelom vključil tudi preostale oborožene sile. Kot njegov predhodnik je želel uničiti sistem
sodelovanja in korupcije med državnimi birokrati in narkokarteli. Razpad enostrankarskega
sistema in vzpon političnega pluralizma sta državo pripeljala do novega obdobja konfliktov in
razdrobljenosti (Barnes, 2013).
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4.2 Akterji
4.2.1 Narkokarteli
Od leta 2003 do 2008 sta bila Zalivski kartel in kartel Sinaloa najmočnejša narkokartela v
Mehiki. Glavni razlog za izbruh nasilja leta 2006 je bil ozemeljski spor med obema
organizacijama. Ko je Felipe Calderón istega leta postal predsednik države in napovedal
vojno proti drogam, je izbral Zalivski kartel in njegovo paravojaško vejo Los Zetas za prvo
tarčo vojaških operacij (Pinon-Farah, 2011).
Danes poznamo devet najvplivnejših kartelov, ki se borijo za prevlado v Mehiki. Vendar ti
karteli niso monolitne organizacije s centraliziranimi hierarhijami, ampak obstaja mnogo
podskupin in frakcij, ki so se ločile do večjih kartelov. Nekateri analitiki ocenjujejo, da naj bi
bilo takih skupin na nacionalni ravni več kot 20. Poleg večjih organizacij obstajajo še številne
regionalne in lokalne organizacije z omejenimi sredstvi in vplivom (Barnes, 2013). Po obsegu
delovanja in vpliva lahko narkokartele razdelimo na štiri kategorije (Paul, Clarke in Serena,
2014; Beittel, 2017):
1. nacionalni karteli (Sinaloa, Los Zetas in kartel Jalisco nove generacije/CJNG),
2. regionalni karteli (Zalivski kartel, La Familia Michoacana, kartel Vitezov templjarjev
in kartel Beltrán Leyva),
3. cestninski karteli (Juarez in Tijuana),
4. lokalni karteli.
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Slika 4.2.1.1: Zemljevid območij vpliva posameznih kartelov v Mehiki

Vir: DEA (2015).
Kartel Sinaloa/Federacija Sinaloa
Kartel Sinaloa naj bi še vedno veljal za najmočnejši narkokartel v Mehiki. Geografsko je
drugi največji (prvi je Los Zetas) in nadzira približno 45 odstotkov mehiške trgovine z
drogami. Poleg tega je prisoten v več kot 50 državah po vsej Evropi, Afriki in Jugovzhodni
Aziji. Kartel se imenuje tudi Federacija, ker gre dejansko za ohlapno zavezništvo manjših
podrejenih skupin. Vsaka podrejena skupina je notranjo neodvisna mreža trgovine z drogami.
Kartel je znan po mučenju in usmrtitvah članov drugih kartelov, vendar se kljub slovesu raje
zateče k bolj nenasilnim metodam za doseg svojih ciljev, kot sta podkupovanje in politični
vpliv. Kot mnogi narkokarteli je Sinaloa razširil svoje delovanje tudi na druge kriminalne
dejavnosti, kot sta tihotapljenje ljudi ter dobičkonosna kraja nafte in goriva (Barnes, 2013, str.
43, 44). Poleg številnih spopadov z drugimi narkokarteli in vladnimi silami kartelu zdaj grozi
tudi notranja kriza zaradi aretacije »El Chapa«. Kljub temu da kartel ni hierarhična struktura,
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ostaja pod vprašanjem, ali bo eden izmed vodilnih članov v priporu pričal proti organizaciji
ter s tem ogrozil njen obstanek (InSight Crime, 2018a).
Zalivski kartel
Gre za enega izmed najstarejših kartelov v Mehiki. Njegove korenine segajo v čas prohibicije
dvajsetih let 20. stoletja. Sloves se mu je povečal zaradi trgovanja s kolumbijskim kartelom
Cali9 in nadzora mehiške vzhodne obale. Konec 20. stoletja je postal najmočnejši narkokartel
v Mehiki ob kartelu Sinaloa, in sicer kot njegov največji tekmec. Zalivski kartel je bil znan
tudi po rekrutaciji vojaških sil, predvsem specialnih enot, ki so služile kot kartelska
paravojaška komponenta. Sčasoma je ta veja postala tako močna, da se je odcepila od
Zalivskega kartela in oblikovala lastno kartelsko organizacijo, bolj znano kot Los Zetas. Leta
2003 so mehiške oblasti aretirale voditelja Osiela Cardenasa, kar je izrazito zmanjšalo moč in
vpliv kartela. Zahvaljujoč svojemu geostrateškemu položaju na vzhodu mehiške obale, kartel
še vedno nadzoruje velik del ozemlja in donosen pretok drog v ZDA (Barnes, 2013, str. 46).
Kartel se zdaj sooča z nekakšno Frankensteinovo pošastjo lastne kreacije v podobi Los Zetas,
ki postaja vse močnejši in nevarnejši ter ogroža njegov obstanek (InSight Crime, 2017b).
Los Zetas
Sprva je šlo za skupino 31 osebnih stražarjev Osiela Cárdenasa, voditelja Zalivskega kartela,
ki so neposredno odgovarjali samo njemu. Sčasoma je skupina rasla in postajala glavna
paravojaška sila Zalivskega kartela. Zaupane so ji bile najbolj prednostne naloge zaradi
vojaške spretnosti in izurjenosti njenih pripadnikov. Ti so skrbeli za varnost kartelskih
skladišč in pomembnejših posameznikov znotraj organizacije, prav tako so izvajali atentate in
ugrabitve (Barria Issa, 2010). Leta 2010 so se odcepili od Zalivskega kartela in začeli izvajati
neodvisne operacije. Los Zetas naj bi veljal za največji narkokartel glede na geografsko
območje, kjer ima svoj vpliv. Mnogi menijo, da naj bi bil tudi najbrutalnejši in najnasilnejši
izmed vseh kartelov v Mehiki. Vlada je bila dokaj uspešna pri prekinitvi sodelovanja z
južnoameriškimi dobavitelji kokaina, kar je sprva prizadelo njihovo dobičkonosnost, obenem
pa povzročilo razširitev njihovega načina delovanja. Povečali so se primeri ugrabitev,
izsiljevanja, piratstva, tihotapljenja drugih drog in kraje goriva (Barnes, 2013, str. 44). Vpliv
kartela je velik tudi v ZDA, kjer krepi svoje kriminalne dejavnosti z netradicionalnimi

9

Kartel Cali je bil največji kolumbijski kartel po padcu Pabla Escobarja in kartela Medellín. Kartel so ustanovili
brata Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera in José Santacruz Londoño. Organizacija je bila odgovorna za 70
odstotkov vsega kokaina, ki je vstopal v ZDA (Gill, 2017).
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metodami, kot je rekrutacija ameriških članov v organizacijo. Še vedno je zloglasen pri
podkupovanju in sponzoriranju mehiških politikov, njegov vpliv pa je velik tudi v državni in
lokalni policiji (Morris, 2017). Kartel se je v preteklosti zanimal tudi za mednarodne
teroristične organizacije in druge uporniške skupine, predvsem zaradi njihovega modela
organizacijske strukture in vojaških taktik. Ena izmed teh skupin je bil palestinski Hezbolah.
Njen vpliv je viden predvsem v kartelski ideologiji in implementaciji strategij. Kljub temu
ima Hezbolah omejeno prisotnost v Srednji in Južni Ameriki. Povezava med Los Zetas in
Hezbolahom je razmeroma nova, vendar je pod skrbnim očesom obveščevalnih služb. To
nevarno zavezništvo je lahko zaskrbljujoče zaradi potencialnosti razvoja narkoterorizma ali
pojavov novih groženj za nacionalno ali mednarodno varnost (Valencia, 2014).
Kartel Beltrán Leyva
Kartel Beltrán Leyva ali Organizacija Beltrán Leyva (BLO) je produkt štirih bratov, ki so se
rodili v 60. letih prejšnjega stoletja v zvezni državi Sinaloa. Kartel je bil sprva del Federacije
Sinaloa, vendar se je odcepil leta 2008, in to zaradi domnevne izdaje Federacije, v kateri je bil
eden izmed bratov aretiran. Sprva se je kartel uspešno upiral Federaciji Sinaloa in drugim
močnejšim kartelom na trgu z drogami. Uspešni so bili tudi pri infiltraciji različnih vladnih
služb, med drugimi tudi službe za boj proti drogam, kjer so bili odgovorni za številne atentate
osebja (Chalk, 2012). Leta 2009 se je BLO znašel v resni notranji krizi, ko so mehiški marinci
v raciji enega izmed bratov ubili in kmalu zatem še dva aretirali. S tem je kartel načeloma
ostal brez vodstva, kar je privedlo do oboroženih konfliktov znotraj organizacije. Frakcije, ki
so se bojevale za nadzor nad kartelom, so se zatekale k brutalnim taktikam terorizma ter
javnega prikaza pohabljenih in usmrčenih žrtev. Zaradi frakcij in konfliktov znotraj
organizacije je kartel Beltrán Leyva po mnenju mnogih analitikov v zatonu in ni več
obravnavan kot narkokartel na nacionalni ravni (Barnes, 2013, str. 45).
La Familia Michoacána
Izvor La Familie je skrivnost. Po nekaterih podatkih naj bi šlo za podskupino Los Zetas, ki se
je leta 2006 ločila in postala samostojna, medtem ko drugi trdijo, da je bil kartel ustanovljen
že v 80. letih kot protikriminalna/vigilantska skupina v zvezni državi Michoacán. Ena od
najznačilnejših lastnosti La Familie Michoacána je njena domnevna verska ideologija.
Voditelj La Familie, Nazario Moreno González, je tik pred smrtjo leta 2010 objavil lastno
biblijo z naslovom »Pensamientos« ali Misli, v kateri opisuje sebe in celoten kartel kot
»hrabre može«, ki ščitijo Michoacán. Ta domnevna ideologija prav tako prepoveduje svojim
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članom zaužitje alkohola ali drog in svoje uboje označuje kot »božansko pravičnost« pri
zaščiti družbe pred posiljevalci, prešuštniki in drugimi prestopniki. La Familia sodeluje in
financira različne družbene projekte, vključno z gradnjo in s prenovo šol in cerkva ter z
razvojem drenažnih sistemov. Socialno podporo si krepi tudi s številnimi programi za pomoč
zlorabljenim ženskam in otrokom ter ironično sodeluje z mladinskimi centri pri preprečevanju
uporabe drog. Poleg preprodaje metamfetamina, marihuane in kokaina je La Familia vpletena
tudi v druga nezakonita dejanja, kot sta tihotapljenje ljudi v ZDA in prodaja piratskih
zgoščenk (Worthman, 2011). Leta 2010 se je kartel znašel v notranji krizi o nasledstvu
vodstva po smrti Nazaria Morena. Vnel se je srdit boj med La Familio in novonastalim
kartelom »Vitezi templjarji«. V letu 2011 so oblasti menile, da je La Familia praktično
izumrla, vendar ima še vedno vpliv nad določenimi deli zvezne države Michoacán (Ávalos,
2015).
Kartel Vitezov templjarjev
Kartel je nastal leta 2011 kot naslednik kartela La Familia Michoacána. Kot njegovi
predhodniki se tudi templjarji vidijo kot samooklicani »zaščitniki Michoacána«, ki branijo
prebivalstvo pred večjimi karteli in drugimi kriminalnimi dejavnostmi v družbi ter pogosto
uporabljajo verske simbole in ideologijo v svojih javnih nastopih. Kot kartel, ki deluje v
zvezni državi Michoacán, ima izrazito geografsko prednost pri trgovanju in distribuciji droge,
ker nadzoruje glavno pristaniško mesto Puerto Lázaro Cárdenas. Od tu ima dostop do pošiljk
kokaina iz Južne Amerike in potrebnih kemičnih substanc za izdelavo metamfetamina iz
Azije, ki jih kartel sam uporablja ali pošilja v ZDA. V zadnjih letih sta se vpliv in moč kartela
močno zmanjšala, predvsem zaradi uspešnih skupnih vojaških operacij vladnih in vigilantskih
sil. Junija 2017 naj bi bil ubit zadnji domnevni voditelj kartela, kar naj bi dokončno zapečatilo
njegovo usodo (InSight Crime, 2017d).
Kartel Juárez
Gre za enega izmed najstarejših kartelov v Mehiki, s sedežem v mestu Juárez v zvezni državi
Chihuahua. Znan je tudi kot Organizacija Vicenteja Carrilla Fuentesa (VCFO), in sicer po
njegovem voditelju. Skozi zgodovino je bil kartel odgovoren za tihotapljenje ogromne
količine drog v ZDA. Zaradi srditih bojev za prevlado s Federacijo Sinaloa pa se je Juárez
spremenil v eno izmed najnevarnejših mest na svetu. Vpliv in podkupovanje državnih
institucij sta omogočila velik nadzor nad prevoznim sistemom in skorumpirano lokalno
policijo, ki dovoljujeta relativno tekoč pretok drog. Kartel je ustvaril tudi posebno skupino,
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imenovano »Linces« ali Risi, ki je sestavljena iz približno 80 dezerterjev specialne enote
mehiške vojske ter je odgovorna za varovanje pomembnejših članov kartela in prevažanje
drog (InSight Crime, 2015). Postal je tudi prvi mehiški kartel, ki je uspešno izvedel napad z
improvizirano eksplozivno napravo, ki je značilna metoda terorizma (Barnes, 2013). Kljub
visoki dinamiki in skoraj anarhistični naravi konflikta v Mehiki je obstanek narkokartelov
vedno pod velikim pritiskom, vendar kartel Juárez ostaja ena izmed najmočnejših kriminalnih
organizacij v državi (InSight Crime, 2015).
Kartel Tijuana
Kartel iz Tijuane, znan tudi kot Organizacija Arellano Félix, ima sedež v eni izmed
geostrateško najpomembnejših regij v Mehiki, kar zadeva pretok in preprodajo drog v ZDA.
Zaradi notranjih konfliktov, aretacij in smrti številnih voditeljev je izgubil veliko moči in
vpliva, ki ju je užival v 90. letih 20. in na začetku 21. stoletja (InSight Crime, 2018b). Kartel
naj bi sprva ustanovil skorumpiran policist, vendar je prišel v veljavo šele v 80. letih, ko so
njegovo vodstvo prevzeli bratje Arellano Félix in preselili poslovanje iz Sinaloe v Tijuano.
Tijuana je postala popolna lokacija za nadzor nemotenega pretoka drog v ameriško zvezno
državo Kalifornijo. Na višku svoje moči naj bi kartel domnevno izplačeval več kot milijon
dolarjev podkupnine na teden in pretihotapil na tone kokaina v ZDA (Barnes, 2013; UCDP,
2018). Leta 2002 je bil eden izmed bratov Arellano Félix ubit in drugi aretiran, kar je vodstvo
kartela močno pretreslo. Tretji brat, ki je poskušal ohraniti nadzor, je bil prav tako aretiran v
letu 2006 (UCDP, 2018). Po letu 2010 je Tijuana uživala relativen mir, ki je bil posledica
premirja med karteloma Sinaloa in Tijuana, pri čemer Sinaloa ohranja primarni nadzor nad
ozemljem (InSight Crime, 2018b). Kot mnogi drugi narkokarteli izvaja izsiljevanje, ugrabitve
in trgovanje z ljudmi, da nadomesti izgubljene prihodke z drogami (Barnes, 2013).
Kartel Jalisco nove generacije/CJNG
CJNG je razmeroma nova kriminalna organizacija, ki je bila nekoč del kartela Sinaloa in je
nastala zaradi posledic ubijanja in razkola starejših kartelov. Znana je po agresivnosti in
številnih kampanjah za odnose z javnostjo (InSight Crime, 2017c). Voditelj in ustanovitelj je
nekdanji policist Nemesio Oseguera, bolje znan kot »El Mencho«, zato ni nič presenetljivo, da
je velik delež kartela sestavljen iz nekdanjih policistov. Občinska policija v zvezni državi
Jalisco je zloglasna po korupciji in po nekaterih podatkih naj bi bila več kot polovica
policistov na plačilni listi CJNG (Woody in Reuters, 2016). Kartel je znan tudi po
ekstremnem nasilju, predvsem proti rivalskim narkokartelom. Po njegovem nastanku se je
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število umorov drastično povečalo. Eden izmed prvotnih ciljev je bil boj proti Los Zetas in
drugim kartelom, v katerem so ugrabitve in usmrtitve rivalskih članov najpogostejše metode.
Po številnih spopadih z vladnimi silami je bilo tudi dokazano, da kartel poseduje sofisticirano
vojaško oborožitev, od strojnic večjega kalibra do metalcev granat in raketometov. Prav tako
uporablja različne metode pridobivanja podpore mehiške javnosti (npr. s propagando), pri
čemer se sklicuje na solidarnost in zagotavljanje varnosti pred drugimi narkokarteli (InSight
Crime, 2017c).
4.2.2 Vladne sile
Varnostne službe v Mehiki se že vrsto leto bojujejo z rastočo kartelsko grožnjo nacionalni
varnosti države. Glavno odgovornost za to nosijo predsednik in sedem vladnih ministrstev.
Varnostne institucije se konstantno soočajo s problemi, kot so nestabilnost, podvojena
odgovornost in neusklajena prizadevanja v lokalnih, državnih in federalnih organih, ki
škodujejo učinkovitemu zoperstavljanju organiziranemu kriminalu (Guerrero-Gutiérrez,
2011).
Mehiške vladne sile, ki sodelujejo v boju proti narkokartelom, lahko razdelimo na dve glavni
skupini: 1. mehiška policija, ki deluje na federalni, državni in lokalni ravni; ter 2. mehiške
oborožene sile, ki so sestavljene iz mehiške vojske in mornarice. Poleg tega so v vojno
posredno ali neposredno vključene še številne druge vladne službe.
Mehiška policija
Mehiška policija je glede na odgovornost in področje, v katerem deluje, razdeljena na tri veje
(Copblock.org, 2011):
1. Federalna ali zvezna policija se primarno ukvarja z narkokarteli in s korupcijo ter
patruljira in varuje vse cestninske prehode.
2. Metropolitanska policija se ukvarja z vsemi drugimi kriminalnimi dejanji, ki niso na
federalni ravni, vendar je vseeno ključni akter v vojni proti drogam.
3. Tranzitna policija je v primerjavi z drugima dvema organizacijama (s federalno in
metropolitansko policijo) izključno odgovorna za prometne prekrške znotraj
metropolitanskega območja. V primeru večje stopnje ogroženosti ali kriminalitete se
tranzitna policija obrne po pomoč metropolitanske policije.
Policijo glede na stopnjo politične ureditve delimo še na (Reames, 2003):
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-

občinsko/lokalno policijo, ki predstavlja lokalno raven upravljanja in nadzora manjših
urbanih območij;

-

državno policijo, ki je sestavljena iz preventivne in pravosodne veje ter je skupna
vsem 31 zveznim državam Mehike; državna policija je podrejena posameznim
guvernerjem zveznih držav, štela pa naj bi približno 90.000 policistov preventivne
policije in približno 25.000 pravosodne policije;

-

federalno policijo, ki deluje na federalni ravni po vsej državi pod vodstvom
sekretariata za notranje zadeve.

Kljub številnimi težavam, kot so zapletena birokracija, vedno spreminjajoče se funkcije in
neuspešni poskusi reform, sta primarni nalogi mehiške policije preprečevanje in preiskovanje
kriminalnih dejanj. Leta 2007 je imela približno 368.000 policistov, od tega jih je bilo le 6,5
odstotka iz federalne policije. Približno polovica vseh zaposlenih je del državne policije (32,6
odstotka) ali federalnega okrožja glavnega mesta Ciudada de Méxica. Glavna značilnost
policije v zadnjih dveh desetletjih so bile vsekakor njene številne reforme ter
večdimenzionalna prizadevanja za izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti delovanja. Največ
truda je bilo vloženega v modernizacijo in profesionalizacijo policijskih sil ter odkrivanje
učinkovitih načinov za zmanjšanje korupcije v njenih vrstah. Poleg tega vključuje tudi
organizacijsko prestrukturiranje, zlasti na federalni ravni, povišanje proračuna za javno
varnost, sprejemanje novih strategij in načinov pri upravljanju kadrov (kot so npr. selekcija,
usposabljanje, disciplina, promocija in nadomestila), izboljšanje operacij s tehnologijo, z
opremo, doktrinami in s komunikacijo, zbiranje podatkov, ki omogočajo boljši nadzor in
varnost ter militarizacijo policije (Asch, Burger in Manqing Fu, 2011, str. 22, 23). Naslednja
tabela prikazuje sestavo mehiške policije.
Tabela 4.1: Razčlenitev mehiških policijskih sil (junij 2007)
Policija

Število

Federalna
policija

Odstotki

preventivna 18.296
in

4,97

Nacionalni

migracijski inštitut
Državna ministrska policija

25.615

6,95

Federalna ministrska policija

5900

1,60

Državna preventivna policija

94.587

25,65

Preventivna policija

77.132

20,94
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mehiškega federalnega
okrožja
Občinska preventivna

146.785

39,85

368.315

100

policija
Celotna policija
Vir: Sabet (2010).
Federalna policija
Mehiška federalna policija je decentralizirana institucija pod nadzorom ministrstva za
notranje zadeve. Izvršuje naloge za zagotavljanje javne varnosti ter boj proti kriminalnim
dejanjem in njihovo preprečevanje v skladu s pravnim okvirom.
Federalna policija je sestavljena iz devetih oddelkov: 1. Oddelek za boj proti drogam se
spopada s proizvodnjo, posedovanjem in trgovino, povezano z drogami ali drugimi
prepovedanimi snovmi. Sodeluje tudi pri operacijah s sredstvi nezakonitega izvora,
ponarejanjem in spreminjanjem denarnih valut ter z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki
so povezane s preiskovanjem in z bojem proti trgovini z drogami. 2. Znanstveni oddelek z
uporabo napredne tehnologije in strokovnjakov s področja kriminalistike, kibernetike in
varnostnih informacijskih sistemov pripravlja ustrezno metodologijo za preprečevanje in
preiskovanje kaznivih dejanj. 3. Oddelek federalnih sil je administrativno in usklajevalno
telo pri operacijah na federalni, državni ali lokalni ravni. Odgovoren je tudi za ocenjevanje
varnostnih sistemov državnih objektov, ki so strateškega pomena. 4. Žandarmerija deluje na
področjih, kjer je treba okrepiti institucionalne zmogljivosti in prisotnost države za
zagotavljanje večje varnosti in miru. 5. Obveščevalni oddelek pridobiva in analizira
informacije za zagotavljanje javne varnosti ter sodeluje z drugimi nacionalnimi in
mednarodnimi varnostnimi službami pri izmenjavi tajnih podatkov za preprečevanje kaznivih
dejanj. 6. Raziskovalni oddelek vodi sisteme zbiranja, razvrščanja in registracije podatkov, ki
lahko vodijo k uspešnemu preprečevanju ali obravnavi kaznivih dejanj. 7. Oddelek za
regionalno varnost skrbi za varnost na avtocestah, letališčih in mejnih prehodih. 8. Kabinet
generalnega sekretarja usklajuje delovanje celotne organizacije ter njenih postopkov in
sistemov. 9. Enota za notranje zadeve je administrativno telo ter je zadolžena za nadzor in
preprečevanje korupcije znotraj organizacije (Gob.mx, 2018b). Federalna policija ima prav
tako svojo specialno enoto, imenovano »Grupo de Operaciones Especiales« ali GOPES, in
je del federalne preventivne policije. Kot protiteroristična enota je odgovorna za reševanje
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talcev, aretacije nevarnejših storilcev ter boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.
Enota slovi kot ena najboljših in najuspešnejših policijskih specialnih enot na svetu, predvsem
zaradi stroge discipline in izjemno zahtevnega usposabljanja potencialnih kandidatov. Te
zahteve so nujne za pripravo posameznika na fizične in psihično izzive, s katerimi se bo
dnevno soočal v boju proti narkokartelom (Merino, 2018; Luna.ovh, 2018).
Federalna ministrska policija
Ustanovljena je bila leta 2009 kot del policijskih reform in je neposredno nasledila Federalno
preiskovalno agencijo (»Agencia Federal de Investigación« ali AFI). AFI sta pestili visoka
stopnja korupcije in nezmogljivost opravljanja svojih nalog, med drugimi naj bi številni agenti
in uradniki delovali kot kartelski ovaduhi. V skladu z reformami mehiškega organskega
zakona je Federalna ministrska policija odgovorna za boj proti korupciji in organiziranemu
kriminalu. Deluje pod taktirko urada državnega tožilca in ima večji nadzor nad svojimi
zaposlenimi pri odkrivanju potencialnih dvojnih agentov ali ovaduhov. Poleg preiskovanja
sodeluje tudi pri obveščevalnih dejavnostih, kot sta zbiranje in analiziranje podatkov
(González, 2009; UNODC, 2012).
SEIDO
SEIDO (»Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia«) ali v prevodu
Urad pomočnika državnega tožilca za posebne preiskave o organiziranem kriminalu je vladna
organizacija, odgovorna za boj proti organiziranemu kriminalu, in je del urada državnega
tožilca. Poleg organiziranega kriminala se SEIDO ukvarja tudi s primeri terorizma (domačega
ali mednarodnega), ponarejanjem in pranjem denarja, korupcijo, z nezakonito pornografijo in
s prostitucijo, z nezakonito trgovino (z drogami, belim blagom, organi, orožjem), s
tihotapljenjem, krajo in z ugrabitvami. Sestavljen je iz šestih specializiranih enot, med
katerimi so: 1. UEIDCS, enota za preiskovanje zločinov v javnem zdravstvu, 2. UEITA,
enota za preiskovanje terorizma in trgovanja z orožjem, 3. UEIORPIFAM, enota za
preiskovanje sredstev nezakonitega izvora, ponarejanja in spreminjanja denarnih valut, 4.
UEIDMS, enota za preiskovanje ugrabitev, 5. UEITMPO, enota za preiskovanje trgovanja z
ljudmi in organi, 6. UEIARV, enota za preiskovanje fizičnih napadov in krajo vozil (Gob.mx,
2015).
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Mehiške oborožene sile
Posebnost mehiških oboroženih sil je njena struktura, ki je sestavljena iz dveh delov, in ne iz
treh kot v večini držav. Prva komponenta je mehiška vojska, ki je tudi največja in najbolj
financirana ter vključuje zračne sile kot podrejeno vejo vojske. Druga, samostojna veja pa je
mehiška mornarica (Diez in Nicholls, 2006).
V skladu z organskim zakonom mehiške vojske in zračnih sil sta obe veji stalni komponenti
oboroženih sil, njune naloge pa so naslednje (Organski zakon mehiške vojske in zračnih sil,
1986, 1. člen10):
1. branjenje integritete, neodvisnosti in suverenosti naroda;
2. zagotavljanje notranje varnosti;
3. pomoč civilnemu prebivalstvu za potrebe javnosti;
4. izvajanje civilnih akcij in nudenje socialne pomoči, kar prispeva k napredku države;
5. v primeru naravnih ali drugih nesreč zagotavljanje pomoči civilnemu prebivalstvu in
obnovi prizadetih območij.
Vojska in mornarica sta organizirani na osnovi regionalne disperzije. Centralizirana
nacionalna sedeža sta v Ciudad de Méxicu, z mnogimi podrejenimi sedeži na regionalni ravni.
Vojaki so nastanjeni po vsej državi, ter v stalni pripravljenosti na takojšnje odzivanje v
primeru krize (Diez in Nicholls, 2006). Mehika ima trenutno 383.575 skupnega vojaškega
osebja, od tega je 273.575 aktivno zaposlenih in 110.000 rezervnega osebja. Po indeksu
vojaške moči iz leta 2017 mehiške oborožene sile zasedajo 34. mesto od 133 držav. Mehiška
vojska poseduje 695 oklepnih bojnih vozil, dvanajst kosov samovozne in 375 kosov vlečne
artilerije. Mehiški mornarici je na razpolago 143 plovil, od tega je šest fregat, tri so korvete,
131 je patruljnih plovil in enajst plovil za protiminsko bojevanje (GFP, 2018).
Mehiška vojska in zračne sile
Mehiška vojska je sestavljena iz treh glavnih elementov: 1. nacionalnega sedeža, 2.
teritorialnih poveljstev in 3. neodvisnih enot. Ministrstvo za obrambo na podlagi zelo
centraliziranega sistema in s številnimi generali poveljuje vojski. V državi je 12 vojaških
regij, ki se nadalje razdelijo na 44 podrejenih vojaških con. V posameznih regijah, je število
vojaških con neomejeno in so vzpostavljene glede na operacijske potrebe vojske (Diez in
Nicholls, 2006). V 129. členu mehiške ustave je navedeno, da v času miru nobena vojaška sila
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Organski zakon mehiške vojske in zračnih sil je bil sprejet in razglašen 26. decembra 1986.
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ne sme opravljati nobenih drugih funkcij, razen tistih, ki so neposredno povezane z vojaškimi
zadevami. Vojaška pooblastila so dovoljena samo v vojaških bazah, skladiščih in arzenalih,
ter so neposredno podrejena državni vladi (Politična ustava Združenih mehiških držav, 1917,
129. člen11). Leta 1996 je vrhovno sodišče interpretiralo, da ta člen preprečuje oboroženim
silam, da delujejo samoiniciativno, vendar dovoljuje vojaške ukrepe v podporo civilnim
oblastem. Z drugimi besedami, je vključevanje oboroženih sil v notranje varnostne ukrepe in
v podporo civilnim oblastem, povsem zakonito (Globalsecurity.org, 2011b).
Zaradi pomanjkanja resnične zunanje grožnje se je vojska bolj zavezala k civilnim
operacijam. Njena vloga v državni politiki se je drastično zmanjšala po koncu druge svetovne
vojne, prav tako pa je bilo njeno sodelovanje na mednarodnem območju v zadnjih 70. letih
precej omejeno. Mehiška vojska ima štiri splošne nabore obrambnih načrtov, pod oznakami
DN-I, DN-II, DN-III in DN-IV (prav tam):
-

DN-I zajema vojne načrte, namenjene državni obrambi pred tujim sovražnikom
(agresorjem);

-

DN-II se osredinja na odpravo notranjih varnostnih groženj in ohranjanje družbene
stabilnosti;

-

DN-III zagotavlja pomoč pri naravnih in drugih nesrečah, predvsem v primeru
orkanov ali potresov, ki so pogosti pojavi v regiji;

-

DN-IV, sprejet na začetku 90. let prejšnjega stoletja, ki je organiziral in legitimiziral
vlogo vojske v boju proti narkokartelom.

Sedež mehiških zračnih sil je v glavnem mestu Ciudadu de Méxicu in si ga delijo z mehiško
vojsko. Taktične enote skupaj tvorijo t. i. zračno divizijo, ki pa je razpršena na štiri regije: 1.
severozahodno, 2. severovzhodno, 3. centralno in 4. južno regijo (Diez in Nicholls, 2006). Od
leta 2006 imajo zračne sile 18 stalnih letalskih baz, prav tako pa imajo dodatne zmožnosti za
vzpostavitev začasnih operativnih baz za helikopterje ali druga plovila (Globalsecurity.org,
2017a). Skupaj imajo 452 zrakoplovov, od tega je 42 jurišnih, 239 transportnih in 160 šolskih
letal ter 209 helikopterjev različnega tipa (GFP, 2018).

11

Politična ustava Združenih mehiških držav je bila sprejeta in razglašena 5. februarja 1917.
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Mehiška mornarica
Mehiška mornarica je ločena veja oboroženih sil, katere poslanstvo je varovanje teritorialnih
voda in zagotavljanje zunanje obrambe ter prispevanje k notranji varnosti države
(Semar.gob.mx, 2018).
Mornarica je v celoti prostovoljna organizacija, njeno osebje pa je razpršeno po različnih
pomorskih območjih in pristaniščih. Kljub temu da je sedež generalštaba sekretariata
mornarice v Ciudadu de Méxicu, je poveljstvo razdeljeno na dve regiji. Poveljstvo pacifiške
flote (zahod) je v Acapulcu, medtem ko je poveljstvo obale Mehiškega zaliva (vzhod) v
Veracruzu. Vsako poveljstvo je organizirano v tri pomorske regije. Vsaka regija je nadalje
razdeljena na sektorje in območja. Obstaja sedemnajst pomorskih območji ali con, za vsako
zvezno državo, ki leži ob obali. Mornarica s posameznimi conami koordinira patruljne
operacije vzdolž mehiške obale, ki zajema približno 9300 kilometrov ter skoraj tri milijone
kvadratnih kilometrov, ki sestavljajo teritorialne vode in izključno ekonomsko cono.
Primarna naloga mornarice je varovanje strateško pomembnih inštalacij in naravnih virov
države. To pomeni predvsem varovanje naftnih inštalacij v pristaniščih in na morju, zaseganje
tujih ribiških plovil, ki lovijo v mehiški izključni ekonomski coni brez ustreznih dovoljenj, ter
preprečevanje in prestrezanje pošiljk prepovedanih drog ali orožja. Mornarica sodeluje tudi
pri iskanju in reševanju ponesrečencev ob naravnih nesrečah ter pri okoljskem čiščenju ob
razlitju nafte ali drugih strupenih snovi. Poleg enot za iskanje in reševanje sta sestavna dela
mornarice še korpus mornariške pehote in pomorsko letalstvo. Pomorsko letalstvo ima kljub
dokaj skromnim zmogljivostim pomembno nalogo nadzorovanja obale, izvajanja reševalnih
akcij in transporta vojaških enot (Globalsecurity.org, 2017b).
Korpus mornariške pehote
Marinci so odgovorni za zagotavljanje varnosti v pristaniščih ter splošne notranje in zunanje
obrambe v državi. Za izpolnjevanje teh nalog je korpus usposobljen in opremljen za izvajanje
vseh vrst operacij (na morju, v zraku ali na kopnem) (Gob.mx, 2018a). Marinci sodelujejo
predvsem v amfibijskih operacijah in drugih situacijah, ki zahtevajo takojšnje odzivanje
(Globalsecurity.org, 2011a). Njihovo število naj bi štelo približno 25.000 marincev, kar naj bi
dopolnilo načrtovano kvoto 30 bataljonov. Trenutno je aktivnih osem brigad mornariške
pehote. Vsak bataljon je sestavljen iz treh pehotnih čet, podporne čete (z minometi, metalci
raket in mitraljezi) ter servisne čete. Tem osmim brigadam sta dodani še t. i. pehotno46

amfibijski brigadi (zalivska in pacifiška), ki sta nadomestili amfibijsko reakcijsko silo, katere
naloga je bila obramba državne obale.
Za potrebe boja proti organiziranemu kriminalu in varovanju teritorialnih voda so bile
ustanovljene namenske sile12 različnih bataljonov (večina jih je iz kopenske vojske in
mornariške pehote), ki so razporejene v regijah, kjer je prisotnost varnostnih sil nujna.
Načrtovanje in razvoj teh operacij sta rezultat skupnega sodelovanja generalštaba sekretariata
mornarice, mornariškega poveljstva in generalštaba namenskih sil (De Cherisey, 2013).
Specialne enote mehiških oboroženih sil
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales/GAFE
GAFE ali bolj splošno znan kot korpus specialnih sil mehiške vojske (Cuerpo de Fuerzas
Especiales) predstavlja glavno specialno enoto mehiških oboroženih sil. Sestavljena je iz
devetih bataljonov, visokega poveljstva GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del
Alto Mando) in specialne enote, ki je dodeljena brigadi pehotnih padalcev. V strukturi
posameznih enot so pripadniki razdeljeni na redne, vmesne in veterane. Redni pripadniki
običajno delujejo kot lahka pehota. Vmesni so predvsem inštruktorji s srednjimi čini, kot sta
poročnik in stotnik, ter so znani kot COIFE in so primerljivi ameriškim zelenim baretkam.
Veterani predstavljajo visoko poveljstvo GAFE in so najbolj izkušeni pripadniki mehiških
specialnih sil, ki izvajajo najobčutljivejše in najnevarnejše operacije (Shadowspear.com,
2009c). Skupina je sestavljena iz približno sto članov, ki so posebej usposobljeni za
protiteroristično delovanje. Pripadniki so skrbno izbrani iz korpusa specialnih sil mehiške
vojske. Enota je pod nadzorom sekretarja za nacionalno obrambo (Shadowspear.com, 2009b).
Pripadniki GAFE so izurjeni za delovanje v najrazličnejših situacijah, od delovanja v
džunglah in amfibijskih operacijah do urbanega in gorskega bojevanja (Shadowspear.com,
2009a).
Fuerzas Especiales/FES
FES je primarna specialna enota mehiške mornarice, ki izvaja posebne amfibijske operacije.
V skupini je 460 aktivnih pripadnikov, ki so razdeljeni v dve skupini po 230 pripadnikov za
vsako regijo (pacifiško/FESPA in zalivsko/FESGO) (Shadowspear.com, 2009a). Leta 2008 je

12

Namenske sile (angl. task force) sestavljajo začasno skupino določenih vojaških enot pod enim poveljnikom,
ki je oblikovana za izvedbo posameznega delovanja ali naloge (Brinc, Derman Zadravec, Furlan in Hafner,
2006).
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bila ustanovljen še FESCEN s sedežem v zveznem okrožju Ciuadadu de Méxicu, združuje pa
obe skupini za posredovanje v kritičnih situacijah. FESCEN ima približno 160 pripadnikov
(De Cherisey, 2013). Enota FES je sposobna izvajati operacije nekonvencionalnega bojevanja
v zraku, na morju in kopnem z uporabo vseh razpoložljivih sredstev infiltracije, kot so
vojaško potapljanje, zračni desant, amfibijsko izkrcanje in vertikalni spust po vrvi. Izurjeni so
tudi za urbano bojevanje in uporabo eksplozivnih naprav. Enote so opremljene in izurjene, da
delujejo samostojno in brez dodatne podpore v pomorskih, obrežnih ali kopenskih operacijah.
Poleg tega so pripadniki specializirani tudi v protiletalskem, minskem, podmorniškem in
protipodmorniškem bojevanju, vojaški obveščevalni dejavnosti ter zračni in zemeljski
logistiki (Shadowspear.com 2009a). BIMFUSPAR je padalski pehotni bataljon ter je elitna
enota znotraj mehiških marincev in predstavlja strateško rezervo za posebne in nujne
operacije. Enota je sestavljena iz treh padalskih čet, podporne enote in poveljstva ter skupaj
šteje približno 600 mož. Bataljon je med ključnimi enotami namenskih sil v boju proti
narkokartelom (De Cherisey, 2013).
4.2.3 Paravojaške skupine
Autodefensas
Autodefensas so vigilantske ali domobranske skupine, ki so nastale kot posledica vojne proti
drogam. Zaradi vsesplošnega nasilja v državi in nezmožnosti zagotavljanja varnosti vladnih
sil se je mnogo državljanov odločilo za samoorganiziranje v t. i. samoobrambne skupine.
Ocene se razlikujejo glede na razširjenost teh skupin, vendar naj bi delovale v vsaj trinajstih
zveznih državah po vsej Mehiki. Najpogostejše so na podeželju ali v bolj odmaknjenih
regijah, kjer je prisotnost varnostnih sil omejena ali pod vplivom narkokartelov (Cheney,
2013). Nastale so zaradi mnogih frustracij z državno vlado, ki ji ni uspelo zagotoviti varnosti
in gospodarskega razvoja, zlasti na podeželju (Woody, 2016a). Domnevni cilj teh skupin je
zaščititi svoje skupnosti pred narkokarteli in drugimi storilci kaznivih dejanj ter obvarovati
svoje naravne vire. Vendar naj bi bilo po mehiški ustavi prepovedano »vzeti pravico v svoje
roke« ali uporabiti nasilje za osebno maščevanje. Prav tako mnogi opozarjajo na tanko črto
med samoobrambnimi/vigilantskimi organizacijami in paravojaškimi skupinami (Wells,
2013). Zdi se, da so nekatere skupine bolj zainteresirane za dejavnosti, kot je izsiljevanje, in
ne bojevanje proti narkokartelom (Cheney, 2013). Deležne so tudi raznih drugih obtožb in
zločinov, med drugim jim pripisujejo neupravičene uboje, krajo in spopadanje z vladnimi
silami (Wells, 2013). Še več, v odmaknjenih regijah, kjer imajo absoluten nadzor in
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predstavljajo edino roko pravice, so aretirale ali pridržale ljudi brez kakršne koli državne
avtoritete (Cheney, 2013).
Rurales
Cuerpo de Defensa Rural ali Rurales so vigilantske skupine, kot Autodefensas, le da jih
financira in regulira država. Šlo naj bi za začasno formacijo mehiške vojske, ki bi se bojevala
proti narkokartelom in zagotavljala varnost na podeželju. Vsaka skupina, ki je del te
samoobrambne sile, je pod neposrednim poveljstvom vojske in ministrstva za nacionalno
obrambo. Za varovanje svojih skupnosti se lahko pridružijo tudi lokalni policiji, če
izpolnjujejo vse pogoje in imajo soglasje občinskega sveta. S tem lahko v primerjavi z
Autodefensas zakonito nosijo orožje v javnosti in varujejo svoje skupnosti. Vsak posameznik
je dolžan registrirati vsako orožje, ki ga trenutno poseduje ali nosi. V zameno država priskrbi
vso potrebno opremo za delovanje, komunikacijo in transport (Cano, 2014).
Tranzicija vigilantskih skupin v državno sponzorirano paravojaško organizacijo ni bila
popolnoma nemoten proces (Heinle, Molzahn in Shirk, 2015, str. 30). Kljub marsikateri
problematiki in nesoglasjem je bila izbira vlade za oblikovanje paravojaške organizacije
boljša odločitev kot pa pustiti vigilantskim skupinam (Autodefensas) in milicam proste roke,
brez regulacij in zadržkov. Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bodo nenadzorovane vigilantske
skupine začele ukvarjati s »plenilskimi« dejavnostmi v svojih lokalnih skupnostih. Poleg
strogega nadzora in vsiljevanja lastnih agend je bilo vse več poročil o kriminalnih dejanjih, ki
bi le še dodatno škodila odnosom med državo in prebivalstvom (Felbab-Brown, 2015).
EPR/Ejercito Popular Revolucinario
Popularna revolucionarna armada je marksistična gverilska skupina v južni Mehiki, ki je od
svojega nastanka leta 1996 izvedla številne napade na vojaške baze in naftovode. Nastala je iz
marksistične, leninistične in maoistične skupine, imenovane PROCUP, ali Tajne delavske
revolucionarne stranke ljudske unije, ki se je prvič pojavila v 70. letih prejšnjega stoletja.
Sčasoma so se ji pridružile tudi manjše levičarske skupine, ki so leta 1994 oblikovale EPR.
Skupina se je javno predstavila leta 1996, ko je približno sto oboroženih mož vkorakalo v
mesto Aguas Blancas v zvezni državi Guerrero in prebralo politični manifest, v katerem so
pozvali k rušenju vlade ter poudarjali neenakost in nasilno zatiranje mehiške družbe. Leta
1998 se je radikalna frakcija znotraj organizacije odcepila od ERP in oblikovala ERPI ali
uporniško ljudsko revolucionarno vojsko. Leta 2008 je bil govor o mirovnih pogajanjih med
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EPR in vlado, vendar so kmalu razpadla. Skupina EPR še vedno velja za grožnjo mehiški
nacionalni varnosti. Leta 2012 je uradno naznanila, da se ponovno oborožuje in pripravlja na
boj. Znana je tudi po bombnih napadih in številnih ugrabitvah za pridobivanje dodatnih
sredstev (InSight Crime, 2017a).
EZLN
EZLN ali Zapatistična narodnoosvobodilna vojska13 se razlikuje od večine drugih
paravojaških in uporniških skupin v Latinski Ameriki, ker strogo upošteva demokratični in
pravni okvir ter se ne vpleta v organizirani kriminal za pridobivanje finančnih sredstev. Njena
politična ideologija je bila poglavitnega pomena, da se je v preteklosti uspešno izogibala
oboroženih ali kriminalnih dejavnosti. S tem je v javnosti pridobila tudi določeno politično
legitimnost. V primerjavi z drugimi uporniškimi skupinami v Kolumbiji in Peruju ima EZLN
široko podporo tako v mehiški levici kot tudi na mednarodnem področju, kjer je znana kot
eno izmed vodilnih gibanj proti globalizaciji. Prav tako je treba omeniti, da se skupina močno
izogiba konvencionalni politični participaciji in že od same ustanovitve (leta 1994) zavrača
vstop v mehiški politični sistem, za katerega meni, da je brezupno skorumpiran (Ramsey,
2012).
4.2.3 ZDA
Kot največji svetovni potrošnik na področju drog in največji dobavitelj strelnega orožja so
ZDA neposredno prispevale k nasilju v Mehiki. Zaradi velikosti ameriškega trga in
inflacijskega učinka, ki je posledica prepovedi prodaje drog, mehiški dobavitelji zaslužijo
ogromne vsote bruto prihodkov, ocenjene na od šest do sedem milijard dolarjev letno. Orožje,
strelivo in eksplozivne naprave, ki so kupljeni v ZDA, imajo pomembno vlogo v mehiški
vojni proti drogam. Mehiški narkokarteli uporabljajo široko paleto strelnega orožja, ki ne
zajema samo civilnega in polavtomatskega strelnega orožja, ampak tudi naprednejše, ki se
uporablja v konvencionalnih vojskah, vključno z raketometi, različnimi granatami ter
avtomatskimi jurišnimi puškami, kot sta AK-47 in AR-15. Predsednik Obama se je zavzemal
za ureditev mednarodnih pogodb, ki bi olajšale izmenjavo informacij ter omogočile
medsebojno pravno pomoč in izročitev kaznjencev za učinkovitejši boj proti organiziranemu
kriminalu (Shirk, 2011, str. 13, 14). Preprodaja drog predstavlja veliko potencialno grožnjo
ameriški nacionalni varnosti. V primerjavi s tujimi terorističnimi skupinami narkokarteli ne
13

Zapatizem ali »Zapatismo« je oboroženo gibanje, poimenovano po mehiškem revolucionarju Emilianu Zapatu
(»Zapatista National Liberation Army«, 2017).
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nameravajo izvesti terorističnih napadov v ZDA ali strmoglaviti mehiške vlade. Mehika je v
notranjem konfliktu, vendar ni propadla država, toda vsakršen preliv ali razširitev konflikta bi
lahko resno ogrozila javno varnost v nekaterih delih ZDA (Williams in Felbab-Brown, 2012,
str. 15, 16).
Doktrina o vojni proti drogam se v veliki meri pripisuje ameriškemu predsedniku Richardu
Nixonu, ki je leta 1973 ustanovil agencijo DEA (Drug Enforcement Administration) in s tem
napovedal globalno vojno proti drogam. ZDA so od takrat porabile več kot 2,5 trilijona
dolarjev. Ameriški model militarizacije in prohibicije drog je bil v zadnjih štirih desetletjih
uspešno izvožen v Latinsko Ameriko, predvsem v Kolumbijo in Mehiko. Dolgoletni boj
mehiške vlade proti narkokartelom ne bi bil mogoč brez finančne podpore in vojaškega
sodelovanja z ZDA (Lakhani in Tirado, 2016).
Pobuda Mérida
Pobuda Mérida je partnerstvo med Mehiko in ZDA za boj proti organiziranemu kriminalu (in
s tem povezanemu nasilju) ter spoštovanje osnovnih človekovih pravic in vladavine prava.
Zasnovana je na podlagi načel skupne in deljene odgovornosti, medsebojnega zaupanja in
spoštovanja neodvisnosti obeh držav (State.gov, 2018).
Konceptni načrt je sprva obsegal štiri glavne naloge: 1. zlomiti moč in nekaznovanost
kriminalnih združb, 2. okrepiti nadzor na obmejnih, zračnih in pomorskih območjih, 3.
izboljšati zmogljivosti pravosodnih sistemov v državi, 4. zmanjšati delovanje tolp in
povpraševanje po drogah. Začetno financiranje je bilo osredinjeno na usposabljanje in
opremljanje mehiških varnostnih sil. Predsednika ZDA in Mehike sta pobudo opisala kot
poskus razširitve bilateralnega in regionalnega boja proti drogam in tesnejšega sodelovanja na
varnostnem področju.
Prihod Obamove administracije leta 2009 je bila pomembna priložnost za preučitev ameriške
nacionalne obrambe v kontekstu bilateralnega sodelovanja z Mehiko. Demokratska večina v
kongresu bi lahko znatno zmanjšala finančno podporo pobude, ki je bila v zadnjem letu
prvotne triletne proračunske pogodbe. Kljub temu se je administracija odločila za preureditev
nekaterih strategij (Olson, 2017).
Leta 2011 so ameriška administracija in vladni uradniki predsednika Calderóna revidirali
strategijo pobude. Po mesecih posvetovanj sta vladi razširili bilateralno sodelovanje in
uporabo pobude na štiri glavne stebre, ki vključujejo krepitev državne institucije kot družbene
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strukture (angl. institution building), izboljšanje gospodarskega razvoja, uvajanje družbenih
programov ter pomoč zveznim državam in občinam (zlasti ob ameriško-mehiški meji).
V preteklih nekaj letih je bila implementacija dokaj uspešna. Kljub počasnemu zagonu in
začetnim zamudam pri dostavi potrebne opreme je bilo ob koncu mandata predsednika
Calderóna leta 2012 zagotovljene približno 1,1 milijarde dolarjev pomoči. Šlo je predvsem za
krepitev državnih institucij in zagotavljanje usposabljanja ter tehnične pomoči varnostnemu
osebju. Organizirani so bili posebni programi za usposabljanje carinikov, paznikov in
policistov na federalni, državni in lokalni ravni. Nekateri programi so bili zasnovani na
modelu »treniranja trenerjev«, pri katerem je cilj usposabljanje inštruktorjev, ki lahko nadalje
usposabljajo lasten kader (Ribando Seelke in Finklea, 2017).
Štirje stebri pobude Mérida
Strategija štirih stebrov pobude združuje kratkoročne in dolgoročne pristope k reševanju
varnostnih vprašanj, ki jih predstavljajo narkokarteli. Kratkoročna prizadevanja so osredinjena
na izboljšanje obveščevalnega sodelovanja med državama, uničenje kriminalnih mrež,
aretacije kartelskih voditeljev ter prestrezanje pošiljk drog in orožja. Ti pristopi so
predstavljeni v prvih dveh stebrih. Z dodatnima elementoma, ki sta del preoblikovanja pobude
Mérida in predstavljata dolgoročne cilje, sta poudarjeni preoblikovanje državne meje in
preprečevanje nasilja v družbi (Olson, 2017).
1. Motenje in uničenje kriminalnih organizacij. Ta pristop gleda na narkokartele kot

korporacije ali podjetja, pri katerem se iščejo šibke točke organizacijske strukture, ki
bi lahko učinkovito zmotile ali prekinile poslovanje. Vladni uradniki morajo razumeti
strukturo vodstva, dobavne verige in trg vsakega kartela. ZDA predstavljajo večinski
trg mehiške preprodaje drog, kar pomeni, da so ZDA glavni vir kartelskega dobička,
ki se vrne v Mehiko. Motenje preprodaje orožja iz ZDA v Mehiko je še ena dejavnost,
ki lahko oslabi delovanje kartelov. Izboljšanje obveščevalne dejavnosti in izmenjava
obveščevalnih podatkov sta ključnega pomena (Olson in Wilson, 2010). Ameriške
obveščevalne službe na podlagi tehnologije (z brezpilotnimi letali ali droni) obveščajo
mehiške vladne sile ter zbirajo podatke o kartelskem delovanju v severni in južni
Mehiki. Ameriška podpora je omogočila tudi oblikovanje raznih namenskih
obveščevalnih skupin na federalni, državni in lokalni ravni, ki delujejo po vsej državi
(Ribando Seelke in Finklea, 2017, str. 4).
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2. Institucionalizacija vladavine prava. Civilne institucije so odgovorne za spoštovanje
človekovih pravic in ohranjanje pravne države. Pravni problemi, kot je pomanjkanje
vojaških pooblastil pri zbiranju dokazov in zasliševanju osumljencev, omejujejo
napredek v boju proti narkokartelom (Olson in Wilson, 2010). Za razvoj močnih
civilnih institucij so nujne reforme v policiji ter v pravosodnem in kazenskem sistemu
(Ribando Seelke in Finklea, 2017).
3. Izgradnja državne meje 21. stoletja. Glavni izziv je preprečiti tok prepovedanega
blaga in nevarnih posameznikov, hkrati pa zagotoviti legitimno trgovanje in prosto
potovanje. V današnjem svetu je učinkovita meja pokazatelj uspešne države na
področju gospodarske konkurenčnosti in nacionalne varnosti. Oblikovanje meje 21.
stoletja pomeni ločitev varnostnih in carinskih infrastruktur od glavnih mejnih
prehodov (Olson in Wilson, 2010). Namesto označevanja vsakega migranta ali
čezmejne komercialne pošiljke za potencialno grožnjo je večji poudarek namenjen
identifikaciji in ločevanju stopnje ogroženosti. V ta namen so uvedli številne
preventivno-preiskovalne programe (angl. pre-screening programe), ki so ločili redne
potnike od neznanih ter omogočili hitrejši prehod. Prav tako je to olajšalo delo
carinskim službam, ki so se lahko posvetile drugim, nevarnejšim primerom (Olson,
2017).
4. Oblikovanje močnih in odpornih skupnosti. Ta steber se osredinja na obravnavo
osnovnih vzrokov kriminala in nasilja ter spodbujanje varnosti in socialnega razvoja,
ki manjšim skupnostim omogoča, da se uspešno zoperstavijo kriminalu in nasilju.
Uradniki obeh držav sodelujejo pri oblikovanju in implementaciji socialnih programov
za preprečevanje kriminala v družbi. Četrti steber spodbuja lokalne voditelje,
predstavnike civilne družbe in akterje v zasebnem sektorju, da sami poskrbijo za
preprečevanje kriminala v njihovih skupnostih (Ribando Seelke in Finklea, 2017).
4.2.5 Kolumbija
Kolumbija ima obsežno zgodovino z bojem proti narkokartelom in marksističnim uporniškim
skupinam. Kolumbija pomaga mehiški vladi pri usposabljanju tisočerih policistov in vojakov
ter sodnih uradnikov pri omejevanju kartelskega vpliva v državi. Večina usposabljanj poteka
v Mehiki pod nadzorom kolumbijskih in ameriških inštruktorjev, vendar so nekatera bolj
specializirana usposabljanja izvedena v ZDA ali Kolumbiji (Forero, 2011). Mehiški vojaki in
policisti, ki so napoteni na usposabljanje v Kolumbijo, so večinoma del specialnih enot, ki se
urijo s komandosi kolumbijske nacionalne policije (VOA, 2011).
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Glavni namen sodelovanja je predvsem izmenjava izkušenj in strategij na področju boja proti
organiziranemu kriminalu in asimetričnega (gverilskega) bojevanja. Kolumbijsko podporo
delno financirajo ZDA in je posredno namenjena tudi ameriški nacionalni varnosti. Obamova
administracija se je odločila za to potezo, ker pomaga mehiški vladi pri izboljšanju varnostne
situacije v državi, obenem pa zavrača potrebo po večji prisotnosti ameriških oboroženih sil v
Mehiki. Prisotnost ameriških sil v državi bi bila politično sporna, čeprav ZDA vsako leto
prispevajo več milijonov dolarjev za boj prot narkokartelom.
Kolumbija pa obenem ne želi biti le prejemnica finančne pomoči ZDA, ampak želi sama
pomagati in stabilizirati regionalno problematiko, ki je posledica trgovine z drogo. Kolumbija
je še vedno na vrhu svetovne lestvice po proizvodnji kokaina, ki večinoma potuje skozi
Mehiko v ZDA. Kljub nedavni zgodovini krvavih bojev proti narkokartelom in gverilskim
FARC mnogi menijo, da je mehiška vojna proti drogam drugačen konflikt in da so nujni
drugačni pristopi kot v Kolumbiji desetletje prej. Pretekli konflikt v Kolumbiji je bil dokaj
kompleksen in je imel politične korenine, v primerjavi z mehiških, v katerem naj bi imele
glavno vlogo droge.
Kolumbijska nacionalna policija se lahko primerja s katerokoli policijo v Latinski Ameriki,
vendar je edinstvena v tem pogledu, da je usposobljena za delovanje kot lahka pehota vojske
in je opremljena s helikopterji ter z orožjem večjega kalibra za boj proti težko oboroženim
nasprotnikom. Imajo izkušnje na področjih, ki jih drugi nimajo: izkušnje z ugrabitvami,
eksplozivnimi napravami in bojem proti močnim kriminalnim organizacijam. Kolumbijski
inštruktorji v sodelovanju s preiskovalci in tožilci iz ZDA in Kanade vodijo tedenske
programe o zbiranju dokazov in sodnih postopkih, kako učinkovito uničiti delovanje
narkokartelov v Mehiki. Zaposleni v mehiškem pravosodju, vključno s tožilci in sodniki, so
napoteni v Kolumbijo, kjer razpravljajo o zakonskih reformah, ki bi izboljšale razmere v
Mehiki (Forero, 2011).

4.3 Potek
Operacija Michoacán
Zvezna država Michoacán je ključnega pomena za razumevanje izbruha konflikta in trgovanja
z drogami v Mehiki. Pristanišče Lazaro Cardenas je najpomembnejše pristanišče v državi in
glavna strateška točka za pretok drog (Noel, 2015). Septembra 2006, po izvolitvi novega
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predsednika Felipeja Calderóna, so člani kartela javno izobesili pet obglavljenih glav v
Uruapanu, enem izmed največjih mest v zvezni državi Michoacán. Do takrat v letu 2006 je
bilo v Michoacánu ubitih več kot 400 ljudi (Parish Flannery, 2013). La Familia Michoacána je
prevzela odgovornost za grozodejstva in jih označila za »božjo pravičnost«. »Družina ne
ubija zaradi plačila, ne ubija žensk in ne ubija nedolžnih … Kdorkoli mora umreti, umre,« je
bilo priloženo sporočilo. Taka grozodejstva so postala blagovna znamka narkokartelov in tako
so problematiko korupcije ter kriminala približali širši javnosti (Noel, 2015).
Calderón je označil vojno proti drogam kot primarni cilj njegovega predsedovanja in
nemudoma začel zatirati kartelske dejavnosti v državi. Del razloga za tako agresivno in
dramatično držo do kartelov je bila negotovost njegovega položaja kot predsednika države.
Kljub ekstremno tesni zmagi na volitvah s samo 0,58 odstotka razlike glasov se je soočal z
večmesečnimi političnimi protesti, ki bi lahko ogrozili njegovo legitimnost predsedovanja.
Nekaj tednov v njegovem predsedovanju se je sestal z najvišjimi varnostnimi in vojaškimi
uradniki za oblikovanje vojaške strategije, ki bi bila usmerjena proti največjim narkokartelom
in njihovim voditeljem. Eden izmed ciljev strategije je bila redukcija dominantnih kartelov na
manj nevarne, posamezne kriminalne organizacije. Calderón je v javnih nastopih tako srčno
zagovarjal svoj načrt o uničenju narkokartelov, da bi kakršnokoli oklevanje končalo njegovo
politično kariero (Pargiter, 2016, str. 25).
Operacija Michoacán je skupna operacija mehiške federalne policije in mehiške vojske proti
kartelu La Familia Michoacána, ki se je začela 11. decembra 2006 (Beltrán Minehan, Cedillo
in Axolote, 2015). Naslednjega dne, 12. decembra, je več kot 4000 vojakov zasedlo zvezno
državo Michoacán. Vladne sile so izvajale hišne racije in aretacije na območjih pod nadzorom
narkokartelov ter vzpostavile kontrolne točke na avtocestah in sekundarnih cestah (BBC,
2006). Operacija je bila izvedena pod skupnim nadzorom sekretariata za javno varnost,
generalnega državnega tožilca, ministrstva za notranje zadeve in poveljstva oboroženih sil.
Mehika je s tem postala druga država v Latinski Ameriki (po Kolumbiji), ki je uporabila
militarizacijo za boj proti drogam (Beltrán Minehan in drugi, 2015). Calderónova strategija
pri pregonu narkokartelov je bila neizprosna in brez razlikovanja. Ko so ga mediji obtožili
tolerantnosti do kartela Sinaloa, je vztrajal, da so karteli strateško ciljani in napadeni
sorazmerno z njihovo velikostjo. Za preostale narkokartele je bil to jasen znak, da obstaja
malo manevrskega prostora za pogajanje z vlado o mirovni rešitvi konflikta. Tudi če se
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narkokarteli izogibajo nasilnim dejanjem in nadaljujejo poslovanje po mirni poti, ne bodo
ubežali represiji, ker so že na črnem seznamu vlade. Obdobja »pax priista«14 že davno ni več.
Calderón je namenil vse državne resurse za vojno proti drogam in povečal vojaške operacije
po vsej državi. Med predsedovanjem je vedno več sredstev namenjal varnostnim in
obrambnim institucijam ter povečal njihov proračun s 84.975 v letu 2007 na 126.128
milijonov mehiških pesov v letu 2011 (Pargiter, 2016, str. 25, 26). Poleg skupne operacije v
Michoacánu so mehiške oborožene sile začele izvajati posebne operacije v Tijuani, Nuevo
Leónu in Guerreru, kar je spremenilo dinamiko konflikta (Becerril, 2012). Povečalo se je tudi
število federalnih policijskih sil, ki so bile poleg oboroženih sil glavna gonilna sila vojne. V
prizadevanju za preprečitev širjenja korupcije in podkupovanja v policijskih in vojaških vrstah
je Calderón zvišal plače za 50 odstotkov vsem enotam, ki so sodelovale v boju proti
narkokartelom, ter poskušal centralizirati poveljstvo federalne policije, da bi delovala
učinkoviteje in neodvisneje (Pargiter, 2016, str. 26).
Na začetku leta 2007 je mehiška vlada razširila vojaške operacije v zveznih državah Baja
California in Baja California Sur na zahodu Mehike, kjer je bil glavna tarča kartel Tijuana oz.
Organizacija Arellano Félix. Vendar operacija Baja California ni prinesla želenih rezultatov
(Beltrán Minehan in drugi, 2015). Istega leta so se ZDA aktivno pridružile boju proti drogam
v Mehiki v obliki denarne in vojaške podpore t. i. pobude Mérida. Calderónova strategija o
prijetju oz. odstranitvi vodilnih članov kartela se je sprva izkazala za precej uspešno. S
sodelovanjem z vojaškimi in s policijskimi silami so prijeli ali ubili 22 od 37 najbolj iskanih
kartelskih članov v državi.
Karteli so se posledično odzvali še z večjo stopnjo nasilja. Obseg nasilja je postal legendaren
zaradi skrajne brutalnosti: obglavljanje, pohabljanje in živo odiranje so le nekatere izmed
ekstremnih metod kartelov. Leta 2011 je inštitut Trans-Border ocenil, da je bilo približno
deset odstotkov vseh žrtev, povezanih z drogami, pred smrtjo mučenih in 4,5 odstotka
obglavljenih. Še več, kot del propagande ali psihološkega bojevanja so karteli začeli objavljati
videoposnetke usmrtitev v socialnih omrežjih.
Uspešne vojaške operacije in fragmentacija dominantnih kartelov so prispevale k povečanju
nasilja v državi. Medtem ko so vladne sile odstranjevale vodilne člane kartelov, so se znotraj
njihovih organizacij pojavljala trenja, ki so vodila do prekinitve medsebojnih odnosov in
14

Pax Priista je bilo obdobje politične hegemonije Institucionalne revolucionarne stranke (PRI) v Mehiki, ki je
bila na oblasti od leta 1929 do 2000 (»Institutional Revolutionary Party«, 2015).
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ravnotežja moči med karteli. Vladne operacije so organizacijsko strukturo močnejšega kartela
pogosto tako poškodovale, da so povzročile nastanek novih in neodvisnih kartelov. Zato
nekateri strokovnjaki sklepajo, da se je struktura kartelov spremenila. Medtem ko so pretekli
karteli delovali kot centralizirane in močno hierarhične organizacije, so postali bolj
horizontalno organizirani, z večjo stopnjo avtonomije na nižjih ravneh (Barnes, 2013, str. 49,
50).
Stopnjevanje konflikta
V januarju leta 2008 je mehiška vlada začela skupno vojaško operacijo Nuevo LeónTamaulipas, da bi prekinila delovanje Zalivskega kartela in kartela Los Zetas. Slednji je takrat
že pridobil ugled kot eden izmed najnevarnejših kartelov v Mehiki (Beltrán Minehan in drugi,
2015). V tej operaciji so vladne sile prav tako ujele enega izmed ustanoviteljev kartela Beltrán
Leyva, Alfreda Beltrána Leyvo (BBC, 2008). Konec marca se je z operacijo Chihuahua začela
konfrontacija s kartelom Juárez v zvezni državi Chihuahua, nekaj mesecev pozneje pa še
operacija v zvezni državi Sinaloa (Noroeste, 2011). Ta operacija je močno prizadela delovanje
Federacije Sinaloa, ki je posledično razpadla na posamezne samostojne kartele. Kljub nastali
škodi je kartelu Sinaloa uspelo obdržati hegemonijo nad prodajo drog v ZDA, zato je postal
najmočnejši narkokartel v državi (Guerrero-Gutiérrez, 2011, str. 31). Poleg vojaških operacij
doma so se mehiške sile angažirale tudi v mednarodnih operacijah proti trgovini z drogo v
Gvatemali, Italiji in ZDA. Z mednarodno operacijo Solare je bilo prijetih več kot dvesto
osumljencev (Beltrán Minehan in drugi, 2015).
V tem letu je izbruhnila tudi zloglasna afera o vsesplošni policijski korupciji. Mehiški general
Sergio Aponte Polito je v intervjuju javno obtožil številne policijske uslužbence kaznivih
dejanj, ki vključujejo ugrabitve, tihotapljenje drog in izsiljevanje. Obtožbe o korupciji v
Mehiki niso nove, vendar je Aponte Polito objavil vrsto dokazov in posebnih primerov ter
imenoval več kot ducat policistov, med katerimi so bili številni visoki častniki (Marosi,
2008b). Te obtožbe so šokirale mehiško vlado, ki se je tako zavzemala za izkoreninjenje
državne korupcije in organiziranega kriminala. Številni obtoženi so odstopili od svojih
položajev ali preprosto pobegnili. Napredek v boju proti narkokartelom so ovirali
podkupovanje, ustrahovanje, izsiljevanje in politična korupcija, štiri mesece pozneje pa je bil
general Aponte Polito razrešen s svojega položaja. Za nekatere je bil junak, za druge
demagog, vendar ostaja dejstvo, da je bil generalov odhod težek udarec za mehiško ofenzivo
proti narkokartelom (Marosi, 2008a).
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Nasilje v državi se je stopnjevalo, ko je 15. septembra doseglo nov vrhunec, bombni napad v
mestu Morelia. Narkokarteli so bili do te točke že znani po številnih grozodejstvih. Niso le
ugrabljali, pohabljali in brutalno ubijali kartelskih tekmecev, ampak so ubili tudi na stotine
policistov, vojakov in drugih vladnih uslužbencev. Vendar nikoli prej niso izvedli bombni
napad na civilno prebivalstvo. V napadu sta bili uporabljeni dve ročni granati, vrženi v
množico ljudi, ki je bila med praznovanjem mehiškega dneva neodvisnosti zbrana na glavnem
trgu mesta Morelia. Ubitih je bilo vsaj osem ljudi in več kot sto ranjenih. Mnogi so napad
označili za teroristični napad, ki naj bi povzročil strah v javnosti ter poslal jasno sporočilo
vladi in njeni politiki boja proti drogam (Grillo, 2008; Lacey, 2008). Mehiške oblasti so
povečale svoja prizadevanja in do konca leta uspešno aretirale ali ubile številne pomembne
člane narkokartelov, med drugimi Eduarda Arellana Félixa, vodjo kartela Tijuana, in Jaimeja
Gonzáleza Durána, soustanovitelja kartela Los Zetas (Beltrán Minehan in drugi, 2015).
Mehiška vojska je prav tako v Reynosi zasegla največjo količino orožja v zgodovini države,
in sicer 540 različnih pušk, 165 granat, 14 palic dinamita, 500.000 nabojev in 1000
nabojnikov. Prav tako so bili zaseženi en raketomet, številni kosi pozlačenega ali po meri
izdelanega orožja in večja količina denarja v vrednosti 976.000 mehiških pesov (Fox News,
2008; Daily Mail Reporter, 2008).
V letu 2009 so se spopadi in vojaške operacije nadaljevale po vsej državi, 17. februarja pa je v
mestu Reynosa prišlo do oboroženega spopada med mehiško vojsko na eni strani ter
Zalivskim kartelom in Los Zetas na drugi. V spopadu je umrlo najmanj dvanajst ljudi, med
njimi tudi eden izmed glavnih voditeljev Zalivskega kartela, Héctor Manuel Sauceda
Gamboa. Ta navidezno nepomemben dogodek je bil eden izmed glavnih vzrokov za odcepitev
paravojaške veje Los Zetas od Zalivskega kartela leta 2010. Isti mesec je ameriška DEA
izvedla operacijo Xcellerator proti kartelu Sinaloa, aretirala 755 osumljencev ter zasegla večjo
količino droge in laboratorijev. Ameriški urad za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozivna
sredstva (ATF) je prav tako izdal zaskrbljujoče poročilo, da skoraj 90 odstotkov vsega
strelnega orožja, uporabljenega v mehiški vojni proti drogam, izvira iz ZDA (Beltrán
Minehan in drugi, 2015). Sredi julija je federalna policija aretirala enega izmed vodij La
Familie Michoacáne, Arnalda Rueda Medino. Kot neposredni odgovor je La Familia izvedla
največjo ofenzivo proti vladnimi silam v zgodovini organiziranega kriminala ter napadla
številne policijske in vojaške objekte v osmih mestih v zahodni Mehiki. V napadih so bile
uporabljene jurišne puške (AK-47 in AR-15) in ročne (fragmentacijske) granate (Gomez in
Otero, 2009). Leto 2009 se je končalo dramatično s smrtjo enega izmed ustanoviteljev kartela
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Beltrán Leyva, Marcosa Arturja Beltrána Leyva, ki je bil ubit v dvournem spopadu z
mehiškimi marinci (CNN, 2009). Kmalu je sledilo kartelsko maščevanje, v katerem so med
drugimi ubili mater in tri sorodnike pokojnega marinca Melquisedeta Angula Córdove, ki je
bil del omenjene vojaške operacije. Uboji so se zgodili le nekaj ur po njegovem pogrebu
(Malkin, 2009).
Na začetku leta 2010 je federalna policija v mestu Culiacana aretirala še enega izmed bratov
Beltrán Leyva, Carlosa, kar je še dodatno prizadelo vodstvo kartela. Prav tako v januarju se je
zgodil zloglasen incident v Juárezu, v katerem so oboroženi storilci vdrli na hišno zabavo in
ubili šestnajst najstnikov ter jih dvanajst ranili. Javnost je bila ogorčena, ker nobeden izmed
najstnikov ni bil del kriminalnih skupin. Kot rezultat napada je mehiška vlada začela izvajati
program »Vsi smo Juárez«, katerega namen je zmanjšati stopnjo umorov in nasilja (Beltrán
Minehan in drugi, 2015).
Napeti odnosi in dolgotrajni ozemeljski spori med Zalivskim kartelom in Los Zetas so končno
privedli do krvavega obračuna v zvezni državi Tamaulipas. Poročila o strelskih obračunih,
eksplozijah, ugrabitvah in oboroženih konvojih so preplavila državne medije (Mexidata.info,
2010). Nevarno oslabljen Zalivski kartel je v obupu za boj proti Los Zetas oblikoval
zavezništvo s kartelom Sinaloa in z La Familio Michoacáno (Geopolitical Monitor, 2010). V
marcu in aprilu je prišlo do niza drznih in neposrednih napadov na mehiško vojsko, ki so bili
skoncentrirani na vojaške baze in kontrolne točke ter so bili skrbno načrtovani in koordinirani.
Vojska se je uspešno zoperstavila napadom in ubila najmanj 18 napadalcev. Tudi moralna
zmaga je jasno pokazala taktično premoč mehiške vojske nad narkokarteli. Kartelska
oborožitev se lahko uspešno enači z oborožitvijo vojske, saj so vojaki zasegli 50 jurišnih
pušk, 61 ročnih granat in osem improviziranih eksplozivnih naprav ter tudi metalce granat in
šest oklepnih vozil (Olson in Sherman, 2010).
V letu 2010 so prvič prišla na plan tudi poročila o številnih pokolih domačinov in migrantov.
Prav tako so bila izkopana številna množična grobišča po vsej državi. Narkokarteli so zaradi
vladnih pritiskov začeli prilagajati svoj modus operandi v donosnejše in ekstremnejše
dejavnosti, med katerimi je bila kraja državne nafte in goriva. V decembru so člani Los Zetas
v zvezni državi Puebla poskušali nezakonito črpati nafto iz cevovoda v lasti državnega
podjetja PEMEX (»Petróleos Mexicanos«), ko je prišlo do velike eksplozije. V nesreči je bilo
ubitih 28 in ranjenih 52 ljudi. Prav tako je bilo poškodovanih več kot 115 domov (Beltrán
Minehan in drugi, 2015). Iskanje alternativnih dejavnosti zaslužka ni nekaj novega. Pripadniki
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Los Zetas so se poleg preprodaje drog aktivno ukvarjali tudi s tihotapljenjem ljudi. Kartel
Tijuana je pogosto ugrabljal ljudi za odkupnino, večina narkokartelov pa je največkrat
uporabljala izsiljevanje in ustrahovanje lokalnih skupnosti za pridobivanje moči in vpliva
(Stewart, 2010).
Mehiški konflikt je v letu 2011 dobil novega akterja, frakcijo, ki se je ločila od oslabljene La
Familia Michoacáne in se je imenovala kartel Vitezov templjarjev. Na začetku je šlo za kartel
s strogo ideologijo in z versko simboliko, ki se je bojeval proti materializmu in drogam.
Zaradi vse večjega nasilja v državi je bil na začetku maja protestni shod, imenovan Nacionalni
pohod za mir, ki je sprva štel okrog 500 protestnikov, a je kmalu narastel na 100.000. Protest
je bil v dvajsetih različnih krajih v Mehiki ter tudi v petindvajsetih mestih po vsem svetu,
vključno z Berlinom, s Parizom in z Madridom (Beltrán Minehan in drugi, 2015). Do leta
2011 naj bi vladne sile aretirale več kot 11.000 ljudi, povezanih z narkokarteli ali
organiziranim kriminalom. Aretacije in uboji kartelskega vodstva so le še poslabšali situacijo
v državi, fragmentacija kartelskih organizacij pa je pomenila nastanek več kot 70 novih
kartelov. Poleg bojevanja z vladnimi silami in drugimi karteli je nasilje poraslo tudi v
državnih zaporih. 19. februarja 2012 je bilo v mestu Apodaca zaradi zaporniškega izgreda
med člani Zalivskega kartela in Los Zetas ubitih 44 zapornikov.
Do meseca maja naj bi kartelski boj za prevlado vključeval samo še Los Zetas in kartel
Sinaloa, ki je do tega trenutka imel še vedno največjo moč in vpliv v državi. Največja stopnja
nasilja je bila skoncentrirana v severnem delu Mehike, v obmejnih mestih z ZDA in v mestu
Juárez. Glavni točki konflikta sta ostajali tudi zvezni državi Michoacán in Guerrero, drugod
po državi pa so bile stopnje nasilja razmeroma nizke (Casey-Maslen, 2015).
Calderónova agresivna strategija je do leta 2011 ubila ali aretirala 28 kartelskih voditeljev. Od
začetka konflikta leta 2006 je bilo v državi od štiri do šest dominantnih narkokartelov, ob
koncu leta 2012 pa vsaj dvanajst. Kot je bilo že omenjeno, so se zaradi fragmentacije pojavili
tudi številni manjši neodvisni karteli in paravojaške skupine. Cilj strategije je bil dosežen,
vendar le v teoriji: kljub fragmentaciji dominantnih kartelov se nasilje v državi ni zmanjšalo.
Ravno nasprotno, zaradi medkartelskih spopadov se je le še povečalo. Del razloga je tudi
odcepitev paravojaških vej dominantnih narkokartelov, kot je Los Zetas, od Zalivskega
kartela. Pri vzpostavitvi svoje avtoritete je Los Zetas uporabljal brutalne taktike in metode, ki
so bile nekoč nujne za zaščito in varovanje Zalivskega kartela. Calderón je prav tako
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implementiral številne protikorupcijske reforme v javnem sektorju in se skozi celotno
predsedovanje soočal z močno politično opozicijo (Pargiter, 2016).
Calderónovi vojni ni uspelo rešiti neposrednih potreb mehiškega prebivalstva. Dobičkonosna
trgovina z drogo se je nadaljevala, pošiljke kokaina in drugih drog iz Latinske Amerike so še
vedno prihajale v ZDA. Calderónova napaka je bila, da se je odločil za unilateralno rešitev za
mednarodni problem in pri tem neuspešno zaščitil lastno prebivalstvo pred stranskimi učinki
svoje strategije. Njegova agresivna makrostrategija je vojaškim silam omogočila večjo moč in
pooblastila nad lokalnim policijskim delovanjem. Rezultat je bil šest let nasilja, ki je škodoval
ugledu države, povzročil reorganizacijo narkokartelov ter neuspešno prekinil povezavo med
kolumbijskimi dobavitelji kokaina in kupci v ZDA. Trgovina z drogami velja za mednarodni
problem, ki zahteva mednarodno rešitev. Državni kriminal in nasilje sta nacionalna in lokalna
problema, ki naj bi ju reševala državna politika (Parish Flannery, 2013).
Predsedovanje Peña Nieta (2012–)
Predsedniški kandidat Institucionalne revolucionarne stranke (PRI) Enrique Peña Nieto je bil
kljub večjim nepravilnostim med predsedniškimi volitvami izvoljen za 57. predsednika
Mehike. Poleg množičnih protestov po vsej državi med njegovo volilno kampanjo so se
nasilni nemiri nadaljevali tudi po njegovi izvolitvi in inavguraciji (Beltrán Minehan in drugi,
2015). Predsedovanje je začel 1. decembra 2012, ki označuje konec dvanajstletne oblasti
Nacionalne akcijske stranke (PAN) in vrnitev k PRI, ki je bila prevladujoča stranka v 70. letih
prejšnjega stoletja (Noel, 2015).
Varnostni pristop predsednika Peña Nieta k boju proti narkokartelom je bil v razpravi, še
preden je bil izvoljen. V letu 2011 so se pojavile govorice, da če bo Peña Nieto postal novi
predsednik, bo poskušal sprejeti določene kompromise z narkokarteli. Take govorice so bile
za tedanji čas razumljive, saj je bilo znano, da so nekateri višji člani PRI sodelovali z
narkokarteli v obdobju pred izvolitvijo PAN-ovega predsedniškega kandidata Foxa leta 2000.
Vendar se je od leta 2000 veliko spremenilo in nova realnost v Mehiki z izbruhom
Calderónove vojne leta 2006 je jasni pokazatelj, da je kakršenkoli kompromis z narkokarteli
nemogoč.
Administracija Peña Nieta želi predvsem zmanjšati splošno raven nasilja v državi, da bi
pritegnila potencialne tuje vlagatelje in izboljšala državno gospodarstvo. Pri tem želi
preoblikovati varnostni pristop in problem kartelov, ki ga vidi izključno kot problem
61

notranjega ministrstva in policije. Karteli naj ne bi več predstavljali grožnje nacionalni
varnosti, torej mehiške oborožene sile in obveščevalne službe v boju proti organiziranemu
kriminalu niso več potrebne. Administracija želi v mnogih pogledih slediti kolumbijskemu
modelu boja proti narkokartelom. Kolumbiji ni nikoli uspelo ustaviti trgovanja z drogami na
njenem ozemlju, uspelo pa ji je premagati močna kartela Medellín15 in Cali ter omejiti
dejavnosti kartelov. Mehičani verjamejo, da če jim bo uspelo zmanjšati nasilje, povezano z
narkokarteli, bodo sprostili velik odstotek policijskih sil, ki se bodo lahko ukvarjale z drugimi
kaznivimi dejanji, namesto da skoraj vse vire posvečajo vojni proti drogam (Stewart, 2013b).
V zadnjem obdobju Calderónovega predsedovanja (2010–2012) so bili večje vojaške
operacije in bojevanje z vladnimi silami precej redke. Vlada v veliki meri ni bila več
odgovorna za izbruh spopadov ali incidentov, ki so se zgodili v državi. Še več, v večini
najsmrtonosnejših incidentov ni bila nikoli neposredno vpletena. V primeru oborožene zasede
v zvezni državi Nayarit maja 2011 je bilo ubitih 29 članov kartela. V zasedi v Sonori julija
2010 je bilo ubitih 20 članov kartela in v požaru igralnice v Monterreyu leta 2011 je bilo
ubitih 52 ljudi. Prav tako je bilo najdenih na stotine žrtev migrantov in rivalskih članov v
množičnih grobiščih ali na ulicah. Tudi o oboroženem spopadu v Reynosu marca 2013
obstajajo poročila, da so vladne sile dovolile bojevanje med karteloma, da je trajalo nekaj ur,
preden so se vključile v spopad (Stewart, 2013a).
Čeprav so bili narkokarteli še vedno potencialna grožnja nacionalni varnosti in delovanju
države, je želela administracija Peña Nieta premakniti pooblastila v boju proti organiziranemu
kriminalu na ministrstvo za notranje zadeve. Med Calderónovim predsedovanjem je
predsednik osebno vodil in nadziral potek vojaških operacij proti narkokartelom. Peña Nieta
se želi oddaljiti od te vloge, ki bi prispevala k zmanjšanju medijske pozornosti in
»precenjenosti« narkokartelov v javnosti. Narkokartele želi prikazati kot sekundarni problem,
ki ne zahteva predsedniške osebne pozornosti ali vodstva. S tem bi se lahko osredinil na druge
težave, ki so ključnega pomena za mehiški razvoj in prihodnost. Med njimi so reforme
državnih izobraževalnih sistemov, bančništva in energetike ter izboljšanje državnega
gospodarstva. To je ena izmed temeljnih razlik med administracijama Calderóna in Peña
Nieta.

15

Kartel Medellín je bil prvi večji narkokartel v Kolumbiji, ki je bil ustanovljen v 70. letih prejšnjega stoletja.
Najbolj znan vodja kartela je bil Pablo Escobar, ki je v 90. letih postal eden izmed najbogatejših in najbolj
iskanih posameznikov na svetu (Samuels, 2017).
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Vendar samo označiti narkokartele za sekundarni problem ali grožnjo še ni dovolj. Vlada se
še vedno srečuje z resno problematiko narkokartelov v državi. Administracija je v ta namen
oblikovala nov celoviti pristop k boju proti narkokartelom, ki v nekaterih pogledih spominja
na protiuporniško delovanje. Mehičani se strinjajo, da gospodarskih, kulturnih in socioloških
problemov ni mogoče rešiti le s fizično silo. Tak celovit pristop ne pomeni popolne opustitve
fizične sile in oboroženih operacij. Pomemben steber vsakega protiuporniškega delovanja je
zagotovitev varnosti civilnega prebivalstva. Vendar namesto naključnih racij in spopadov z
narkokarteli administracija želi uporabiti fizično silo v preciznejših in bolj namenskih
operacijah, ki ne bi eliminirala samo oboroženih storilcev, temveč njihovo celotno
organizacijo, rekrutiranje ter dobavo orožja in drog. V tem pristopu ne bi zadostovala samo
fizična sila, ampak bi bila nujna tudi druga orodja, kot so obveščevalna dejavnost, finančno
ukrepanje (ciljanje in zamrznitev kartelskih financ), izboljšanje javnega zdravstva, krepitev
državne institucije (angl. institution building) in večjih protikorupcijskih prizadevanj. Z
zagotavljanjem varnosti, stabilnosti in gospodarskih priložnosti lahko vlada zmanjša
rekrutacijo mladih v kartelske organizacije, ki trenutno ne vidijo druge možnosti za
izboljšanje življenja v državi (Stewart, 2013b).
Prvi korak administracije je bil ustanovitev nacionalne žandarmerije, ki bi imela večja
pooblastila na podeželju in v bolj odmaknjenih predelih države (Thompson, 2012). Federalna
policija in vojska sta imeli premalo osebja in bili v boju proti narkokartelom premalo
strokovni. Ustanovitev žandarmerije, ki bi štela približno 40.000 žandarjev, bi povečala
obveščevalno dejavnost in zbiranje podatkov ter patruljno dejavnost na konfliktnih območjih,
kar bi sprostilo delo federalne policije in vojske. Jedro žandarmerije bi bilo sestavljeno iz
veteranov vojne proti drogam in izkušenih strokovnjakov, ki so delovali v obdobju
Calderónove administracije (Hale, 2014). Ustanovitev žandarmerije, ki naj bi bila ključni
element nove administracije, se je na koncu izjalovila ter je postala le posebna podskupina
federalne policije in šteje približno 5000 mož (Meyer in Boggs, 2013).
Še en razlog za ustanovitev žandarmerije je bil pojav vigilantskih skupin ali Autodefensas v
letih 2013 in 2014. Po letih bojevanja z narkokarteli je val vigilantizma ali organizirane
samoobrambe manjših skupnosti zajel več kot 70 občin v trinajstih različnih zveznih državah.
Skupine so se javno udeleževale protestov pred vladnimi ustanovami, patruljirale v svojih
lokalnih skupnostih, gradile cestne zapore in blokade pri iskanju kriminalcev ter izvajale
lastne sodne procese, brez državnih pooblastil. Začetna epidemija vigilantskih skupin, ki se je
pojavila na začetku leta 2013, je do konca leta skoraj izginila. Veliko skupin se je priključilo
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paravojaški organizaciji rurales, ki jo je financirala mehiška vojska, nekaj skupin pa je še
vedno samostojno delovalo v različnih predelih države (Cano, 2014; Phillips, 2016).
Peña Nieto je prav tako želel povečati sodelovanje s Kolumbijo in z ZDA. V predvolilni
kampanji je obljubil, da bo zaposlil Oscarja Naranjo, ki je bil znan kolumbijski general
policije in ki bi deloval kot glavni varnostni svetovalec v boju proti narkokartelom.
Kolumbijska policija je znana po svetovanju in usposabljanju številnih policij po vsem svetu
ter je vzor boja proti prepovedanim drogam (Dudley, 2012).
V zvezi z ZDA je Peña Nieto želel nadaljevati sodelovanje v okviru pobude Mérida. Podpiral
je usposabljanje mehiških sil na strani ameriških inštruktorjev, vendar brez prisotnosti
ameriških agentov DEA na mehiških tleh. Na tej točki je bil jasen, da ne odobrava skupnih
vojaških operacij v državi, kakršne ZDA izvajajo v Kolumbiji in Srednji Ameriki, ter naj
mehiške zakone uveljavlja le mehiško ljudstvo. Prav tako je odobril nadaljevanje ameriške
obveščevalne dejavnosti z brezpilotnimi letali na mehiškem ozemlju, vendar bi v prihodnje te
misije vodila Mehika s podpornimi zmogljivostmi ZDA (Booth, 2012).
Med predvolilno kampanjo se je zavzemal za preoblikovanje politike o drogi in njeni
regulaciji. Vztrajal je, da ne podpira legalizacije drog, ampak da je potreben nov pristop v
boju proti prepovedanim drogam in narkokartelom. Po več letih mehiške vojne proti drogam
je jasno, da je v državi še vedno prevelika koncentracija prepovedanih drog (Warner, 2012).
Nasilje in fragmentacija kartelov sta se nadaljevala v letih 2014 in 2015, še posebej v Los
Zetas in Zalivskem kartelu. Los Zetas se je srečeval z notranjimi trenji vse od leta 2012, ko so
ubili in ujeli številne voditelje, med njimi tudi brata Treviño Morales. Miguel Treviño
Morales je bil ob sodelovanju ZDA aretiran v letu 2013, njegov brat Omar pa leta 2015
(Agren in Bacon, 2013; Becerril, 2015). Kot eden izmed najmočnejših narkokartelov se je
Zalivski kartel soočal z upadanjem moči vse od leta 2010, ko je prišlo do odcepitve z Los
Zetas. Kmalu zatem se je kartel razdelil na dve glavni frakciji, ki se bojujeta za prevlado,
frakcijo »Metros« pod vodstvom Eduarda Costille Sancheza in frakcijo »Rojos« pod
vodstvom družine Cardenas (Bargent, 2014).
22. februarja 2014 so mehiške sile ponovno prijele najbolj iskanega kartelskega voditelja
Joaquina »El Chapa« Guzmána v Mazatlanu. V istem mesecu so vigilantske skupine v
Michoacánu napovedale vojno kartelu Vitezov templjarjev (Casey-Maslen, 2015). Po aretaciji
»El Chapa« so številni karteli začeli pritiskati na kartel Sinaloa, med njimi tudi kartel Jalisco
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nove generacije/CJNG, ki se je razglasil za njegovega sovražnika. Zaradi nesposobnosti
lokalnih oblasti se je CJNG hitro razširil in vstopil v zvezno državo Michoacán, kjer se je
začel

bojevati

z

Zalivskim

kartelom

in

vigilantskimi

skupinami. Po uspešnem

monopoliziranju trgovine z metamfetaminom ter s podkupovanjem lokalne policije in vladnih
uslužbencev se zdi, da je CJNG pripravljen prevzeti vodilno vlogo na trgu z drogami v državi
(Woody, 2016b).
Po zadnjem prijetju »El Chapa« leta 2016 so ZDA zahtevale njegovo izročitev. Na začetku
leta 2017 je bil poslan v New York, kjer se je soočal z vrsto obtožb zaradi organiziranega
kriminala, umorov, preprodaje drog itd. Po njegovem prijetju je prišlo do velikega porasta
nasilja tako med narkokarteli kot tudi znotraj posameznih kartelskih organizacij (Heinle,
Rodriguez Ferreira in Shirk, 2017).
Po izročitvi »El Chapa« v ZDA je spet prišlo do porasta nasilja v državi. Na začetku februarja
so specialne enote mehiške mornarice izvedle operacijo Barcino in aretirale Juana Francisca
Patróna Sáncheza, ki je bil odgovoren za zasedo za vojaški konvoj v Culiacanu 30. septembra
2016, v katerem je bilo pet vojakov ubitih in osem ranjenih (Mola, 2017). Nasilje se je
povečalo predvsem v zvezni državi Sinaloa, kjer je bilo mnogo poročil o spopadih med
kartelom Sinaloa in vladnimi silami. Kartel Sinaloa se je v tem obdobju soočal z resno
notranjo krizo in s konflikti z drugimi narkokarteli, še posebej s CJNG. V prvi polovici leta
2017 naj bi število umorov v zvezni državi Sinaloa v primerjavi z letom 2016 naraslo za 76
odstotkov (Verza in Orsi, 2017). V letu 2017 naj bi število kaznivih dejanj s strelnim orožjem
naraslo za 36 odstotkov, stopnja nasilnih kaznivih dejanj pa v primerjavi z letom 2016 za 15
odstotkov. Najnestabilnejša zvezna država je bila Baja California Sur, sledili so ji Guerrero,
Baja California, Colima in Zacatecas (IEP, 2018).
Administracija Peña Nieta je k zmanjšanju nasilja v državi prispevala razmeroma malo in
kljub aretaciji »El Chapa« in nekaterih drugih kartelskih voditeljev je bilo malo vidnega
napredka v vojni proti drogam (Hale, 2014).
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Pri iskanju vezi med narkokarteli in uporniškimi ali terorističnimi skupinami je Williams (v
Williams in Felbab-Brown, 2012, str. 37) organizirani kriminal razdelil na dva različna pojma
– subjekte in dejavnosti. V smislu subjekta je glavna želja organiziranega kriminala dobiček
in moč; v Clausewitzevem smislu gre za skupine ali organizacije, kjer je kriminalna dejavnost
preprosto kontinuiteta njihovega poslovanja z drugimi sredstvi. Organizirani kriminal je
mogoče razumeti tudi kot niz različnih dejavnosti. Te dejavnosti ali metode lahko uporabljajo
tudi drugi nedržavni akterji ali države. To pomeni, da lahko uporniške skupine uporabijo
organizirani kriminal kot dejavnost financiranja in (ali) razvijanja odnosov z drugimi
kriminalnimi organizacijami za vzajemno korist.
Mehika je trenutno vpletena v dolgotrajno in brutalno vojno z drogami, ki ji ni videti konca.
Narkokarteli se bojujejo med seboj in z vladnimi silami za nadzor nad nezakonitim trgom
drog. Visoka korupcija v državi spodbuja nasilje, kar posledično vpliva na civilno
prebivalstvo (s slabimi življenjskimi pogoji, z brezposelnostjo in rušenjem družbene
strukture). Ta boj bi lahko imenovali »kriminalni upor« proti trenutnemu državnemu statusu
quo. Narkokarteli tako ne postajajo samo ekonomski, temveč tudi politični akterji (Sullivan,
2012b, str. 4, 5). Mnogi mehiške narkokartele označujejo tudi za teroristične skupine. Taktike,
strategije, organizacija in celo (v omejenem obsegu) cilji narkokartelov so v skladu z
zahtevami za priznanje teroristične organizacije. Res je, da jim primanjkuje močna politična
ali religijska ideologija, in mnogi se strinjajo, da jo to edina ovira za priznanje termina
terorizem. S tem se odpira tudi vprašanje, ali bi, če bi države uradno priznale mehiške
narkokartele kot teroristične skupine ali vsaj kot hibridne organizacije, ki uporabljajo
teroristične metode, to omogočilo uporabo učinkovitejših metod za boj proti narkokartelom in
zmanjšanju nasilja v Mehiki (Longmire in Longmire, 2008).
Vendar je definiranje nasilja v državi za mehiško vlado problematično, ker sta pojma
»uporništvo« in »terorizem« v Mehiki slabo prepoznavna, še posebej uporništvo, ki je bilo
ključnega pomena v razvoju sodobne mehiške družbe. Mehičani opozarjajo, da to ni vojna za
osvoboditev tujega naroda, temveč boj za varnost in mir. Mehiška vojaška doktrina ne
prepoznava uporništva kot termina, kajti Mehičani vidijo uporništvo kot simbol junaštva in
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žrtvovanja, ki sta bili nujni za oblikovanje države in osvoboditve izpod španske oblasti
(Caballero Morales, 2017, str. 4).
5.1 Kriminalno (narko)uporništvo
Organizirane skupine uporabljajo kolektivno nasilje, da dosežejo določen cilj, ki predstavlja
glavno razliko med konfliktom nizke in visoke intenzitete. Mehiška vojna proti drogam ni
neregularna ali konvencionalna vojna, ampak gre za posebno vrsto asimetričnega
vojskovanja. Tabela 5.1 prikazuje karakteristike sodobnih konfliktov glede na njihovo
dinamiko vojskovanja.
Tabela 5.1: Vrste konfliktov in njihovih akterjev

Konflikt nizke intenzitete

Konflikt visoke intenzitete

Glavni akterji/nasprotniki

neregularne sile: gverilske, organizirani kriminal, karteli,

države

paravojaške,

teroristične tolpe, vigilantske skupine

skupine, milice
Primarna motivacija

politična, ideološka,

nezakonita, dobiček, osebna,

akterjev

religijska, etnična

obogatitev

Primarni cilji akterjev

teritorialna avtonomija,

vzdrževanje in (ali) razširitev

samovladje, dostop do virov, moči
preprečitev okupacije

in

nezakonitega

gospodarstva

Okolje organiziranega

politična, ideološka, socialna, hiperkonkurenčni nezakoniti

nasilja

ekonomska sfera

trg

Prenehanje nasilja

zmaga, sprava, premirje, mir

sodelovanje, eliminacija,
upravljanje, točka preloma
(angl. break-even/BEP)

Vir: Caballero Morales (2017).
Številni akademiki in nekateri ameriški politiki navajajo, da se Mehika sooča s t. i.
narkouporništvom. Brands (2009, str. 4, 5) navaja, da je nasilje v Mehiki lahko definirano kot
»večstransko narkouporništvo, kjer se narkokarteli bojujejo proti državni vladi«. Prav tako
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opozarja, da je ta konflikt resno destabiliziral notranji red v Mehiki. Narkokarteli tekmujejo z
državno oblastjo, a ne za politični nadzor, temveč za »osvoboditev« izpod državne oblasti, ki
bi prispevala k povečanju dobičkonosnosti nezakonite trgovine z drogo (Bunker, 2011a).
Kriminalno uporništvo je vsekakor izziv analitikom nacionalne varnosti za izdelavo simulacij
in analitičnih modelov za terorizem in konvencionalne vojaške operacije. Kriminalno
uporništvo se razlikuje od običajnega terorizma in uporništva, ker je njegov edini politični
motiv pridobitev avtonomije in ekonomski nadzor nad ozemljem. To dosežejo z ustvarjanjem
kriminalnih enklav znotraj države. Rezultat tega je nestabilno stanje notranjega reda in
nekaterih državnih funkcij, ki lahko posledično privedejo do »brezzakonskih« območij ali
vzporedne državne tvorbe, za katere je značilna »dvojna suverenost«.
Slika 5.1.1 postavlja kriminalno uporništvo v kontekst z drugimi oblikami državljanske vojne
in konfliktov. Kriminalno uporništvo ustvarja visoko intenziteto kriminalnega nasilja, ki
odpravlja legitimnost in solventnost državnih institucij.
Slika 5.1.1: Kontinuum nestabilnosti gospodarjev vojne
Regionalno/secesijsko
gibanje

Konflikti nizke
intenzitete

Nacionalistično ali
protonacionalistično
gibanje

Organizirani
kriminal
Razbojništvo
Piratstvo

Globalno uporništvo (»Warlordism«)
State Capture/kriminalna svobodna
država
Kriminalno uporništvo
Piratstvo

Vir: Sullivan (2002).
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Kriminalno uporništvo lahko obstaja na več ravneh (Sullivan, 2012b, str. 7, 8):
-

Lokalno uporništvo. Obstaja na manjšem lokalnem območju ali v »propadli
skupnosti«, kjer tolpe narekujejo politično, ekonomsko in družbeno življenje lokalne
skupnosti. Ta območja so označena kot nevarna in se jim policija poskuša izogibati.
Kriminalne združbe pobirajo davke in imajo monopol nad nasiljem. Velik segment
nasilja v Mehiki je posledica lokalnega uporništva. Narkokarteli prevladujejo v
mnogih predelih države s kombinacijo nasilja, napadov na vladne sile, korupcije in
spodbujanja percepcije javnosti, da so edini pravi zaščitniki ljudstva. Cilj kriminalnih
združb je razviti kriminalno enklavo ali kriminalno svobodno državo, ki ne bi
popolnoma zamenjala nominalnega stanja, temveč ustvarila »vzporedno državo«
(državo v državi).16

-

Boj za vzporedno državo. Kriminalno uporništvo je lahko tudi boj za nadzor
vzporedne države. Ta se pojavlja znotraj vzporedne države, ki se lahko razširi na širšo
javnost ter policijske in vojaške sile, ki želijo to stanje omejiti. V tem primeru se
karteli med seboj bojujejo za prevlado in nadzor nad kriminalno enklavo. Boj med
karteli je definiran kot uporništvo, v katerem en kartel želi nadomestiti drugega v
vzporedni državi.

-

Boj proti državi. Kriminalno uporništvo se lahko pojavi, ko kriminalne združbe
neposredno napadejo državne sile za zagotovitev ali ohranjanje svojih neodvisnih
kriminalnih dejavnosti. To se zgodi, ko država sprejme agresivne ukrepe za prekinitev
ali eliminacijo kriminalnih združb. V tem primeru se narkokarteli poskušajo obraniti.
Tako je bilo v primeru iz leta 2009, ko je LFM v Michoacánu izvedel številne
protinapade na mehiško vojsko in obveščevalne službe. Narkokarteli so obravnavani
kot aktivni vojskujoči akter.

-

Implozija države. Kriminalno uporništvo se lahko pojavi, ko država zaradi visoke
intenzitete nasilja izgubi nadzor nad oblastjo. To bi bil kumulativni učinek
nenadzorovanega kriminalnega nasilja in uporabe kriminalne subverzije na legitimnost
države na podlagi endemične korupcije in kooptacije. V tem primeru država preprosto
izgubi zmožnost za učinkovit odziv. Ta raven kriminalnega uporništva se še ni

16

Vzporedna država (angl. parallel state) je definirana kot skupina organizacij ali institucij, ki so v svoji
organiziranosti, upravljanju in strukturi podobni nacionalni državi, vendar uradno niso del države. Vzporedna
država je pogosto povezana z organiziranim kriminalom in uporništvom za spodkopavanje državne oblasti
(Briscoe, 2008).
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zgodila, vendar je bila Republika Gvineja Bissau opisana kot »narkodržava« zaradi
vsesplošne prisotnosti kriminalnih entitet.
Člani kriminalnega uporništva so lahko iz različnega okolja. Lahko so člani uličnih tolp,
mafije ali večje združbe organiziranega kriminala, terorističnih, uporniških, piratskih ali
vojaških skupin. V vseh primerih nasprotujejo tradicionalnemu državnemu monopolu nad
nasiljem in političnim nadzorom. V Mehiki so nekateri trdili, da narkokarteli nadzorujejo
skoraj 30 odstotkov vsega državnega ozemlja, vendar je mehiška vlada te izjave odločno
zavrnila (Sullivan, 2012b).
Teroristi, uporniki in kriminalni akterji so spremenili ekologijo kriminala in oboroženega
konflikta, ki sta v mnogih primerih prepletena. Številni dejavniki to povezavo krepijo.
Globalno

organiziran

kriminal

vse

bolj

povezuje

lokalne

kriminalne

akterje

s

transnacionalnimi ter je povezan s kroničnim vojskovanjem in z uporništvom (to prinaša
ekonomske koristi nekaterim akterjem), kar lahko požene lokalne ali regionalne konflikte v
genocidno humanitarno katastrofo. Posledici sta lahko visoka nestabilnost konflikta in
ustvarjanje pustih območij ali kriminalnih svobodnih držav, ki zagotavljajo zatočišče za
teroristične, vojaške ali kriminalne skupine (Sullivan, 2002). Skupna težnja takih nedržavnih
akterjev je postati nasilna in nevarna grožnja globalni varnosti in civilni družbi.
5. 2 Evolucija narkokartelov
Že več let potekajo raziskave, v katerih avtorji navajajo, da se nekatere ulične tolpe in
narkokarteli razvijajo ter postajajo vse bolj prefinjene in smrtonosne kriminalne organizacije.
Te raziskave so bile objavljene tako v znanstvenih revijah kot tudi v strokovnih publikacijah
vojaških in policijskih organizacij ter so sestavni del širše raziskave prihodnjega sodobnega
vojskovanja. Prva raziskava je model tretje generacije, ki z uporabo politizacije,
internacionalizacije in merila sofisticiranosti prikazuje razvoj kriminalnih organizacij
(Sullivan, 2012b):
-

1. generacija (ulična). Gre za tradicionalne ulične tolpe, ki uporabljajo nizko stopnjo
nasilja. Značilno je ohlapno vodstvo, dejavnosti pa so usmerjene v varovanje in
zagotavljanje nadzora v neposredni okolici (območja pogosto obsegajo le nekaj sosesk
ali ulic). Poslovanje je v veliki meri oportunistično in lokalno.

-

2. generacija (marketinška). Ukvarja se s poslovanjem in trženjem. Gre za
podjetniške kriminalne združbe, ki so pogosto povezane s prepovedano drogo. Pri
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varovanju posla in proti drugim tekmecem uporabljajo nasilje. Imajo tržno usmerjeno
agendo, ki se včasih prepleta z državno politiko. Delujejo na širšem območju, ki lahko
vključuje številne države ali celo globalni prostor. Težnja po centraliziranem vodstvu
in sofisticiranih operacijah za zaščito poslovanja jih postavlja v središče politizacije,
internacionalizacije in sofisticiranosti.
-

3. Generacija (najemniška/politična). Ta je razvila politične cilje. Deluje ali si
prizadeva za pridobitev globalne moči in vpliva na podlagi prefinjenih metod ali
zagotavljanja finančne podpore drugim akterjem. Večina organizacij tretje generacije
je najemniške narave. Obstajajo določene izjeme, ki so želele vključiti lastne politične
in družbene cilje (Bunker, 2011a, str. 2–4). Najpogostejša metoda je kooptiranje
posameznikov ali organizacij s podkupovanjem, prisilo ali z ustrahovanjem, ki lahko
olajšajo, okrepijo ali zaščitijo poslovanje kriminalne združbe. Posledično so te skupine
postale resna ovira za demokratično upravljanje in svobodno tržno gospodarstvo.

Tabela 5.2 prikazuje evolucijo narkokartelov z uporabo številnih meritev, kot so
organizacijska

oblika,

vrsta

nasilja/korupcije,

stopnja

javnega

dobička,

obseg

proizvodnje/izdelkov, uporaba tehnologije in najemniških dejavnosti.
Tabela 5.2: Faze evolucije narkokartelov

1. faza kartelov,
agresivni tekmec

2. faza kartelov,
prefinjeno kooptiranje

3. faza kartelov, naslednik
kriminalne države

model Medellín

model Cali

model Ciudad del
Este/Netwarrior17

hierarhično omejen;
transnacionalne in
podjetniške povezave;
nastajanje prepletene
organizacije

lokalna prepletena
organizacija; nastajanje
trans. in pod. povezave

globalna prepletena
organizacija; razvite trans.
in pod. povezave

nediskriminatorno nasilje

simbolično nasilje;
korupcija

diskriminatorno nasilje;
legitimirana korupcija

uporaba in zagotavljanje prehod
med
uporabo uporaba in zagotavljanje
kriminalnih uslug
kriminalnih in najemniških najemniških uslug
uslug
17

Gre za nedržavne akterje, ki so organizirani v omrežja in delujejo v neregularnem vojskovanju, kot sta
terorizem in kriminal visoke intenzivnosti. Termin NetWar je definiran kot zamegljena meja med kriminalom in
vojno (Sullivan, 1997).
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konvencionalna uporaba in prehodna
uporaba
pridobitev tehnologije
pridobitev tehnologije

in uporaba in zagotavljanje
celotnega spektra (angl. full
spectrum) tehnologije

podjetniško omejen
ekonomski obseg

polinstitucionaliziran
razširjen ekonomski obseg

institucionaliziran
ekonomski obseg

globalni

manjši javni dobiček

regionalni javni dobiček

množični javni dobiček

omejena proizvodnja

razširjena proizvodnje

širok obseg
izdelkov/dejavnosti

kriminalni akter

prehodni akter

novi akter vojskovanja

Vir: Bunker in Sullivan (1998).
Prva faza izvira iz Kolumbije v 80. letih prejšnjega stoletja, ko se je povečevalo
povpraševanje po kokainu v ZDA. Kartel Medellín je bil prvi, ki je trgovanje razširil na
mednarodno raven. Ta model kartela je definiran kot agresivni tekmec, ker je uporabljal
ekstremno nasilje za nevtraliziranje groženj. Bil je hierarhično strukturiran na čelu s Pablom
Escobarjem. Druga faza kartela se je prav tako razvila v Kolumbiji, vendar je za ta model
značilno prikrito/subtilno delovanje, kjer sta organizacijska struktura in vodstvo anonimna.
Organizacija kartela Cali je bila bolj razdeljena in je spominjala na organizacijsko strukturo
terorističnih skupin z uporabo neodvisnih celic. Dejavnosti kartela so bile raznolike in v
večini primerov prikrite. Operativna zmogljivost je bila večja kot v karteli iz prve faze. Kartel
je obsegal več voditeljskih skupin, ki jih je bilo težje identificirati in izslediti. Ta oblika
kartela je prepoznavna tudi v Mehiki (primer Federacija Sinaloa). Tretja faza kartelov se še
ni pojavila, vendar izkazuje potencial velikega izziva za sodobno nacionalno državo. Ta faza
je posledica nenehne korupcije in kooptiranja državnih institucij. Kriminalno uporništvo v
Mehiki bi lahko postalo geneza tretje faze kartelov. Mehiški karteli se borijo med seboj in z
državno oblastjo za prevlado. Karteli tretje faze v resnici vladajo vzporednim političnim ali
kriminalnim enklavam, podobno kot številni gospodarji vojne (»warlordism«) (Bunker,
2011a, str. 4, 5).
Nedržavne grožnje, kot sta kartela Los Zetas in LFM, so zanimiv hibridni primer atributov,
predstavljenih v tretji generaciji (najemniških) kriminalnih organizacij ter druge in tretje faze
evolucije kartelov, ker vključujejo določene oblike religioznosti in upravljanja, ki ogrožata
mehiške državne vrednote in politično strukturo (prav tam, str. 5).
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5.3 Študija primerov mehiških narkokartelov
Popolno študijo vseh kriminalnih in drugih akterjev, ki so vključeni v mehiško vojno proti
drogam, bi bilo izjemno težko sestaviti, vendar za to ni potrebe, če želimo razumeti splošno
delovanje in dinamiko mehiških narkokartelov. V nadaljevanju je pregled treh najvidnejših
narkokartelov v obdobju od leta 2006 do 2012 ter njihovih operativnih in organizacijskih
raznolikosti. Te tri organizacije predstavljajo pomemben prečni prerez vseh narkokartelov, ki
delujejo v Mehiki. Vsak kartel ima posebne in unikatne značilnosti ter so si med seboj
popolnoma različni. Te razlike in nasilno tekmovanje med skupinami vplivajo na inovativnost
in adaptacijo kartelov, obenem pa ohranjajo dobičkonosnost njihovega poslovanja (Parakilas,
2013, str. 132, 133).
Korporativni model: Federacija Sinaloa
Korporativni model Federaciji Sinaloa omogoča številne prednosti pri delovanju. Z močnim
vodstvom zagotavlja poslovno učinkovitost pri ustvarjanju dobička. Prav tako omogoča
oblikovanje močnih zavezništev zaradi centralnega poveljstva, ki zagotavlja jamstvo in
zaščito v imenu celotne organizacije ter v primeru notranjih nesoglasij strogo in hitro
ukrepanje. Ista dinamika omogoča, da so take organizacije primerne za nezakonito
sodelovanje z državo, ne glede na to, ali je pobudnik takega sodelovanja narkokartel ali
država. Organizacijska struktura kartela je fokusirana predvsem na trgovino z drogami in
ustvarjanje potencialnih zavezništev za širitev svojega poslovanja. Idilično želi prevzeti
nadzor nad strateško pomembnimi ozemlji (zlasti mejnimi prehodi) z uporabo korupcije,
pokroviteljskih mrež in strateškega zavezništva, ki bi ga približali modelu maksimalnega
izkupička. Vendar bolj kot le fenomen uspešne kriminalne organizacije je kartel Sinaloa v
mnogih pogledih poglavitni tip tradicionalnega korporativnega modela narkokartelov v
Mehiki. Vpliv in moč je pridobil s tradicionalnimi metodami, kot sta podkupovanje in
korupcija, vendar se je prav tako zatekal k ekstremnemu nasilju, če so bile druge metode
neuspešne. Vendar nasilje za take hierarhične organizacije predstavlja precejšnjo porabo
finančnih sredstev za zaščito, kar lahko upočasni in prekine poslovanje ter notranje kanale
komunikacije. Če so taka varnostna prizadevanja neuspešna, lahko privede do izgube vodstva
organizacije, ki lahko posledično poruši organizacijsko strukturo ali povzroči nastanek
konkurenčnega vakuuma s smrtonosnimi posledicami. V bolj anarhičnem (vojnem) okolju sta
zaupanje in delovanje med posameznimi skupinami znotraj organizacije še bolj oteženi zaradi
stalnega ogrožanja na strani drugih kartelov in vladnih sil. Največja in najmočnejša primera
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korporativnega modela sta kolumbijska kartela Cali in Medellín, ki sta se soočala s še enim
problemom. Ko sta pridobila dovolj moči v državi, sta postala neposredna grožnja nacionalni
varnosti in državnemu monopolu nad nasiljem. Le v primeru resnično šibke državne oblasti bi
jima uspela prevlada v Kolumbiji. Mehika ni šibka država in prav tako ZDA ne bi nikoli
dopustile njenega propada zaradi lastne stroge politike proti prepovedanim drogam.
Korporativni model ni primeren za stopnjo nasilja, ki se je pojavila v mehiški vojni proti
drogam. Nasilje je nujna komponenta kriminalnega podzemlja, ker v nekaterih primerih
zagotavlja večjo verjetnost uspešnega poslovanja, ko vse druge (nenasilne) metode odpovejo.
Vendar v primeru kartela Sinaloa poskuša ostati bolj izjema kot pravilo. Kljub temu ostaja
eden izmed glavnih krivcev za vojno v Mehiki. V primerjavi z drugimi narkokarteli, ki so bolj
osredinjeni na nasilje, kartel Sinaloa odlikujeta subtilna prefinjenost ter uporaba
podkupovanja, prisile in strateških partnerjev za maksimalen zaslužek, ki je v skladu z
njegovo korporativno naravo (Parakilas, 2013).
Anarhični model: Los Zetas
Korporativni model ostaja še vedno pomemben predvsem zaradi moči in vpliva Federacije
Sinaloa. Vendar se ta model, ki se vrti okoli tradicionalne hierarhične strukture in urejenega
vodenja posameznih kartelskih območij ali »plaz«,18 zdaj sooča z novo, neformalno
konkurenco, ki je definirana kot »anarhični« model narkokartelov. Ta model je nekoliko
podoben korporativnim modelom. Zaposluje strokovnjake za določene naloge (predvsem pri
vzbujanju strahu in izvajanju nasilja), vendar je njegova organizacijska struktura tako
posebna, da ga je težko sploh uvrščati med kartele (Parakilas, 2013, str. 144).
Temeljna lastnost anarhističnega modela je maksimalna decentralizacija organizacijske
strukture, ki je povezana z zelo šibkimi vezmi (s podskupinami). Obstajajo variacije takega
modela. Ena izmed njih je organizacijska struktura teroristične skupine Al Kaida19 po napadu
11. septembra 2001, ko je izgubila »varno zatočišče« in operativno središče v Afganistanu.
Začela je uporabljati različne celice v dogovoru z raznimi vahabističnimi ali protiameriškimi
skupinami, ki so se razlikovale po operativnih zmogljivostih in omejenem medsebojnem
operativnem usklajevanju. Poleg tega je Al Kaida ideološka organizacija s specifičnimi in

18

Plaza je v kartelskem žargonu geografsko območje kartelskega vpliva in predstavlja osnovni vir kartelskega
dobička (Moore, 2011).
19
Al Kaida je militantna islamistična organizacija ali teroristična skupina, ki jo je ustanovil Osama bin Laden
konec 80. let prejšnjega stoletja. Odgovorna je za številne teroristične napade po vsem svetu, med drugimi tudi
za napad v New Yorku 11. septembra 2001 (McCormick, 2014).
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strogimi verskimi pogledi. Uporablja popolnoma drugačne norme, ki v primerjavi z
dobičkonosnimi cilji kriminalnih združb narekujejo njene strateške odločitve, taktike in cilje.
Drugi primer je raba izraza »Čečen«, ki je bil blagovna znamka postsovjetskega
organiziranega kriminala. Po padcu Sovjetske zveze so bili Čečeni znani kot uspešni in nasilni
podjetniki, ki so uporabili ekstremno brutalnost in ustrahovanje. Ta ugled je bil tako strahovit,
da so druge kriminalne združbe, ki niso bile čečenskega izvora, začele rabiti ta termin za
ustrahovanje svojih nasprotnikov. Čečenske skupine so v tem videle poslovno priložnost in
začele obdavčevati skupine, ki so želele rabiti ta termin. Pri tem so razširile svojo moč in
vpliv, vendar le z obdavčevanjem, in ne z operativnim nadzorom ali s sodelovanjem. Los
Zetas spada med oba modela. Sestavljen je iz močnega središčnega jedra z znatno
zmogljivostjo in dovoljuje uporabo imena drugim skupinam v zameno za operativni nadzor in
delež dobička pri poslovanju (Parakilas, 2013, str. 144, 145).
Kljub temu je Los Zetas veliko bolj optimiziran za neregularno in nasilno okolje sodobne
Mehike. Pri tem je kartel moral hitro okrepiti dve kritično pomembni zmogljivosti: rekrutacijo
in oborožitev. Pri rekrutaciji gre za osredinjenost predvsem na pripadnike policijskih in
vojaških sil, ki so jim obljubljali višje plače, različne ugodnosti in življenjsko zavarovanje.
Zaradi recesije in slabih gospodarskih pogojev ter težav vojaških veteranov pri ponovni
integraciji v družbo je Los Zetas uspelo zaposliti veliko število novih članov. Veterani niso
bili koristni le zaradi svoje vojaške izurjenosti in izkušenj, temveč tudi zaradi ohranitve stikov
z nekdanjimi sodelavci v različnih vladnih institucijah, ki so zagotavljali koristne informacije
o vladnih operacijah, taktikah in načrtih. Pri pridobivanju orožja so bile ZDA glavni vir
preprodaje. Nekaj orožja je bilo pridobljenega tudi iz Srednje in Latinske Amerike ter s
podkupovanjem mehiške policije in vojske. V manjši meri je kartel dokazal tudi visoko
stopnjo inovativne proizvodnje. Mehiška vojska je zaplenila številna improvizirana oklepna
vozila, ki so jih državni mediji hitro poimenovali za »tanke«.
Zagotavljanje izjemno brutalne stopnje nasilja je multiplikator drugim članom in
podružnicam, ki niso vojaško usposobljeni in oboroženi z najsodobnejšim orožjem. Te šibko
povezane podružnice so kartelu Los Zetas omogočile, da je v zelo kratkem času postal eden
izmed najmočnejših narkokartelov v državi. Premišljena formula prevlade moči in grožnje
(implicitne ali eksplicitne), ki je sestavni del kartela Los Zetas, omogoča drugim
narkokartelom jasno izbiro med podreditvijo ali oboroženim spopadom z nizkimi možnostmi
uspeha. Za Los Zetas je oboroženi konflikt le alternativna oblika dobička, moči in zaščite. Za
korporativno organizacijo, kot je Federacija Sinaloa, so nasilne motnje neželene, ker
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povzročijo dodatne stroške in ogrožajo že vzpostavljeno dobičkonosno infrastrukturo
poslovanja. To ne pomeni, da Los Zetas ni motiviran za ustvarjanje dobička, ravno nasprotno.
Z uporabo nasilja in strahovlade je dokazal, da je to ena izmed najdonosnejših strateških
usmeritev pri poslovanju. Še ena razlika v primerjavi s Federacijo Sinaloa je, da je Los Zetas
poleg preprodaje drog pripravljen opravljati tudi druge oblike kriminalnih dejavnosti. Veliko
bolj je pripravljen sodelovati v dejavnostih, ki niso povezane z drogo, kot so izsiljevanje,
trgovina z ljudmi in kibernetski kriminal. Mnogi avtorji so za take kriminalne združbe
predlagali novo terminologijo, med drugim so jih poimenovali za »transnacionalne kriminalne
organizacije«, s katerimi poudarjajo njihov doseg in raznolikost kriminalnih prizadevanj.
Kljub temu ne smemo pozabiti, da je glavna dejavnost in osrednje gonilo dobičkonosnosti
narkokartelov še vedno preprodaja drog. Dejstvo, da je Los Zetas označen za nedržavni akter
s sofisticiranimi in z raznolikimi taktikami ter visoko stopnjo operativne zmogljivosti (tudi na
mednarodnem področju), ne predstavlja edinstvenega primera v obdobju hibridnega
vojskovanja in drugih vplivnih nedržavnih akterjev. Izstopa zato, ker se je v eno izmed
najmočnejših kriminalnih organizacij na svetu razvil z bliskovito hitrostjo, brez zunanje
pomoči, iz skupine plačancev (Parakilas, 2013).
Uporniški model: La Familia Michoacána
Federacijo Sinaloa in Los Zetas ne moremo poimenovati za uporniški skupini v
tradicionalnem pomenu besede, ker oba kartela poganja ekonomska, in ne politična
motivacija. Kljub temu da je Federacija Sinaloa v preteklosti sodelovala z dominantno
politično stranko v državi, PRI, ni bilo dokazov, da je bilo sodelovanje politično pogojeno,
ampak je šlo za partnerstvo za pridobitev čim večjega zaslužka. Edina prava uporniška
skupina v Mehiki danes je levičarska paravojaška skupina EZLN, ki naj ne bi bila neposredno
vpletena v vojno proti narkokartelom. Njen boj je zajemal predvsem nenasilne oblike upora
proti državni vladi in nikoli ni bila povezana z narkokarteli.
La Familia izstopa predvsem zaradi stroge kvazireligiozne ideologije, ki se je sprva bojevala
proti trgovini z drogo, vendar je zaradi dobičkonosnosti kmalu začela tudi sama trgovati z njo.
Pri izvajanju kriminalnih dejavnosti in izogibanju državnih organov se je oddaljila od
tradicionalnih kriminalnih pristopov ter razvila bolj prefinjene pristope, ki spominjajo na
uporniško delovanje. Rezultat tega je bil skoraj popoln nadzor zvezne države Michoacán,
zaradi katerega lokalne oblasti niso smele ali morale ukrepati brez dovoljenja La Familie. V
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tem smislu bi lahko rabili izraz »state capture«20 ali ujetost države, ker je La Familia zaradi
svojega vpliva ustvarila niz alternativnih socialnih storitev, ki nakazujejo celovit prevzem
oblasti v zvezni državi Michoacán. Verska retorika in zagotavljanje socialnih storitev
postavljata LFM najbližje tradicionalni definiciji uporništva, ki je viden v mehiški vojni proti
drogam. Kljub temu je ne moremo poimenovati za pravo uporništvo, ker ne gre za
nacionalistično, etnično-separatistično ali revolucionarno skupino upornikov. Njeni politični
in ideološki cilji so bili precej omejeni: vzpostavitev učinkovitega nadzora v Michoacánu in
zavarovanje trgovskih poti z drogami tako na podeželju (vzpostavitev laboratorijev za
proizvodnjo metamfetamina) kot tudi na pacifiški obali (za varen uvoz kokainskih pošiljk iz
Kolumbije, Bolivije in Peruja).
Glavna pomanjkljivost, s katero se je LFM soočal, je bilo »okupirano« ozemlje v
Michoacánu. Ironično je bil Michoacán domača država predsednika Felipeja Calderóna, kar je
bilo nesprejemljivo zanj in njegovo administracijo. Leta 2006 se je začela vojaška operacija
Michoacán, ki je uradno naznanila začetek vojne proti narkokartelom v Mehiki. V vojni je
bila LFM popolnoma zdesetkana in je izgubila skoraj celoten nadzor nad Michoacánom;
danes je zaradi fragmentacije in bojev skoraj popolnoma uničena.
Uporniški model je bistveno drugačen od kriminalnega. V kriminalnem modelu je glavni cilj
dobiček, medtem ko uporniški model želi spodkopati in zamenjati funkcijo države, da bi
pridobil zvestobo prebivalstva in ustvaril fizični prostor, v katerem lahko deluje avtonomno.
Primer organizacijskega neuspeha LFM in sorazmerno nepomembne vloge v sedanjosti, ki jo
je v omejenem obsegu začasno nadomestil kartel Vitezov templjarjev, kaže, da uporniški
model v tem kontekstu ni najuspešnejši. Možnost, da bi se apolitični narkokarteli razvili v
ideološke skupine z uporniškimi značilnostmi in s tem pridobili večjo podporo prebivalstva,
ki je postalo odtujeno od države, ostaja zanimiva, če še ne preizkušena možnost (Parakilas,
2013).
Ena izmed osrednjih značilnosti poslovanja narkokartelov je koeksistenca zelo konkurenčnih
modelov nasilnih organizacij, katerih edini skupni cilj je dobiček. Kljub veliki stopnji nasilja
lahko z nekaterimi poslovnimi omejitvami omogočijo stabilno raven dobičkonosnosti. Tisti,
ki se uspešno prilagodijo tržnim pogojem, so nagrajeni z dobičkom, ozemljem in s povečano
avtoriteto ali močjo, medtem ko so tisti, ki se jim ne uspe prilagoditi, hitro zamenjani ali
20

Ujetost države (angl. state capture) je definirana kot dominacija državne politike na strani zasebnih,
nedržavnih akterjev, z uporabo politične korupcije in s spodkopavanjem oz. z izkoriščanjem državne legitimnosti
(Pintar, 2007).
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eliminirani. Bolj tradicionalni kriminalni pristopi ali uporaba nekonvencionalnih metod
vojskovanja so po navadi vidni kot znak obupa. Vendar so obravnavani modeli pokazali ravno
nasprotno. Nasilje predstavlja sestavni del poslovanja narkokartelov, ki lahko prinese
takojšnje rezultate, dobre ali slabe.
Kljub nihanju celotne strukture moči se je v zadnjih letih pojavil trend bipolarnosti, v katerem
sta glavna akterja korporativna Federacija Sinaloa in anarhistični Los Zetas, pri čemer se je
uporniški model pomaknil v ozadje. Premik multipolarnosti kartelov v bipolarnost ni
zmanjšala števila žrtev ali nasilja v konfliktu, temveč predstavlja samo fazo, ki odraža
strateško uspešnost (prilagoditev) obeh organizacij namesto temeljnih sprememb dinamike
konflikta (prav tam, str. 168, 169).
5.4 Modus operandi narkokartelov
Obstajajo številni primeri, ki ponazarjajo postopno združevanje pojmov »vojne proti drogam«
in »vojne proti terorizmu«. Varnostni svet Združenih narodov droge vse bolj povezuje s
terorizmom. V decembru 2009 je sprejel nezavezujočo predsedniško izjavo, v kateri je
opozarjal na resno grožnjo mednarodni varnosti, ki jo predstavlja trgovina z drogo v povezavi
z mednarodnimi kriminalnimi organizacijami v različnih regijah po svetu. Naraščajoča
povezava med trgovanjem z drogami in financiranjem terorizma je prav tako še en vzrok za
zaskrbljenost (Gallahue, 2011).
Mehiški narkokarteli redno uporabljajo metode ali dejavnosti, ki so podobne ali identične
tistim, ki jih uporabljajo tuje teroristične ali uporniške skupine (Longmire in Longmire, 2008).
Kartelsko nasilje je večplastno in na različnih ravneh. Taktike in metode, ki so uporabljene v
konfliktu, zajemajo oborožene napade, atentate, zasede, racije, blokade (»narcobloqueos«),21
uporabo združenega bojevanja (kombinacijo različnega orožja ali bojnih skupin) in uporabo
eksplozivnih naprav (t. i. avtomobil bombo). Za povečanje brutalnosti so del teh dejavnosti
tudi obešena, obglavljena ali razkosana trupla kot sporočila narkokartelov (»narcomensajes«)
za psihološke ali strateške namene. Posledica tega je visoka intenziteta nasilja, ki temelji na
operacijah manjših skupin posameznikov, ki uporabljajo težko pehotno orožje. Te operacije
vključujejo skrbno izbrane atentate in vsesplošen izbruh nasilja (Sullivan in Elkus, 2011b).
Atentati so usmerjeni proti pripadnikom vladnih sil in civilistom, ki so povezani s trgovino z
drogami. Tarče so najpogosteje policijski načelniki, mestni župani in drugi višji vladni
21

Taktika narkoblokad (»narcobloqueos«) je namenjena preprečevanju prihoda policijskih ali vojaških okrepitev
z uporabo ukradenih vozil, ki ovirajo cestni promet (TeleSUR, 2017).
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uslužbenci. Narkokarteli rutinsko uporabljajo grozljive načine usmrtitve za ustrahovanje
tekmecev, vlade in javnosti. Usmrtitev z obglavljenjem je bila nekoč nekaj nezaslišanega v
mehiškem kriminalnem podzemlju, danes pa je sestavni del njegovih (terorističnih) metod za
ustrahovanje javnosti. Pogoste so tudi ugrabitve z namenom prisilne rekrutacije (za
dopolnjevanje kartelskih sil) ali za zahtevanje odkupnine. V državi se je število ugrabitev med
letoma 2004 in 2007 povečalo za skoraj 40 odstotkov (Longmire in Longmire, 2008, str. 42–
44). Obstajajo tudi primeri o uporabi samomorilskih bombnih napadov, v katerih so napadalci
sodelovali neprostovoljno in nevede (Barria Issa, 2010).
Narkokarteli v svojih operacijah uporabljajo širok nabor strelnega orožja, med katerim sta tudi
vojaški jurišni puški AK-47 in AR-15, 50-kalibrske ostrostrelne puške in pištole, imenovane
»policijski morilec« ali »mata policia«, ki s specifičnimi naboji predrejo tudi neprebojni
jopič. Prav tako uporabljajo različne eksplozivne naprave, ročne granate in metalce granat
(Longmire in Longmire, 2008, str. 45). Operacije nižje stopnje zajemajo predvsem streljanje
iz avtomobilov in individualne atentate, ki so brez večjega strateškega cilja in so namenjeni le
ustrahovanju. Operacije srednje stopnje vključujejo bolj načrtovane in usklajene akcije pri
zavzemanju sovražnikovega ozemlja. Operacije višje stopnje pa pogosto vključujejo
množične usmrtitve, družbeno čiščenje in kompleksne vojaške operacije proti vladnim ali
kartelskim silam. Kartelske sile imajo dve osnovni funkciji v konfliktu: 1. boji v srečanju22 ter
2. hitri in siloviti napadi, ki vključujejo atentate in hitre oborožene racije. Boji v srečanju,
predvsem v urbanem okolju, se zgodijo naključno, atentati in racije pa so skrbno načrtovani
(Sullivan in Elkus, 2011b).
Vrsta orožja in teren narekujeta taktično obliko v konfliktu. Čeprav se je smrtonosnost
kartelskega orožja in taktik skozi leta povečevala, obstajajo določene strukturne omejitve
(malo je verjetnosti, da bi lahko pridobili najsodobnejše oborožitvene sisteme, kot je vojaška
artilerija). Kljub temu se je v zadnjih letih razvil trend uporabe modificiranih pehotnih bojnih
vozil ali »narcotanques« (narkotankov), zaščitenih z improviziranim oklepom in oboroženih z
orožjem večjega kalibra. Narkokarteli imajo prav tako improviziran sistem vodenja in
poveljevanja, ki je odvisen od komunikacijske tehnologije (od mobilnih telefonov do
naprednih navigacijskih sistemov). Omogočen jim je dostop tudi do napredne vojaške
opreme, kot so očala za nočno opazovanje. Na podlagi obsežnega človeškega obveščevalnega

22

Boj v srečanju (angl. meeting engagement) je bojna aktivnost, med katero se nepripravljene sile spopadejo ob
nepričakovanem času na nepričakovanem mestu (Brinc in drugi, 2006).
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omrežja (»halcones«),23 ki deluje kot preventivno opozarjanje, imajo v primerih vojaške
intervencije taktično prednost. Sprva je bila uporaba terenskih vozil glavna taktika kartelov,
ker je omogočala veliko taktično fleksibilnost. Vozila so lahko bila uporabljena kot
improvizirana strelska platforma ter so omogočila zasede in hitro obvladanje nasprotnikov
(Sullivan in Elkus, 2011b).
Ker karteli nimajo dostopa do težke artilerije ali vojaških letal, je zmaga v posameznih
spopadih največkrat odvisna od uporabe združenega bojevanja (kombinacije pehote in
podpornih vozil). Brez podpore vozil bi bila kartelska mobilnost resno ogrožena in omejena le
na pehoto. Medtem ko je slednja pomembna v urbanem bojevanju, je udarna in ognjena moč
ključnega (taktičnega in psihološkega) pomena v oboroženem konfliktu. Kartelske taktike
lažje presodimo po neposrednih akcijah,24 kot so racije, zasede in atentati. Čeprav v osnovi ne
gre za posebne operacije, ki so sestavni del konvencionalnega in neregularnega vojskovanja,
si delijo določene podobnosti delovanja specialnih sil (Sullivan in Elkus, 2011a). Kot
nekdanji elitni komandosi mehiških oboroženih sil so bili prvotni člani Los Zetas usposobljeni
za posebno delovanje in so bili strokovnjaki za hitre vdore, zračne desante, zasede, reševanje
zapornikov, zbiranje obveščevalnih podatkov in zasliševanje. Medtem ko je bila večina novih
članov neizurjenih, so Los Zetas ustanovili posebne tabore za usposabljanje novih rekrutov
(Brands, 2009, str. 9).
Kot je že omenjeno, narkokarteli izrazito uporabljajo metode informacijskega bojevanja, ki
vplivajo na potek in dinamiko konflikta. Kartelsko informacijsko bojevanje se je razvilo iz
starejših (tradicionalnih) oblik medijskega obveščanja (v časopisih, na radiu in televiziji ter z
videoposnetki) v nove oblike, kot so spletne strani, blogi in socialna omrežja (Bunker, 2011b).
Med glavnimi členi informacijskega vojskovanja sta propaganda in psihološko bojevanje.
Kartelske informacijske operacije zajemajo »narcomensajes« ali narkosporočila v obliki
narkozastav

(»narcomantas«),

narkografitov

(»narcopintas«),

narkoblokad

(»narcobloqueos«) in na pohabljenih truplih puščenih sporočil (Sullivan, 2012a). Narkokarteli
uporabljajo internetna omrežja za objavljanje svojega zmagoslavja in za provociranje, celo
ponižanje svojih nasprotnikov. Karteli redno objavljajo videoposnetke mučenj in usmrtitev
svojih tekmecev. Prav tako redno spremljajo številne spletne strani medijev in bloge ter imajo
omejene zmogljivosti sledenja in identificiranja posameznikov v spletu in fizičnem svetu
23

Sokoli (»halcones«) predstavljajo najnižji člen kartelske organizacijske strukture. Delujejo kot stražarji ali
ovaduhi (Ellingwood, 2009).
24
Neposredna akcija (angl. direct action) je definirana kot kratek in hiter napad specialnih enot za doseganje
specifičnega cilja (Brinc in drugi, 2006).
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(Stewart, 2011). Narkokarteli in pred kratkim tudi številni drugi (vigilantski) kibernetski
akterji (blogerji in hekerji) so bili povezani s številnimi informacijskimi napadi v državi.
Treba je omeniti, da ti napadi niso omejeni samo na tradicionalne domene vojskovanja,
ampak se pojavljajo tudi v kibernetskem ali digitalnem prostoru. Moteče ciljanje ali t. i.
ciljanje povezovalnih vezi (angl. Bond-Relationship Targeting – BRT)25 je tudi pogosta
metoda kartelov, ki je usmerjena proti mehiški družbi z namenom pretrganja zaupanja (vezi)
med državno oblastjo in prebivalstvom (Bunker, 2011b, str. 2). Pri širjenju svojega vpliva ali
»narkokulture« so karteli pogosto v konfliktu z državnimi mediji. Novinarstvo v Mehiki je še
posebej ogroženo zaradi številnih kartelskih napadov in ugrabitev novinarjev. Kartelsko
informacijsko bojevanje ne želi samo utišati nasprotnikov in kritikov, temveč postaja sredstvo
za širjenje politične agende in preoblikovanje državne strukture za doseganje kartelskih ciljev.
Ker si prizadevajo pridobiti ali podrediti podporo javnosti, prihajajo v konflikt s civilno
družbo, ki želi ohranjati red in varnost v državi (Sullivan, 2012a).
Posledica nasilja in kartelskega delovanja je tudi družbeni fenomen »narkokulture«, ki
predstavlja alternativno obliko družbe. Narkokultura zajema lastne simbole, rituale, artefakte,
verske kulte (kulta narkosvetnice »La Santa Muerte« in ljudskega heroja Jesúsa Malverdeja),
potrošniško blago in glasbo, ki prispevajo k lažji asimilaciji ljudi, povezanih s trgovino z
drogami. Narkokultura je varnostni mehanizem kartelov za konsolidacijo legitimnosti na
področjih, na katerih si prizadevajo prevzeti nadzor. Glasba je eden izmed ključnih elementov
prenosa alternativnih kulturnih vrednot v narkokulturi. »Narcomusica« ali narkoglasba je
sestavni del kartelskih informacijskih operacij, ki simbolizira narkokartele kot narodne heroje,
ki se borijo proti tiraniji in izžarevajo junaška dejanja. »Narcocorrido« je oblika
tradicionalnih ljudskih koridov ali balad, ki se je razširila po vsej Mehiki in določenih
predelih ZDA. Projiciranje moči na podlagi narkokulture daje kartelom dodatno moč v družbi.
Narkokarteli kljub kriminalnim dejavnostim uživajo določen prestiž in spoštovanje. Mnogi
prebivalci vidijo trgovino z drogo kot gospodarsko dejavnost, in ne kot kaznivo dejanje
(Sullivan, 2012a; De Alba-Ulloa, osebni intervju, 2018, 15. april). Še en tragični element je
uporaba mladoletnikov v konfliktu. Otroci ali najstniki so stražarji ali morilci (»sicarios«)26
narkokartelov. Kot cenejša in potrošna delovna sila so pogosto prisilno rekrutirani v kartelske
organizacije (Sullivan in Elkus, 2011a, str. 7).
25

»Bond-Relationship Targeting« je lahko definiran kot napad na povezavo ali razmerje dveh ali več akterjev.
Namen je oslabiti ali prekiniti vez med akterji (Field Command, 2015).
26
Izraz »sicario« je v kartelskem žargonu definiran kot član kartelskih oboroženih ali paravojaških skupin, ki
izvaja atentate, ugrabitve, mučenja in usmrtitve (Molloy in Bowden, 2011).
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Kartelske taktike postajajo vse bolj profesionalne in strokovne. Kartelske oborožene sile
kažejo značilnosti najemniške vojske. Uniforme in standardizirana oprema, tabori za
usposabljanje, komunikacijske, informacijske ter obveščevalne zmogljivosti so postali nekaj
običajnega v konfliktu (Sullivan in Elkus, 2011b). Prav tako razvijajo določene politične in
družbene cilje. Narkokultura in t. i. socialno razbojništvo sta ključna elementa tega razvoja.
Kartelska uporaba socialnih storitev in zaščite sta vzvod na bolj odmaknjenih, podeželskih
območjih in v manjših mestih za pridobitev družbene podpore. Uporaba korupcije,
propagande, podkupovanja, političnih pohodov in protestov ter uporaba socialnih medijev so
ključni elementi širjenja kartelskega vpliva v Mehiki (Sullivan, 2012a).
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6 POSLEDICE

Mehiška vojna proti drogam traja že več kot desetletje in je močno destabilizirala celotno
državo. Med Calderónovim predsedovanjem (2006–2012) naj bi bilo skupno število ubojev,
povezanih z drogo, med 120.000 in 125.000 (Schaeffer-Duffy, 2014). Do leta 2018 naj bi to
število preseglo že 200.000, v letu prej (2017) je bilo zabeleženih 29.168 ubojev, kar je
preseglo najvišjo stopnjo umorov v zadnjih dvajsetih letih (Gutierrez-Romero, 2018).
Pridobitev natančnejših podatkov je zahtevna zaradi pomanjkanja dostopa do zanesljivih
statističnih informacij in prevelike količine vprašljivih ali nepreverljivih virov. Manj kot 25
odstotkov vseh zločinov v državi je prijavljenih in pravni sistem preveč ne razlikuje med
kategorijami (motivi) storjenih umorov (Schaeffer-Duffy, 2014). Prav tako veliko umorov ni
nikoli uradno raziskanih. Mehiška vlada je od leta 2010 prenehala izdajati letna poročila o
številu umorov, povezanih z organiziranim kriminalom, vendar so bila tudi ta pretekla
poročila označena za nezanesljiva (Breslow, 2015).
Calderónova vojna proti narkokartelom ni bila namenjena samo zmanjšanju proizvodnje in
trgovine z drogami, temveč kot odziv na vse večje medkartelsko nasilje v državi. Calderónova
strategija je bila sprva uspešna pri prijetju vodilnih članov narkokartelov, vendar je prav tako
povzročila nevarno fragmentacijo kartelov, kar je le še povečalo nasilje v državi. Taki ukrepi
so manjšim narkokartelom omogočili napredovanje po kriminalni hierarhiji ali uspešen vdor
na ozemlje drugih kartelov, ki so zaradi konflikta postali šibki ali brez vodstva (Barker Flores,
2017; Janowitz, 2016). Trgovanje z drogami zahteva vire in infrastrukturo, česar je manjšim
kartelom primanjkovalo. Posledice so bile povečanje primerov ugrabitev, kraje, izsiljevanja,
trgovanja z ljudmi in drugih kriminalnih dejavnosti. Civilno prebivalstvo je zaradi premajhne
podpore vladnih sil postalo glavna tarča kartelskega vpliva in nasilja (Fisher in Taub, 2017).
Stopnja nasilja se je po izvolitvi novega predsednika Enriqueja Peña Nieta leta 2012 začasno
zmanjšala, vendar se je v zadnjih dveh letih spet dramatično povečala (leto 2017 je bilo
najhujše od začetka vojne). Aktivisti in novinarji so rutinsko tarče ugrabitev in umorov,
medtem ko korupcija in nekaznovanost naraščata. Legalizacija marihuane v nekaterih predelih
ZDA je spodbudila narkokartele, da povečajo izvoz trdih drog, kot so metamfetamin, heroin
in fentanil, ki je močan sintetični opioid (Tucker, 2018).
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Predsednik Peña Nieto je pogosto izpostavljal mirne rešitve za končanje konflikta, vendar so
bili njegovi ukrepi bolj ali manj šibki in neučinkoviti ter se niso preveč razlikovali od politike
nekdanjega predsednika Calderóna. Zaradi negotovosti je prav tako izgubljal zaupanje in
priljubljenost v javnosti (Janowitz, 2016; Grillo, 2017). Jasno je, da ni bilo velikih sprememb
in napredka v vladni politiki med predsedovanjem Calderóna in Peña Nieta (Barker Flores,
2017; De Alba-Ulloa, osebni intervju, 2018, 15. april). Mehiška ustava prepoveduje Peña
Nietu ponovno kandidaturo za predsednika države, vendar nobeden od drugih potencialnih
kandidatov ni ponudil novih idej za razrešitev konflikta. Glavni platformi vodilnega kandidata
politične levice Andrésa Manuela Lópeza Obradorja sta odprava revščine v državi in
izboljšanje državnega gospodarstva, problematika kartelov in nasilja pa je redko omenjena
(Grillo, 2017).
Mehiška vojna proti drogam je predvsem oborožen spopad med narkokarteli in vladnimi
silami, med katerim so civilisti obravnavani kot tretji akter oziroma kolateralna škoda
bojevanja. Civilno prebivalstvo je bilo redkokdaj neposredni cilj nasilja, vendar je pogosto
žrtev nenadzorovanega nasilja, ki ga ustvarjajo narkokarteli. Število civilnih žrtev v konfliktu
je bilo razmeroma majhno. Večina smrtnih žrtev je povezanih z organiziranim kriminalom ali
vladnimi silami. Civilne žrtve so po navadi kolateralna škoda konfrontacij med narkokarteli in
vladnimi silami. Kljub temu je bilo civilno prebivalstvo prizadeto na številne druge, manj
neposredne načine v konfliktu, kajti izsiljevanje, ugrabitve in druge oblike nasilja so postali
nekaj vsakdanjega. Posledično so se povečale tudi imigracije v ZDA. V obdobju med letoma
2006 in 2012 je bilo število mehiških imigrantov v obmejnih mestih približno 115.000;
prebivalstvo El Pasa je v obdobju med letoma 2009 in 2011 zraslo za približno 50.000, od
tega je bilo 30.000 Mehičanov. Do leta 2010 naj bi zaradi nasilja v državi emigriralo približno
264.000 Mehičanov (Rios Contreras, 2012). Med obiskom delegacije Medameriške komisije
za človekove pravice (IACHR) je bilo ugotovljeno, da je bilo poleg številnih kršitev osnovnih
človekovih pravic najobsežnejše ravno prisilno notranje razseljevanje prebivalstva na strani
narkokartelov (Martinez, 2017). Prav tako je bilo več primerov iztrebljanja in izgonov
migrantov. Odkrita so bila številna množična grobišča in poročanja o izbrisih celotnih
lokalnih skupnostih (Beltrán Minehan in drugi, 2015).
Ekonomske okoliščine v Mehiki so bile vedno glavni dejavnik problematike nasilja in
kriminala. Marginaliziranje in stratifikacija družbe sta včasih razloga, zakaj se ljudje obračajo
k nezakonitim (kriminalnim) dejavnostim za ustvarjanje dobička. Tisti, ki živijo v
pomanjkanju, preprosto nimajo priložnosti ali podpore, ki bi obvladovala nasilno vedenje
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družbe. Nedavne družbene znanstvene študije o socialno-ekonomskih koreninah mehiškega
nasilja so pokazale, da sta zlasti pomanjkanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in
dostojnih delovnih mest med glavnimi razlogi za stopnjo kriminalitete in korupcije v državi
(Heinle in drugi, 2017). Ekonomski vpliv nasilja v Mehiki je leta 2016 znašal 3,07 trilijona
pesov (180 milijard dolarjev) oziroma skoraj 18 odstotkov državnega BDP-ja. Za največji
delež so bila odgovorna nasilna kriminalna dejanja, kot so posilstva, ropi in fizični napadi (47
odstotkov), sledili so umori (32 odstotkov), vladni ukrepi proti nasilju (14 odstotkov) in druge
oblike (sedem odstotkov) (IEP, 2017). Nasilje vpliva tudi na gospodarski razvoj, vključno z
zmanjšanjem produktivnosti na delovnem mestu, manjšimi naložbami in varčevanjem,
izkrivljanjem dodeljevanja vladnih sredstev ter begom človeškega in finančnega kapitala iz
države (Schippa, 2016).
Velika problema sta še vedno korupcija in nezaupanje državnim institucijam. V povprečju
ostaja 91 odstotkov zločinov, storjenih v Mehiki, nekaznovanih. Lokalna policija še vedno
velja za najbolj korupcijski in nezaupljiv organ kazenskega pregona (IEP, 2017). Brutalno
pretepanje, posilstva, ustrahovanje in druge oblike mučenja niso samo pogoste metode
kartelov, temveč tudi vladnih sil (Roman, 2016). Še posebej je razširjeno spolno nasilje nad
ženskami. V Mehiki naj bi bila vsake štiri minute posiljena ena ženska, kar znaša 120.000
posilstev na leto (Wright, 2012). Politična korupcija je bila eden izmed glavnih razlogov za
padec priljubljenosti in zaupanja v administracijo Peña Nieta. V številnih primerih ga je
javnost zaradi negotovosti in neučinkovitosti ostro kritizirala (Heinle in drugi, 2017, str. 41,
42).
Prihodnost ostaja negotova. Nezmožnost vladnih sil ter splošna korupcija v družbi in državni
politiki dajeta narkokartelom precejšnjo moč v državi. Zaradi premalo preventivnih ukrepov,
ki bi varovali prebivalstvo pred organiziranim kriminalom, vladni politiki ni uspelo vrniti
zaupanja v mehiško družbo (De Alba-Ulloa, osebni intervju, 2018, 15. april).
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7 SKLEP

Sodobni oboroženi spopadi so sestavljeni iz različnih konceptov in oblik vojskovanja, ki so se
razvili v 19. in 20. stoletju. Za oblikovanje sodobnega vojskovanja so bile ključne spremembe
na administrativnem, tehnološkem in ideološkem področju. Razvoj sodobnega vojskovanja
lahko razdelimo na štiri glavne generacije. Zadnja (četrta) generacija zamegljuje meje med
vojno in politiko, konfliktom in mirom, vojakom in civilistom ter varnostjo in grožnjo. Nova
oblika vojskovanja je nastala zaradi izgube monopola državnih akterjev nad nasiljem, vzpona
kulturnih, etničnih in verskih konfliktov ter širjenja globalizacije in napredne tehnologije.
Konflikti so postali bolj decentralizirani in razpršeni po vsem svetu. Vojskovanje nima
opredeljenega bojišča, ampak poteka hkrati na različnih območjih, kot so urbana središča,
podeželje in virtualna omrežja. Tarče niso samo pripadniki oboroženih sil, ampak tudi
neborci, verske ideje, pravni okviri, mediji, mednarodne organizacije in sporazumi,
gospodarske dejavnosti, politična moč in miselnost ljudi.
Koncept ali oblika vojskovanja, ki najbolj upodablja sodobne konflikte, je asimetrično
vojskovanje. Koncept asimetričnega vojskovanja povezujemo z nekonvencionalnim,
neregularnim, gverilskim in s hibridnim vojskovanjem ter terorizmom in z uporništvom. Vsak
konflikt, v katerem se nasprotni strani razlikujeta glede na kakovost in (ali) kvantitativno moč
(vojaške, tehnološke, ekonomske prednosti), lahko definiramo kot asimetrični konflikt. Gre za
način delovanja, med katerim šibkejša stran z nezakonitimi in ne vedno vojaškimi
dejavnostmi želi premagati vojaško močnejšega nasprotnika. V sodobnih konfliktih poznamo
tri tipe asimetričnega vojskovanja: 1. terorizem, 2. gverilsko vojskovanje in 3. uporništvo.
Terorizem je alternativna uporaba nasilja oziroma grožnje nasilja, pri katerem sta glavna cilja
ustrahovanje družbe in oslabitev ali celo strmoglavljenje oblasti z namenom dosege političnih
sprememb v državi. Temeljna razlika med terorizmom in organiziranim kriminalom je, da
kriminalne združbe ne želijo strmoglaviti oziroma prevzeti državne oblasti ter oslabiti
delovanja družbe, ampak želijo spodbuditi državno gospodarstvo za lastno korist. Gverilsko
vojskovanje je oblika vojskovanja, med katerim nedržavni ali strateško šibkejši akter
prevzame taktično pobudo napada v izbrani obliki, času in kraju, da oslabi ali porazi strateško
močnejšega nasprotnika. Cilj gverilskega vojskovanja je povzročiti čim večjo škodo
nasprotniku v smislu izgube vojaškega osebja, zalog, infrastrukture in, kar je
najpomembnejše, oslabiti moralo in voljo za nadaljevanje boja. Uporništvo je definirano kot
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oboroženi napad upornikov proti ustanovljeni oblasti za dosego nekega političnega cilja.
Značilna je uporaba subverzije in oboroženih napadov na državno oblast. Uporništvo je
sestavljeno iz politične in vojaške veje. Politična spodbuja lokalno prebivalstvo, organizira
infrastrukturo in skrivno oblikuje novo politično oblast. Vojaški del pa želi ločiti civilno
prebivalstvo pred nadzorom državne oblasti, prav tako pa želi uničiti vladne sile in institucije
z oboroženimi napadi ter uporablja propagando in psihološko bojevanje.
Drugi pomemben koncept sodobnega vojskovanja je informacijsko vojskovanje, katerega cilj
je pridobiti določene informacije in uporabiti propagando oziroma psihološko vojskovanje za
nevtraliziranje potencialne grožnje. Je vsako dejanje, ki zavrne, izkoristi, pokvari ali uniči
sovražnikovo informacijo in njeno funkcijo, ki bi lahko škodila ali ogrozila nacionalno
varnost države. Pod informacijsko vojskovanje štejemo tudi vsak fizični napad na
informacijsko infrastrukturo ali napravo. Propaganda in psihološko vojskovanje sta poglavitna
člena informacijskega vojskovanja. Kibernetsko bojevanje je novodobna oblika sodobnega
vojskovanja in predstavlja pomemben del informacijskega vojskovanja. Definirano je kot
oblika računalniškega ali omrežnega vojskovanja, ki vključuje politično motivirane napade
nacionalnih držav na druge države. Nacionalni akterji poskušajo prekiniti delovanje
organizacij ali drugih nacionalnih akterjev, zlasti za strateške ali vojaške namene in
kibernetsko obveščevalno dejavnost. Značilni so uporaba elektronike in elektromagnetnega
shranjevanja, spreminjanje in izmenjava podatkov po omrežnih sistemih in fizično povezanih
infrastrukturah.
V zadnjem desetletju se omenja tudi nov koncept vojskovanja, imenovan hibridno
vojskovanje.

Sodobna

hibridna

vojna

je

sestavljena

iz

konvencionalnega

in

nekonvencionalnega vojskovanja, pri čemer je v ospredju uporaba terorizma, propagande,
ekonomskega in kibernetskega bojevanja. Prav tako je značilna visoka stopnja subverzije in
tajnosti delovanja. Poleg povečane učinkovitosti in vpliva nedržavnih akterjev znotraj
hibridnih konfliktov je simbiotski odnos med sponzorjem in stranko še ena spremenljivka, ki
razlikuje sodobno hibridno vojno od tradicionalnih oblik vojskovanja. Z razvojem hibridnega
vojskovanja lahko govorimo tudi o peti generaciji razvoja sodobnega vojskovanja.
Vojskovanje pete generacije bo posledica nadaljnjega premika politične in družbene zvestobe,
ter ne samih narodov. Manjši (nedržavni) akterji bodo na podlagi tehnologije in tajnosti, ki jo
ta nudi na informacijskem/kibernetskem področju, predstavljali glavno grožnjo nacionalnim
državam.
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Mehiška vojna proti drogam in narkokartelom je kompleksen konflikt, ki ni opredeljen kot le
državni boj proti organiziranemu kriminalu, ampak oboroženi spopad, ki je v marsičem
podoben konceptom sodobnega vojskovanja. Narkokarteli so se izkazali za zelo
nepredvidljive nasprotnike z veliko moči in vpliva v družbi. V boju proti vladnim silam redno
uporabljajo metode ali dejavnosti, ki so podobne ali identične tistim, ki jih uporabljajo tuje
teroristične ali uporniške skupine. Te metode zajemajo oborožene napade, atentate, zasede,
ugrabitve, racije, cestne blokade, uporabo združenega bojevanja in eksplozivnih naprav. Prav
tako so nekateri narkokarteli izjemno militarizirani in spominjajo na najemniško vojsko.
Vojaške uniforme, standardizirana oprema, uporaba različnih vrst orožja in improviziranih
oklepnih vozil odražajo visoko zmogljivost narkokartelov. Njihov način bojevanja bi lahko
opredelili predvsem kot striktno asimetrične narave, s kombinacijo gverilskega in
informacijskega bojevanja ter z uporabo določenih terorističnih metod. Operacije na nižji
ravni zajemajo oborožene napade iz avtomobilov in individualne atentate, katerih strateški cilj
ni večji, ampak so namenjeni le ustrahovanju. Operacije na srednji ravni vključujejo bolj
načrtovane in usklajene akcije pri zavzemanju sovražnikovega ozemlja ali plaz. Operacije na
najvišji ravni pa pogosto vključujejo množične ugrabitve in usmrtitve, družbeno čiščenje in
kompleksne vojaške operacije proti vladnim ali kartelskim silam. Izpostaviti je treba tudi
izrazito uporabo informacijske tehnologije, npr. socialnih omrežij in javnih medijev za
širjenje propagande. Kartelsko informacijsko bojevanje se je razvilo iz tradicionalnih oblik
medijev, kot so časopis, radio, televizija in videoposnetki, v sodobnejše, kot so spletne strani,
blogi in socialna omrežja. Med glavnimi členi informacijskega vojskovanja sta propaganda in
psihološko bojevanje. Kartelske informacijske operacije zajemajo različna narkosporočila v
obliki

narkozastav

(»narcomantas«),

narkografitov

(»narcopintas«),

narkoblokad

(»narcobloqueos«) in na usmrčenih truplih puščenih sporočil. Korupcija, propaganda,
podkupovanje, politični pohodi in protesti ter socialni mediji so ključni elementi pri širjenju
kartelskega vpliva v Mehiki. Ta je viden tudi s pojavom narkokulture, ki predstavlja
alternativno obliko mehiške družbe. Narkokultura zajema razne simbole, rituale, artefakte,
verske kulte, potrošniško blago in popularno glasbo, s čimer želi pridobiti podporo javnosti.
Hipoteza H1 se glasi: Mehiška vojna proti drogam je sodobni konflikt, ki je nekonvencionalen
in asimetričen zaradi družbene razdeljenosti ter načina bojevanja, ki je dinamično in
nepredvidljivo. Hipotezo lahko potrdim, ker je mehiški konflikt več kot le notranji boj proti
organiziranemu kriminalu. Izkazuje številne podobnosti in značilnosti sodobnega konflikta,
kot sta asimetrično in gverilsko vojskovanje ter izrazita uporaba informacijske tehnologije pri
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širjenju propagande in uporabe psihološkega bojevanja. Vendar ga ne moremo opredeliti kot
državljansko vojno ali poskus državnega udara, ker trenutno ne gre za vprašanje priznavanja
narkokartelov kot legitimnih akterjev v oboroženem spopadu, ki želijo prevzeti politično
oblast v državi. Narkokarteli so nedržavni akterji, ki uživajo ogromno vpliva in moči ter so v
številnih primerih boljši od mehiških varnostnih sil. Mehiška policija slovi po visoki stopnji
korupcije, zapleteni organizacijski strukturi in slabi usposobljenosti svojih kadrov. Kljub
številnim reformam je delovanje policijskih sil še vedno precej slabo in omejeno. Svetlo točko
predstavlja federalna policija, ki je ena izmed dveh glavnih nosilk boja proti narkokartelom.
Druga nosilka so mehiške oborožene sile, ki so sestavljene iz mehiške vojske in mornarice.
Mehiška vojska je najbolj financirana in usposobljena varnostna sila v državi ter sodeluje v
vseh večjih operacijah proti narkokartelom. Mehiške oborožene sile so neposredno podrejene
državni oblasti in imajo dovoljenje za vključevanje v notranje varnostne ukrepe in v podporo
civilnim oblastem. S sprejetjem četrtega obrambnega načrta (DN-IV) se je prav tako uradno
legitimizirala njihova vloga v boju proti organiziranemu kriminalu. Vojaška intervencija proti
narkokartelom se je sprva izkazala za uspešno. Calderónova agresivna strategija je prispevala
k številnim aretacijam vodilnih članov kartelov ter spodkopavanju dominantnih kartelov. To
je povzročilo trenje znotraj kartelov. To je privedlo do številnih fragmentacij in nastanka
novih kartelov, kar je povečalo stopnjo nasilja v državi. To je eden izmed glavnih razlogov,
zakaj je konflikt tako nepredvidljiv, z vedno spreminjajočima se dinamiko in intenziteto
bojevanja. Ekonomske okoliščine v Mehiki so bile vedno glavni dejavniki problematike
nasilja in kriminala. Marginaliziranje in stratifikacija družbe lahko postaneta razloga, zakaj
ljudje vstopajo v svet kriminala. Tisti, ki živijo v pomanjkanju, preprosto nimajo druge
možnosti ali podpore socialne države. Pomanjkanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in
dostojnih delovnih mest sta med glavnimi razlogi za stopnjo kriminalitete in korupcije v
Mehiki.
Organizirani kriminal lahko razdelimo na dva različna pojma – subjekte in dejavnosti. V
smislu subjekta je glavna želja organiziranega kriminala dobiček in moč. Gre za organizacije,
v katerih je kriminalna dejavnost preprosto kontinuiteta njihovega poslovanja z drugimi
sredstvi. Organizirani kriminal je prav tako mogoče razumeti kot niz različnih dejavnosti. Te
dejavnosti ali metode lahko uporabljajo tudi drugi nedržavni akterji ali države. To pomeni, da
lahko uporniške skupine uporabijo organizirani kriminal kot dejavnost financiranja in (ali)
razvijanja odnosov z drugimi kriminalnimi organizacijami za določene koristi ali cilje.
Narkokarteli se bojujejo med seboj in z vladnimi silami za nadzor nad nezakonitim trgom
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drog. Velika korupcija v državi spodbuja nasilje, kar posledično vpliva na civilno prebivalstvo
(s slabimi življenjskimi pogoji, z brezposelnostjo in rušenjem družbene strukture). Ta boj bi
lahko imenovali »kriminalni upor« proti trenutnemu državnemu status quo. Narkokarteli ne
postajajo samo ekonomski, temveč tudi politični akterji. Taktike, strategije, organizacija in v
omejenem obsegu tudi cilji narkokartelov so v skladu z zahtevami za priznanje teroristične
organizacije. Res je, da jim primanjkuje močna politična ali religijska ideologija in mnogi se
strinjajo, da jo to edina ovira za priznanje termina terorizem. Po drugi strani so narkokarteli
povezani s t. i. kriminalnim uporništvom ali narkouporništvom. Kriminalno uporništvo se
razlikuje od običajnega terorizma in uporništva, ker sta njegova edina politična motiva
pridobitev avtonomije in ekonomski nadzor nad ozemljem. To dosežejo z ustvarjanjem
kriminalnih enklav znotraj države. Rezultat je nestabilno stanje notranjega reda in nekaterih
državnih funkcij, ki bi lahko posledično prevedlo do »brezzakonskih« območij ali vzporedne
državne tvorbe (države v državi).
Za organizirani kriminal oziroma narkokartele je značilna dolga in burna zgodovina razvoja.
Iz nepomembnih uličnih tolp so se razvili v transnacionalne organizacije, katerih ambicije
niso več samo ekonomske, ampak tudi politične. Narkokartela Los Zetas in LFM predstavljata
zanimiva hibridna primera atributov, predstavljenih v tretji generaciji kriminalnih organizacij,
ter druge in tretje faze evolucije kartelov, ker vključujeta določene oblike religioznosti in
delovanja, ki ogrožata mehiške državne vrednote in politično stabilnost. Po strukturi in
motivaciji bi lahko mehiške narkokartele razdelili v tri glavne modele: korporativnega,
anarhističnega in uporniškega. Za korporativni model sta glavna cilja dobičkonosnost in
mirno poslovanje z minimalno stopnjo nasilja in vmešavanja. Za anarhistični model je prav
tako glaven dobiček, vendar se pri poslovanju za povečanje vpliva in moči uporablja visoka
stopnja nasilja. Prav tako je fleksibilnejši, ker pri delovanju ni omejen izključno na trgovanje
z drogami, temveč sodeluje tudi pri drugih kriminalnih dejavnostih (kot so izsiljevanje,
trgovina z ljudmi, ugrabitve, določene teroristične metode …). Uporniški model je bistveno
drugačen od kriminalnega. V kriminalnem modelu je vedno glavni cilj dobiček, medtem ko
uporniški model želi spodkopati in zamenjati funkcijo državne oblasti, da bi pridobil zvestobo
prebivalstva in ustvaril fizični prostor, v katerem lahko deluje avtonomno.
Prvo raziskovalno vprašanje (R1) se glasi: Ali obstaja možnost, da se mehiški narkokarteli
transformirajo v uporniške ali teroristične skupine zaradi metod in načina vojskovanja, ki ga
uporabljajo v konfliktu? Možnosti razvoja nekakšnih novih ali hibridnih tvorb narkokartelov,
ki bi lahko imele določene politične ambicije, obstajajo, vendar niso vidne v trenutnem stanju
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konflikta. Če na narkokartele gledamo izključno z vidika načina delovanja, ki ga uporabljajo v
konfliktu, jih lahko opredelimo kot nedržavne akterje, ki uporabljajo določene teroristične
metode in gverilsko vojskovanje ter spominjajo na druge uporniške ali teroristične skupine. S
tem se odpira tudi zanimivo vprašanje, ali bi to, da bi mednarodna skupnost uradno priznala
mehiške narkokartele kot teroristične skupine ali vsaj kot hibridne (uporniške) organizacije, ki
uporabljajo teroristične metode, omogočilo uporabo učinkovitejših metod za boj proti
narkokartelom in zmanjšanju nasilja v Mehiki. Trenutno pojmovanje narkoterorizma oziroma
izključno termina terorizem v mehiški vojni proti drogam je odvečno, ker je premalo dokazov
o politični motivaciji narkokartelov.
Drugo raziskovalno vprašanje (R2) se glasi: V kolikšni meri je lahko mehiška vojna proti
drogam grožnja integriteti in delovanju države ter njeni nacionalni varnosti? Mehiška vojna
proti drogam traja že več kot desetletje in je močno destabilizirala celotno državo.
Narkokarteli so bili in ostajajo med glavnimi grožnjami integriteti in legitimnosti Mehike. Ne
samo, da je zahtevala veliko smrtnih žrtev, pač pa je spremenila percepcijo mehiške družbe.
Mehiška vojna je konflikt med vladnimi silami in narkokarteli, v katerem je bilo civilno
prebivalstvo močno prizadeto. Civilisti so lahko obravnavani kot tretji akter konflikta. V njem
so bili tako žrtev narkokartelov kot vladnih sil. Izsiljevanje, ugrabitve in druge oblike nasilja
so postali nekaj vsakdanjega. Posledično so se povečale tudi imigracije v ZDA. Visoka
korupcija in nezaupanje državnim oblastem sta privedla do samoobrambe mehiške družbe in
pojava vigilantskih skupin, ki se niso zoperstavile samo kriminalu in nasilju, temveč tudi
vladnim oblastem.
Mehiški vojni proti drogam ni videti konca. Nobena stran se ne želi ukloniti pritiskom druge,
prav tako ni predstavljenih jasnih rešitev ali načrtov, ki bi zmanjšali nasilje oziroma dokončno
rešili konflikt. Glavni posel narkokartelov so prepovedane droge. Povpraševanja po njih na
svetovnem trgu se iz leta v leto ne zmanjšuje. Govoriti o legalizaciji določenih drog, ki bi
lahko odprla pot potencialnim kompromisom za rešitev konflikta, je za zdaj še nemogoče.
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Priloga A
Intervju s profesorico Jessico De Alba-Ulloo z Univerze Anáhuac
1.

Kateri so glavni razlogi za izbruh mehiške vojne proti drogam? Ali se strinjate, da je

družbena stratifikacija eden izmed vzrokov za visoko kriminaliteto in korupcijo v državi?
Obstajajo različni razlogi za izbruh vojne. Konflikt v Kolumbiji je neposredno vplival na
vojno v Mehiki. Pred tem je bila Mehika le tranzitna država za prepovedane droge. Ko so
kolumbijski karteli izgubili svojo moč, je Mehika postala glavna dobaviteljica drog. Pristop
mehiških kartelov, ki je bil star več kot 20 let, je zagotovil večji nadzor nad pošiljkami v ZDA,
kar je preoblikovalo poslovanje in preprodajo drog v Mehiki. Stratifikacija družbe ne vpliva
na stopnjo kriminalitete in korupcije v Mehiki.
2.

Kako bi definirali mehiško vojno proti drogam?

Mehiška vojna proti drogam je vojna proti organiziranemu kriminalu. Na splošno mehiška
javnost podpira vojno, vendar začenja slutiti, da so trenutni ukrepi in strategija nezadostni.
3.

Ali so koncepti sodobnega vojskovanja, kot so gverilsko, asimetrično ali informacijsko

vojskovanje, vidni v konfliktu?
Asimetrično vojskovanje v tem smislu, da imajo narkokarteli večje zmogljivosti kot mehiške
oborožene sile. Poleg tega je korupcija resen problem v državi, ker zadeve bolj zaplete.
4.

Ali obstajajo primeri uporabe kibernetskega vojskovanja na strani kartelov?

Ne da bi jaz vedela.
5.

Ali obstaja kaka možnost razvoja narkoterorizma ali uporništva v Mehiki?

Ne.
6.

Ali obstajajo kake povezave med narkokarteli in tujimi uporniškimi ali terorističnimi

skupinami?
Ne.
7.

Ali obstajajo kaki primeri terorističnih dejanj, ki so neposredno povezani z

narkokarteli?
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Ne.
8.

Ali je po vašem mnenju razlika med vladnim dojemanjem narkokartelov iz leta 2006

(začetkom konflikta) in danes, v letu 2018? Ali so se narkokarteli na kakršenkoli način
razvili/spremenili?
Vladna percepcija je ostala enaka, prav tako ni bilo večjih sprememb v delovanju ali razvoju
narkokartelov.
9.

Kakšno je trenutno stanje narkokartelov? Kateri so še vedno dominanti? Ali se

fragmentacija narkokartelov še vedno dogaja?
Najdominantnejši so CJNG, kartel Sinaloa, Zalivski kartel, Los Zetas, kartel Vitezov
templjarjev, kartel Beltrán Leyva in La Familia Michoacána. Fragmentacija narkokartelov je
še vedno pogost pojav.
10.

V kolikšni meri je lahko mehiška vojna proti drogam grožnja integriteti in delovanju

države in njene nacionalni varnosti?
Konflikt predstavlja resno grožnjo delovanju Mehike in njeni nacionalni varnosti;
narkokarteli so ena izmed glavnih groženj.
11.

Kdo je glavni krivec za izbruh vojne?

Po javnem mnenju naj bi bil glavni krivec predsednik Felipe Calderón, vendar se je vse
skupaj začelo še pred njegovo izvolitvijo.
12.

Kakšno je javno mnenje o vpletenosti ZDA v vojno? Ali je pobuda Merida na

kakršenkoli način prispevala k rešitvi konflikta? Ali so ZDA odgovorne za izbruh konflikta in
preprodajo drog?
Večina meni, da se prodajamo Američanom. Pobuda Merida, razen dodatnih virov, ni vidno
prispevala k rešitvi konflikta. ZDA niso neposredno odgovorne za prepovedano trgovanje z
drogami ali konflikt v Mehiki; gre za skupno odgovornost.
13.

Kako bi primerjali predsedovanje predsednika Calderóna in Nieta? Katere

predsedniške strategije so bile koristnejše za reševanje konflikta?
Strategije obeh predsedniških administracij so bile razmeroma enake.
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14.

Katera so po vašem mnenju nekatera priporočila za izboljšanje ali končanje vojne proti

narkokartelom?
Vojne ne bo konec, dokler mehiške policijske sile ne postanejo močnejše od narkokartelov in z
manj korupcije v svojih vrstah. Poleg tega je velik problem politična korupcija (na vseh
ravneh), ki se premalo ukvarja s potrebami prebivalstva. Premalo je ukrepov, ki bi
prebivalcem preprečevali pasti v roke organiziranega kriminala.
15.

Ali menite, da bi legalizacija določenih drog koristila Mehiki in okoliški regiji?

Ne, legalizacija drog bi ustvarila le državo z ljudmi brez možganov.
16.

Kakšna je priljubljenost narkokulture?

Priljubljenost narkokulture in narkokoridov je v nekaterih regijah precej velika, vendar
nimam natančnejših podatkov.
17.

Kako je konflikt vplival na mednarodni ugled Mehike?

Konflikt je močno prizadel državo, saj je stopnja nevarnosti na nekaterih območjih izjemno
visoka. Zaradi množičnih medijev je splošno prepričanje, da je država v plamenih.
18.

Naslednje predsedniške volitve so letos. Kakšen je pogled javnosti na vladno politiko?

Ali zaupa politikom? Kaj lahko pričakujemo od naslednjega predsednika?
Javnost na splošno ne zaupa vladni politiki. Državni politiki so v družbi v veliki meri
osovraženi. Glede naslednjih volitev in prihodnosti pa je še prezgodaj govoriti.
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