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Sådan! Trine Vandel Pedersen og Pernille Parker fik støtte til fagforeninger i
Guatemala fra EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Over 40.000 samlet ind til
Guatemalas fagforeninger
Afdelinger, landsmøder og folkemøde bidrager stort
Indsamlingen til 3F’s søsterorganisationer i Guatemala er på skinner. Vi har rundet 40.000 kr.
mærket. Ideen om en ren elektronisk indsamling blev hurtigt skudt ned. 3F’ere holder af
kontant-indsamlinger. Det giver administration, men det går til et godt formål. Vi er i
kampagne sekretariatet vildt imponerede over den ildhu, der bliver lagt for dagen.
Flotte bidrag til kampagnen
Vi har modtaget bidrag eller information om
flotte bevillinger fra Silkeborg afdeling
(10.000,-), Den Grønne Gruppe (5.000,-),
3F Storkøbenhavn (1.000,-),
Industrigruppens Landsmøde (10.000,-) og
flotte indsamlingsresultater fra samme
landsmøde (5.387), fra HB-møde (ca.
3.000,-), fra solidaritets-konferencen (ca.
2.000,-), og et endnu ukendt resultat fra
indsamlingen på Folkemødet på Bornholm.

Endnu en faglig kollega dræbt!
En fagforenings-kollega blev brutalt myrdet i
Guatemala søndag d. 19 juni. Det gik ud
over Brenda Marleni Estrada Tambito,

næstformand for juridisk udvalg i
landsorganisationen Unsitragua-historica.
Hun havde netop sat sin far, Jorge
Estrada y Estrada, af ved busterminalen i
Guatemala city, da hun blev ramt af fem
skud fra en forfølgende bil. Faren var på
vej til Izabal for at rådgive nogle
bananarbejderfagforeninger.

Henvendelse om kampagnen: 3F Internationals leder Bjarne Harder Larsen, bjarne.larsen@3f.dk;
88920473. Kampagnen koordineres af Jesper Nielsen, jesper.nielsen@3f.dk; 88920470 (30329308)
Praktiske og administrative spørgsmål stiles til Peter Tandrup: peter.tandrup@3f.dk; 88920471
Henvendelse om materialer til Ida Hejlskov Larsen ida.larsen@3f-dk

Hvad får vi for pengene?
De indsamlede midler går til to
søsterorganisationer, FESTRAS og SITRABI,
inden for hhv. landbrug og industri i
Guatemala. (Uro internt i forbund og
fagforeninger gør det desværre umuligt at støtte
transportarbejdernes fagforeninger for tiden.)

Formålet er at styrke uddannelse,
organisering og oplysning om rettighederne.
For små 8.000,- danske kroner kan man
uddanne en tillidsrepræsentant og
organisator. Det er målet at skaffe økonomi
til uddannelse af mindst 20
tillidsrep./organisatorer, 10 i hver
organisation, og støtte deres opsøgende og
oplysende arbejde det kommende år.

derfor kun anvendes i 3F regi, ikke til gadeeller husstands-indsamling.
Det er helt lovligt at samle ind i afdelingerne,
på en 3F stand, i en bod eller et telt - som
indsamlerne på Folkemødet på Bornholm
flittigt benyttede – se billederne.
HUSK INDSAMLINGSKONTOENS NR.:

5301 – 0262122

Desuden kan telefonnummer 28 10 76 19
bruges med Swipp (virker nu!) og Mobilepay
(når den kommer til at virke).
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.

Kampagne-kit til 3F afdelingerne
I denne uge udsendes kampagnemateriale til
afdelingerne i form af et ”kampagne-kit”: 50
foldere, 2 plakater og 2 indsamlings-bøsser.
Vi opfordrer til at sikre, at materialet bliver
brugt. At plakaterne kommer op at hænge og
indsamlingsbøsser og foldere lægges frem
hvor medlemmerne kommer. Mere materiale
kan bestilles i kampagnesekretariatet.
Badges, klistermærker og nye ideer
Vi har modtaget forslag om at bruge badges,
klistermærker og postkort til brug i
kampagnen. Har I en mening om disse
materialer eller andre gode og kreative ideer,
så tøv ikke med at sende eller ringe dem ind
til os, for det er nu, vi har brug for dem.
Afregning af indsamlede midler
Indsamlingsresultatet gøres op på
kongressen. Afdelinger, der ønsker at
deltage i konkurrencen om bedste resultat,
vil blive bedt om at indberette deres resultat
til kampagnesekretariatet 1. september og
indbetale beløbet inden kongressen. Mere
herom i et kommende afdelingscirkulære.
Indsamlingsbøsser m.m.
Vi har tilladelse til indsamlingen fra
indsamlingsnævnet, dog ikke til gade- eller
husstandsindsamling. Indsamlingsbøsser må
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Anders Hou Blaabjerg talte med Mette Frederiksen
om solidaritet med arbejdere i Guatemala.

Kender du nogen, der gerne vil følge med i
kampagnen? Så send deres navne og e-mail
adresse til os, så de kan komme på mailliste.
Mariann Bloch, Silkeborg
Stanley Bach Mortensen, Viborg
Ole Søborg, BJMF-København
Jørgen Madsen, Silkeborg
Jesper Nielsen, Forbundet

