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De myrdede og de levende. Bestyrelsesmedlemmer fra Coca Cola 
fagforeningen STECSA foran portrætter af fire forgængere, der alle blev myrdet. 
Der myrdes desværre stadig fagforeningsfolk i Guatemala. 

 
Breaking:  
NU virker også Mobilepay!  
Efter mange anstrengelser er det lykkedes! Du 
kan give besked til venner og bekendte, som har 
Mobilepay på mobilen, om at de kan støtte 3F’s 
søsterorganisationer i Guatemala.  
Tlf. 28 10 76 19 kan bruges med både Swipp 
og Mobilepay. Prøv det selv!    
Indsamlingskontoen har fortsat nr. 5301 – 
0262122.  
Eller sms ”GUA” til 1414 og støt med 100 kr. 

 
82.000 indsamlet 
Trods ferietid har vi 
passeret de 82.000 på indsamlings-
barometeret. Vi har bl.a. modtaget bidrag fra 
Bananarbejder-solidaritetsfonden, AIF 
Silkeborg og 3F København. Der er pt. 
Indsamlet 82.493,- Tusind tak for bidragene! 

 
Konkurrence om bedste indsamlingsresultat 
Frem til kongressen kører en konkurrence 
blandt 3F afdelinger om bedste 
indsamlingsresultat til Guatemala-
indsamlingen. Det vil sige hvilken afdeling 
der samler flest kroner ind i forhold til 
afdelingens medlemstal.  
Vinder-afdelingen modtager en 
præmiekurv fyldt med kunsthåndværk og 
lækkerier som kaffe, rom og chokolade fra 
Guatemala.  

Afdelingerne kan deltage ved senest 1. 
september at give 3F International 
(peter.tandrup@3f.dk.) besked om deres 
samlede støtte-beløb.  
Beløbet skal være indsat på kontoen inden 
kongressen starter d. 10. september for at 
tælle med. Det gælder hvad enten man har 
indsat beløbet i én omgang eller i flere små 
portioner. 
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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 

 

3F arrangementer om Guatemala og kampagnen  
Silkeborg d. 8.9. kl 19.30 
Langsøhus 
Silkeborg afdeling og 3F-skolen Langsøhus 
holder informations- og debatmøde med 
David Morales fra industriarbejdernes 
fagforbund, Festras, i Guatemala. Det 
foregår d. 8. september kl. 19.30 og alle er 
velkomne.  

 
København d. 20.9. kl 17 - 19,  
3F Københavns store sal 
Københavns afdelingen holder møde om 
situationen i Guatemala, faglige rettigheder 

og 3F’s indsats. Det foregår i afdelingens 
store sal kl 17 – 19. Debatoplæg fra 3F 
International. Alle velkomne. 

 
Husk solidaritetsfesten i Aalborg 
Festen byder på tale v. David Morales fra 
FESTRAS i Guatemala, 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 

Nyt fra Guatemala: 
Fagforeninger indstiller blokader 
for at få dialog med regeringen 

Den 7. august lovede lærernes og 
sundhedspersonalets fagforeninger i 
Guatemala at afstå fra yderligere 
vejblokader i den kommende tid. Til 
gengæld har landets præsident lovet dialog 
om fagforeningernes krav. De kræver stop 
for nedskæringer på sundhed og 
uddannelse, øgede budgetter, reformer, 
overholdelse af indgåede aftaler med 
fagbevægelsen samt stop for forfølgelse af 
fagforeningsfolk. 

 
Blodigt magtopgør i Guatemala-
fængsel 
En kendt fange, Byron Lima, er blevet skudt 
i Pavón fængslet i Guatemala under et 
skudopgør i juli måned. 13 indsatte mistede 

livet, 3 af dem halshugget, og 10 blev 
såret. Byron Lima var tidligere kaptajn i 
hæren og blev i 2001 dømt for mordet på 
menneskerets-forkæmperen biskop Juán 
Gerardi. Byron blev kaldt ”kongen” fordi 
han opnåede magten over de fængsler, han 
var indsat i. Denne gang tabte han dog til 
mafia-bossen, Marvin Montiel Marín, hvis 
gruppe havde rigeligt med skydevåben i 
fængslet. Marvin har en dom på 800 års 
fængsel for en massakre på en gruppe 
turister. 

 
Ny sundhedsminister 
Guatemala har fået ny 
sundhedsminister, Lucrecia 
Hernandez Mack. Hun er 
datter af rettigheds-
forkæmperen Myrna Mack, 
der blev myrdet 11. 
september 1990. Lucrecia 
er selv læge og sundhedsekspert foruden 
medstifter af Myrna Mack fonden, som har til 
formål at fremme en demokratisk retsstat og 
bekæmpe straffriheden i landet. Hun 
startede med at nedlægge to ud af fire 
viceminister-stillinger og har nu indledt 
forhandlinger med sundhedsarbejdernes 
fagforeninger. Den største fagforening, 
SNTSG, udeblev dog ved det første møde. 
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