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Herr President: 
 
Fyra mördade inom hälsosektorn i Guatemala 2010 
 
Landsorganisationen i Sverige (LO) med fler än 1,6 miljoner medlemmar 
och ansluten till Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS), vänder 
sig till Er för att kategoriskt fördöma och ta avstånd från mordet på fyra 
fackliga företrädare inom hälsosektorn under innevarande år. 
 
Den 7 augusti attackerades kamrat Bruno Ernesto Figueroa, ansvarig för 
finanserna i underavdelningen för vårdsektorn inom det nationella förbundet 
för vårdanställda i Guatemala – SNTSG -, vilket är anslutet till den 
nationella fronten i kamp för försvar av allmän hälsovård och naturresurser 
(FNL), av en grupp okända män vilka var starkt beväpnade och som 
urskillningslöst öppnade eld mot honom. Enligt information från FNL, 
skadades Bruno Ernesto Figueroa allvarligt och dog den 10 augusti till följd 
av sina skador. 
 
Den 27 september i staden Melchor de Mencos i Peten besköts den facklige 
ledaren och konfliktansvarige i det nationella förbundet för vårdanställda i 
Guatemala (SNTSG), Fredy Geovani Lopez Caal, och den 29 september 
mördades ledaren David Pineda Barahona, organisations- och 
protokollssekreterare i avdelningen för programmet för smittspridning i San 
Benito i Peten. 
 
Den 30 september sköts kamraten i avdelningen för det nationella sjukhuset 
för mental hälsa, Carlos Eurique Méndez Ramírez, till döds. Han stoppades 
i Rotonda Zona 18 i Colonia Atlántica, då han var på väg till sitt arbete, av 
en bil med mörka rutor varifrån okända individer avfyrade flera skott med 
eldvapen, vilket dödade honom. 
 

Ing. Álvaro Colom, Republikens President 
Ciudad de Guatemala 
Guatemala 
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Herr President, LO ansluter sig till Internationella Fackliga 
Samorganisationens (IFS) uttalande och kräver respekt för de 
grundläggande rättigheterna i enlighet med Internationella 
Arbetsorganisationens (ILO) fundamentala konventioner, som ratificerats av 
ert land. Vi vädjar till er att snarast inleda en omfattande utredning av alla 
dessa mord, att Ni finner orsakerna och de skyldiga till dessa brott och 
bestraffar dem med lagens strängaste straff och att därmed denna täckmantel 
av strafflöshet, som döljer otaliga mord på fackligt aktiva personer i 
Guatemala, upphör. 
 
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE (LO) 
 
Wanja Lundby-Wedin 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 


