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Fortsatta mord på fackligt aktiva i Guatemala 
 
Landsorganisationen i Sverige (LO), är medlem Internationella Fackliga 
Samorganisationen (IFS), och representerar 1,7 miljoner arbetstagare. Vi tar 
avstånd från och fördöma å det starkaste morden på tre personer, alla aktiva 
inom den fackliga rörelsen och rörelserna för ursprungsbefolkning och 
lantarbetare (MSICG). Morden ägde rum från mitten på oktober till början 
på december. 
 
MIGUEL CHACAJ JAX, medlem och grundare av ett förbund för 
handelsanställda i Coatepeque, vilket är anslutet till Confederaciön Central 
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) och till MSICG. Han avled 
den 13 oktober efter att ha fått 8 skottsår, som orsakats av statens 
säkerhetsstyrkor under ett nytt försök av tvångsfördrivning, vilket ägde rum 
den 6 oktober. 
 
PEDRO RAMIREZ DE LA CRUZ, i styrelsen för försvaret av 
ursprungsbefolkningen i Verapaces och medlem i det nationella rådet för 
ursprungs- och lantarbetarbefolkningen, dödades av tre skott den 29 
november. Han hade tidigare varit föremål för dödshot på grund av sitt 
arbete med att försvara jorden,  kravet på en jordreform och en mer 
gynnsam utveckling av landsbygden. 
 
Olga Marina Ramirez Sanse, medlem i fackförbundet för försäljare i 
Oriente, anslutet till Confederaciön Central General de Trabajadores de 
Guatemala (CGTG) och den fackliga rörelsen för landsbygdsbefolkningen 
och ursprungsbefolkningen i Guatemala (MSICG), mördades av fyra skott 
den 5 december kl. 5 på morgonen på sin arbetsplats på den centrala 
marknadsplatsen i Chiquimula. Hon hade redan tidigare varit utsatt för 
dödshot. 
 
 

Ing. Álvaro Colom, Presidente de la 
República de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
Guatemala 
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Herr President, LO vill tillsammans med 1FS framföra sin djupa oro över 
dessa ständiga mord och kräver en snabb och omfattande undersökning för 
att snarast möjligt gripa de skyldiga, både de som står bakom och de som 
utfört dåden, och att de får sina straff enligt lagen. Vi ber er dessutom att 
göra allt nödvändigt för att få ett slut på detta våld utan stopp, som breder ut 
sig i landet med strafflöshet. Vi är, Herr President, ytterst intresserade att få 
kännedom om uppföljningen av ovannämnda. 
 
 
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE (LO) 
Wanja Lundby-Wedin 
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