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Guatemala biografaktuel 
I øjeblikket vises filmen Ixcanul i danske biografer. Den fortæller om en 

17-årig mayaindiansk pige og hendes familie, der arbejder på en 

kaffeplantage ved foden af vulkanen Ixcanul. Da hun ikke vil ind i et 

arrangeret ægteskab, forfører hun kaffearbejderen Pepe for at stikke af 

med ham til USA. Men helt sådan går det ikke. På billedet instruktøren 

Jayro Bustamente med de to der spiller hovedroller, María Mercedes 

Coroy og María Telón. Filmen vises i Grand teateret, Empire og Vester 

Vov vov i København, Øst for Paradis i Aarhus, Café-biografen i Odense, 

Biffen i Aalborg og Nicolai Bio i Kolding. Var det en idé at spørge den 

lokale biograf om det er i orden at informere om 3F’s 

solidaritetsindsamling og lægge foldere mv.?

 

Guatemala blandt 
de 10 værste 

lande for 
fagbevægelsen 
Den internationale 

faglige sammen-

slutning, IFS, 

udsender hvert år en 

liste over de værste 

lande for faglige 

rettigheder. Guatemala ligger blandt de 10 

værste i verden. Det har været et af de mest 

voldelige lande med nogle af de mest brutale 

krænkelser af arbejdernes rettigheder i en 

årrække. Det er derfor ikke overraskende, at 

organiseringsgraden er helt nede på 1,6 %, 

skriver IFS.   
 

Fire mord på 

faglige 

Som vi skrev sidst, 

blev næstformand i 

LO’en 

Unsitragua(H)s 

juridiske udvalg, 

Brenda Marleni 

Estrada Tambito, 

myrdet d. 19. juni. 

Hun var den fjerde fagforenings-

repræsentant der blev slået ihjel i Guatemala 

i år. 

 

100.000 

200.000 

Ferietid 
Pga. ferietid er 
indsamlings-
tempoet ikke højt, 
men det kravler 
dog stille og roligt 
opad. Vi har 

passeret 47.500 
kr. indsamlet. Se 
også Fagbladets 
internationale 
nyhedsbrev. 
http://nyhedsbrev
.fagbladet3f.dk/v.

php?mailinglistId=
959  
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Guatemalas migranter 

Der lever omkring 1,5 millioner 

guatemalanere i USA, hvoraf kun et sted 

mellem 300.000 og 400.000 har 

opholdstilladelse.  Sidste år sendte USA 

31.400 illegale tilbage til Guatemala. 

Guatemalanere i udlandet sendte til gengæld 

6,3 milliarder dollars hjem til deres familier, 

hvilket udgør en vigtig del af Guatemalas 

økonomi. Det svarer til halvdelen af landets 

eksportindtægter. 

 

Solidaritetsfest i Aalborg 

Kom og hør formanden David Morales fra 

FESTRAS (den 

ene af to 

organisationer, vi 

samler ind til.)  

 

Han taler på 

solidaritetsfesten 

i Aalborg afdeling 

d. 9. september 

kl 19.00 – 

aftenen før 3F’s 

kongres starter.  

Festen byder også på lækker Guatemala-

inspireret mad samt musik fra Guatemala og 

Caribien. Det koster 200 kr. og er for alle 3F-

medlemmer.  

Tilmelding senest 26. august til 

ole.nielsen@3f.dk  

Det foregår i 3F AALBORGS LOKALER, 

HADSUNDVEJ 184, 9000 AALBORG 

   

Kampagne-kit i afdelinger og 
forbund 
Kampagnekit er sendt ud til alle afdelinger og 

forhåbentlig synligt hvor medlemmerne 

kommer. Også i forbundshusets reception 

ligger foldere og der står en 

indsamlingsbøsse. Der kan bestilles 

yderligere materiale hos 

kampagnesekretariatet. 

 

Ansøgninger om bidrag 
3FI har sendt nogle ansøgninger til 

Solidaritet over Grænser, Gør Noget og 

andre foreninger tilknyttet fagbevægelsen 

om bidrag til indsamlingen. Har du andre 

ideer og forslag, så meld gerne ideen ind til 

sekretariatet - eller skriv selv en ansøgning.  

 

Mobilepay  
Vores hovedpine har været at få Mobilepay til 

at virke. Der er snart hul igennem. Kontoen 

er nu blevet etableret og vi kan se hvad der 

står på den.  

Vi opfordrer derfor alle til at afprøve 
om den virker – og gør den ikke, så 

indsæt et beløb på en anden måde!  
   

 

Tlf. 28 10 76 19 kan bruges med Swipp og 

(snart) Mobilepay. 

HUSK INDSAMLINGSKONTOENS NR.: 

5301 – 0262122 
Eller sms ”GUA” til 1414 og støt med 100 

kr. 
 

Og i øvrigt god sommerferie. Nyd den. Og 

kom stærkt tilbage.  

 

 

 

 

 

 

 

AKTIV-GRUPPEN 

Claus Christophersen, BJMF-København 

Else Bliksted Dam, Thy-Mors 

Jørgen Due, Silkeborg 

Jørgen Hovgaard, Managua-Nicaragua 

Maria Høpner, København 

Mariann Bloch, Silkeborg 

Stanley Bach Mortensen, Viborg 

Ole Søborg, BJMF-København 

Jørgen Madsen, Silkeborg 

Jesper Nielsen, Forbundet 
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