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Kampagne-rundskrivelse nr. 1, 27. maj 2016 

3F’s Guatemala-indsamling 2016 

 SÅ GIK STARTSKUDDET.  

Indsamlingen til 3F’s søsterorganisationer i Guatemala er i gang. Det skete 

på 3F’s internationale solidaritetskonference i Silkeborg i weekenden 21. – 

22. maj. Deltagerne kunne møde Selfa Sandoval fra bananarbejdernes 
fagforening, Sitrabi i Guatemala og høre om kampagneplanerne. Du får 

denne skrivelse fordi du deltog på konferencen eller har vist interesse for 
kampagnen. Du kan frabede dig mere information ved at skrive til os.

De indsamlede midler går direkte til 
søsterorganisationerne inden for landbrug, 

industri og transport i Guatemala. Formålet 
er at støtte uddannelse, organisering og 

oplysning om rettighederne. Kampagnen 

afsluttes på 3F’s kongres i september 2016. 

Hvad får vi for pengene? Stærkere 
søsterorganisationer, der kan forbedre 

forholdene for arbejdere i transport, 
industri og landbrug. Vi vil senere give 

konkrete eksempler på, hvad 

fagforeningerne opnår for pengene. 

Foldere: Foldere kan bestilles hos 
kampagnesekretariatet/3F International. 

Roll-ups: Det samme kan de roll-ups, der 
var opstillet på konferencen 

Slideshow: Journalist Peter Rasmussen og 

Fotograf Søren Zeuth har lavet en video 
(slide-show), der er lagt på 3F 

Internationals hjemmeside og 3FI’s 
facebook-side. Den kan rekvireres til at 

køre på en skærm i afdelingen og lign.   

KONTONUMMER: Indsamlingen har et 

særligt kontonummer som beløb kan 
indsættes på. Kontonummeret er:  

5301 – 0262122.  

Desuden kan telefonnummer  

28 10 76 19  

Bruges med både Swipp og Mobilepay. 

Swipp virker nu, Mobilepay om ca. 10 dage. 
Du kan også sms’e ”GUA” til 1414, så 

støtter du med 100 kr. – eller skrive ”GUA” 
efterfulgt af et mellemrum og så beløbet du 

ønsker at støtte med. 

Store som små beløb modtages med stor 
tak! 

Tilladelse: Der er indhentet tilladelse fra 
indsamlingsnævnet, så indsamlingen er 

fuldt lovlig.  

Indsamlingsbøsser: Vi kan levere 
indsamlingsbøsser til at samle kontanter i. 

Indsamlingsbøsser må kun anvendes i 3F 
regi, ikke offentligt. Man kan bestille dem i 

international afdeling.  

Vi har hørt, at der er 3F afdelinger der vil 

sende materiale og opfordring om støtte ud 
til deres tillidsfolk og klubber for at opfordre 

til at bevilge et støttebeløb.  

Vi har også hørt at en af grupperne i 
forbundet vil sætte bevilling af støttebeløb 

på dagsordenen. Og at medlemmer af Kbh. 
afdelingens internationale udvalg vil tage 

indsamlingen med til folkemøde og en 
større gruppe vil tage materiale med til 

Grøn Koncert. Atter andre vil tage det med 
til festival.  

Lad høre fra jer: Vi vil meget gerne 

servicere alle der gerne vil gøre en indsats. 
Vi vil derfor hellere høre fra jer i dag end i 

morgen.  
 

Kender du flere interesserede, der gerne vil 
følge med i kampagnen? Så send deres 

navne og e-mail adresse til os, så de kan 
komme på mailliste.  

 

Vi vil bringe meget mere info om de 
forskellige aktiviteter og initiativer til 

inspiration i løbet af kampagnen.  
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AKTIV-GRUPPE: På konferencen meldte 
en gruppe aktive sig. Gruppen skal først og 

fremmest udvikle flere ideer. Vi kan 

kontaktes hvis i har brug for en 
oplægsholder, inspirator eller bare en pep-

talk. 

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 

 

Farlig fagforeningskamp 
STØTTE: Sydamerikansk fagforeningskæmper gæstede 3F Thy-Mors for 
at skabe fokus på farlig kamp for rettigheder 
Af Frederik Siiger og Bo Lehm (foto) frederik.siiger@nordjyske.dk 
 

THY-

MORS/GUATEMALA: 
Kamp for bedre forhold 

og rettigheder til arbejdere 

er nogle steder i verden 

dødsensfarligt. Et af de 

steder er Guatemala i 

Mellemamerika, hvor 

Selfa Sandoval kommer fra.  

Hun er fagforenings-

kæmper i landet, hvor 

næsten 60 % af landets 

befolkning lever i 

fattigdom. Det svarer til 

16 millioner mennesker. 

Selfa Sandoval og Else 

Dam fra 3F Thy-Mors 

besøgte mandag Morsø 

Produktionsskole for at 

udbrede kendskabet til det 

farlige 

fagforeningsarbejde i 

Guatemala. 

Jeg har mistet både 

familie, venner og kolleger 

i kampen for arbejderne. 

Virksomhedsejerne truer 

os og vil gøre alt for at 

komme af med os, men vi 

stopper ikke, lød det fra 

Selfa Sandoval til den 

lyttende skare af elever og 

lærere fra 

produktionsskolen. 

Ret til ferie og 

drikkevand 
Under 1 % af arbejderne i 

Guatemala er i dag fagligt 

organiseret, og det er et  

problem, mener 3F, der bistår 

fagforeningsarbejdet i Guatemala med 

rådgivning og vejledning.  

Organiserede arbejdere får 

en bedre løn, ret til ferie 

og bolig med rindende 

vand og strøm.  

Derfor forsøger vi at indføre bedre samling  

blandt arbejderne og mere  

fredelige forhandlinger i det  

voldelige land. Men desværre  

oplever man, at folk bliver 
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