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Fagforeningskvinden Melvi fra 
Guatemala blev forsøgt myrdet. 
Hummerdykkeren Taywar fra 
Honduras risikerer at dø af sit 
arbejde. Tøjsælgeren Nelly fra 
Bolivia har arbejdet, siden hun 
var otte år. Læreren Zacarias har 
viet sit liv til de fattige i Bolivia. 
Mød dem alle her i bogen.
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Når det kommer til stykket, er der ikke så meget, vi som indi-
vider i et lille land kan gøre ved verdens uretfærdighed, gru-
somhederne og overgrebene, som finder sted hver dag. Det 
betyder ikke, at det er ok at gemme sig i bevidstløs forbru-
gerisme, uden omsorg eller omtanke for de mange, der lever 
uden rettigheder, i fattigdom og i frygt. På den anden side 
er der heller ikke nogen grund til at gå rundt med hænder-
vridende dårlig samvittighed over at være født i et rigt land, 
hvor rettigheder og velfærd er en del af vores samfunds DNA, 
skabt gennem generationers fælles indsats og demokrati.
 I lande som Guatemala og Honduras er det livsfarligt at 
sige sin mening, at være politisk aktiv og lade sig vælge som 
fagforeningsleder. Alligevel er der mange, der modigt stiller 
op, og det, vi kan og skal gøre, er at lytte til deres historier, for-
stå deres kamp, huske deres skæbner og fortælle om dem.
 Det betyder utroligt meget for de retsløse og de for-
fulgte at vide, at deres skæbner er kendte, at deres historier 
bliver fortalt – at nogen kerer sig om dem og støtter deres 
sag. Den viden er med til at give overskud og til at finde styr-
ke til at kæmpe videre mod overmagten. 
 Når det kommer til stykket, er alle mennesker nødt til at 
kæmpe deres egne kampe og sikre egne rettigheder. Men 
dansk støtte til de modige, der tør tale overmagten midt 
imod, er afgørende for, at de skal bevare troen på at kampen 
kan vindes, og håbet om, at forandringen kommer snart.

Mads Bugge Madsen
Sekretariatsleder
Ulandssekretariatet

Tro, håb og overgreb
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Bogen ’Tro, Håb og Overgreb’ handler om 
mennesker i de tre latinamerikanske lande 
Honduras, Guatemala og Bolivia. Med bo-
gen sætter vi navn og ansigt på overtræ-
delser af både FNs menneskerettigheder 
og den internationale arbejdsmarkeds-
organisation ILOs konventioner. Vi lader 
mennesker fortælle deres egen historie 
om, hvordan de på krop og sjæl mærker de 
brutale krænkelser af grundlæggende ret-
tigheder.
 Samtidig sætter vi med bogen fokus 
på noget af den kunst og kultur, der i de tre 
lande fungerer som kommentar til samti-
den og som formidler af rettigheder. Det er 
kunst i det offentlige rum: Pop-art, surrea-
lisme, vægmalerier. Og det er musik: Sam-
fundskritisk rap. 

Tre historier, mange ansigter
Vi besøger hummerdykkerne på Honduras’ 
caribiske kyst, hvor de, der går på arbejde, 

sætter livet på spil hver eneste dag. Dykkerne kalder selv 
deres arbejde for ’vida muerte’ – livet er dødt. 
 Taywar giver os et indblik i, hvordan livet leves i et for-
armet udkantsområde, hvor bare det at have et arbejde er 
som at vinde i de fattiges lotto. Også selv om det er et livs-
farligt og usselt betalt job.
 Men midt i al håbløsheden er der også plads til smil. 
Taywar, hans mor, hans far Don Moises og resten af familien 
siger alle, at de aldrig mister deres tro. Troen på, at deres 
livsvilkår kan blive bedre trods de svære odds. 
 Den guatemalanske sundhedsarbejder og fagfor-
eningskvinde, Melvi, fortæller, hvordan hun snød døden, da 
ukendte gerningsmænd kom for at myrde hende. Hun lever 
videre med arrene på krop og sjæl og i en konstant angst for, 
at ’de ukendte’ vil komme tilbage og igen bringe volden ind i 
hendes, kammeraternes og familiens liv. 
 Melvi er blot ét af hundredvis af ofre for de grove over-
greb, som fortsætter og fortsætter.
 Fagforeningslederen Amancio Samuel Villatoro betalte 
den højeste pris for at forsvare sine kollegers rettigheder på 
arbejdspladserne. Som tusindvis af andre ’forsvandt’ han 
under Guatemalas borgerkrig og militærdiktatur. Senere 
fandt man hans lig i en massegrav. Nu er skelettet udstillet 

i en glasmontre i et lille museum for at minde eftertiden om 
grusomhederne. Og dermed medvirke til, at det ikke genta-
ger sig. 
 Det spirende håb møder vi blandt aymara-indianerne 
i næsten 4.000 meters højde. På den lille ø Isla Sicuya, der 
ligger i den store Titicaca-sø på Bolivias højslette, har læ-
reren Zaca og hans kolleger – med hjælp fra fagforbundet – 
udrettet små mirakler. Med et gå-på-mod og en stålsat vilje 
kaster han sig over reformeringen af øens landsbyskole og 
forandrer dermed hele det lille øsamfund. 
 Men andre steder i Bolivia arbejder børn helt ned til 
femårsalderen i 12 timer om dagen. Mange drenge tilbringer 
deres barndom i livsfarlige miner eller med at høste sukker-
rør på landet. Og i byerne er det almindeligt for fattige piger 
at gøre rent for rige folk eller sælge tøj på markedet. 
 Nelly på 14 år er en af Bolivias 850.000 børnearbejdere. 
Hun sælger cowboybukser i 12 timer om dagen, inden hun 
går tre timer på aftenskole. Skolegangen giver hende et håb 
om senere i livet at skaffe sig et anstændigt arbejde. 

Ulighed, roden til meget ondt
Bogens fortællinger er samtidig historier om ulighed. Vi er i 
lande, hvor rigdommen er stor, men fordelingen meget skæv. 
 Mange latinamerikanske lande ligger i top, når det gæl-
der ulige fordeling af samfundsgoderne globalt set. Ulighed 
har en fætter, der hedder diskrimination. Og den rammer 
næsten altid de samme sårbare grupper: Kvinder, unge/
gamle medborgere og etniske grupper. Diskrimination bru-
ges til at skabe ulighed og til at retfærdiggøre ulighed. 
 Ulighed skal blandt andet bekæmpes ved, for eksem-
pel gennem uddannelse, at gøre grupper og befolkninger i 
stand til selv at kræve rettighederne håndhævet. 

Arbejdsmarked med indbyggede uligheder
Den uformelle økonomi beskæftiger langt over halvdelen 
af arbejdsstyrken i de tre lande Guatemala, Honduras og 

Bolivia. Den uformelle økonomi er karakte-
riseret ved, at der ikke er nogen ansættel-
seskontrakter, ingen minimumsløn, ingen 
social sikring, ingen ret til et sundt arbejds-
miljø. 
 Arbejdstagerne rammes hårdt af den-
ne virkelighed, hvor en lang række rettighe-
der overtrædes. Men i stedet for at skabe 
flere job i den formelle sektor synes ud-
viklingen at gå den modsatte vej: Formelle 
job bliver skubbet over i den uformelle øko-
nomi. Og det er både private og offentlige 
arbejdsgivere, der tilskynder denne udvik-
ling.
 De honduranske hummerdykkere er 
et godt eksempel på et erhverv, som næ-
sten udelukkende hører til i den uformelle 
økonomi. Og hvor det ene brud på rettighe-
der efter det andet hører til dagens uorden.

Hjælp til selvhjælp
Ulandssekretariatet støtter partnerorga-
nisationerne i de tre lande ved at give dem 
redskaber, så de med stærk stemme kan 
tale for anstændige arbejdsvilkår. Jo bedre 
de faglige organisationer og deres med-
lemmer bliver til at sætte rettigheder på 
dagsordenen, og jo mere pres der lægges 
på krænkerne af rettighederne, desto stør-
re er chancerne for forbedringer.  

Rettigheder skal gælde os alle.
Rigtig god læselyst!

Når det er 
livsfarligt 
at kræve sin ret
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Ude på den yderste spids af en landtange ligger fiskerlands-
byen Kaukira – mellem den store Caratasca-lagune og det 
Caribiske Hav. Ingen veje fører hertil, men man kan mod be-
taling sejle fra den nærmeste større by i en kano af en udhu-
let træstamme eller, hvis man har råd, i en større motorbåd.
 Herude bor 23-årige Taywar Thompson. Så langt oppe 
i det nordøstlige og fattigste hjørne af Honduras, at almene 
rettigheder som et anstændigt arbejde eller garanti for en 
løn er noget, som miskito-folket på kysten kun kan drømme 
om at opnå. 

Kaukira
Honduras

Miskito-folket i de yderste og fattigste 
egne af Honduras har i generationer levet 
af at dykke efter hummere. Amerikanernes 
voksende smag for de delikate haler bety-
der, at der i dag dykkes dybere og længere. 
Med simpelt og gammeldags udstyr sætter  
dykkerne liv og førlighed på spil. 
Taywar Thompson fortæller sin historie. 

Jeg har set min 
dykkerven dø



12 13

I Kaukira lever de af havet. Hummerne i havet var før i tiden 
’det røde guld’, men overfangst har mindsket bestanden. Nu 
skal der dykkes længere og dybere efter de delikate krebs-
dyr, hvis haler ender på middagsbordene hos velhavende 
amerikanere. 

Miskito-tradition
Taywar er hummerdykker. Ligesom hans far var det, ind-
til dykkersygen for 20 år siden ramte den nu 60-årige Don 
Moises – eller Rasta, som han kaldes i landsbyen. For hum-
merdykning er nu engang det arbejde, der er til at få her på 
kysten. 
 ”Det er et virkeligt farligt arbejde, men man kan ikke få 
andet her. Hvis der er chance for at få et job et andet sted, 
så vil jeg rejse hvorhen, det skal være. Men hvis jeg ikke kan 
få arbejde, hvorfor skulle jeg så rejse,” funderer Taywar. 
 Hummerdykning har i årtier været en tradition for 
miskito-drenge og mænd på hele nordkysten af Honduras 
– og ind i Nicaragua. Omkring 75 procent af økonomien på 
kysten stammer fortsat fra disse fangster.
 Derfor tager Taywar stadig ud med hummerbåden to 
gange om måneden, otte måneder om året. 

Honduras
Land i Mellemamerika, der grænser op 
til Nicaragua, El Salvador og Guatemala 
samt Stillehavet og det Caribiske Hav.

 Honduras’ areal er på 112.000 
kvadratkilometer – næsten tre gange 
så stort som Danmark.

 Hovedstad er Tegucigalpa.

 8,6 mio. indbyggere. 52 pct. bor i 
større byer.

 50 pct. af befolkningen er under 
19 år.

 Honduras har 18 provinser. 
De fleste dykkere bor i Atlantida-
provinsen.

 Honduras er det næst fattigste 
land i Latinamerika.

 65 pct. lever under FN’s
fattigdomsgrænse.

 Landet har verdens højeste 
antal drab pr. indbygger.

 Honduras blev uafhængigt 
i 1821 efter næsten 300 års spansk 
kolonistyre. 

 Under militærstyret i 1980erne 
støttede USA de paramilitære Contras i 
Honduras, der bekrigede nabolandet 
Nicaragua.

 Honduras er transitland 
for narkotikasmugling mellem 
Latinamerika og USA.

Kilder: CIA world Fact Book 2014, Wikipidia, BBC

Smerterne jager i leddene, 
hver gang Don Moises tager et 
skridt. Men han tvinger sig selv 
til at gå lidt rundt hver dag. 

” Det er et virkeligt farligt arbejde, 
men man kan ikke få andet her. 
Hvis der er chance for at få et  
job et andet sted, så vil jeg rejse 
hvorhen, det skal være …” 

Don Moises passer sit yngste 
barnebarn på bare ti måneder i 
familiens køkkenhus. 
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Taywars til højre og  
hans kammerat Ricki der  
er skadet af dykkersyge. 
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Med svømmefødder og dykkerflaske
Engang kunne man sejle ud i en kano fra strandkanten og 
dykke ned efter hummerne. De dage er for længst forbi. 
 Bestanden ud for kysten er svundet med godt en tred-
jedel over en årrække, og det er nødvendigt med et fangst-
forbud i fire måneder hvert forår for at sikre yngel nok.
 Hummerindustrien er i dag en eksport for millioner af 
dollar, primært til USA. Men fangsten foregår stadig på tradi-
tionel vis med svømmefødder og dykkerflaske – til trods for, 
at flåden af hummerbåde må sejle ud på dybere og dybere 
vand for at indsamle dyrene. 
 Det gør arbejdet vanskeligere og farligere for dykker-
ne. Ofte skal de ned på både 40 og 50 meters dybde, og her 
samler de så mange hummere, de kan have i de bare næver, 
inden de stiger op til havoverfladen. Og så ned igen, indtil 
ilten i flasken er brugt op, og den må skiftes ud med en ny. 
Helt op til 16 dyk om dagen.

Som brødre de dele
Dykkerne ved på forhånd, når et nyt togt er under opsejling. 
En mellemmand i byen kontakter de sædvanlige omkring 
50 dykkerpar i Kaukira, og når tiden er inde, bliver alle mand 
sejlet i en speedbåd ud til det ventende dykkerskib.
 Taywar og hans lillebror Ron på 18 gør sig klar. De to 
danner makkerpar på togtet: Taywar dykker og samler hum-
mere. Ron er cayoquero – den hjælper, der sejler kanoen ud 

Hummerdykning
Med 35 både har Honduras regionens 
største hummerflåde.

 60-70 dykkere og lige så mange 
hjælpere arbejder på hver båd.

 Et hummertogt varer 10-12 dage.

 Indtjeningen på et togt svarer 
i gennemsnit til 1.500-2.000 kr. pr. 
dykkerpar.

 Op til 5.000 drenge og mænd 
lever af at dykke.

 Alle dykkere lider konstant af en 
mild form for dykkersyge.

 Mindst 23 dykkere døde i 2013.

 Ca. 1.500 dykkere er invalide.

 Doping med smertestillende 
midler og narkotika er almindeligt 
blandt dykkere, som jævnligt finder 
smugler-narkotika i vandet. 

 75 pct. af økonomien på 
Honduras’ nordkyst stammer fra 
hummerdykning.

 90 pct. af hummerne 
eksporteres til USA.

 Der er totalt forbud mod at 
fange hummere fire måneder om året.

 En international aftale om totalt 
forbud mod hummerdykning er indgået 
i 2013. Honduras har ratificeret aftalen, 
men den er aldrig trådt i kraft.

Kilde: Arktikler i internationale tidsskrifter og egne 

interviews

Den personlige hygiejne har høj 
prioritet hos alle i Kaukira. Her er 
det Taywar, der vasker saltet af 
efter en dag på havet. 
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til dykkerstedet og holder øje med dykkeren ved at følge 
boblerne fra udåndingsluften i vandoverfladen. 
”Men det kan være svært, når vejret er dårligt, og der er høje 
bølger. Og det er livsfarligt, hvis dykkeren kommer for langt 
væk fra kanoen,” fortæller Taywar.
 De fleste dykkere begynder som cayoqueros – det 
gjorde Taywar også, da han havde forladt landsbyskolen ef-
ter sjette klasse. Det er dykkerens ansvar at betale hjælpe-
ren en lille procentdel, så når de to brødre arbejder sammen, 
så bliver den fulde fortjeneste i familien. 

I mange af gravene på  
Kaukiras kirkegårde ligger 
unge mænd, der har mistet 
livet ved dykning.

De dage, der ikke er dyk-
kertogter, leder Taywar og 
hans kammerat Ricki efter 
vraggods ved stranden.

For det er, hvad det hele handler om. At forsørge familien. 
At overleve. Og der er mange om måltiderne hos familien 
Thompson: Fem voksne og seks børn under 13 år bor sam-
men i et træskur på en snes kvadratmeter. 

Drømmen om en kæreste
De har meget tid sammen, når de ikke er på havet. Her er 
ikke elektricitet, intet rindende vand, ingen vaskemaskine, 
ingen telefoner, intet internet. Intet af alt det, unge 23-årige 
andre steder i verden ikke kan leve uden. 
 Til gengæld er der en bred, hvid sandstrand på den ene 
side af familiens jordlod. Og til den anden side – bag tørre-
snoren med vasketøj – et hjulspor ned til landsbyvejen og 
mangrovetræerne ud til lagunen. Kaukira har både en skole 
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Leonardo på seks år tilbringer 
meget tid sammen med sin 
syge bedstefar.
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Det meste af dagen opholder 
familien sig uden for den yd-
myge bolig. Don Moises ligger 
i sin hængekøje, der fungerer 
som sygeseng, og barnebar-
net Leonardo leger tit ’bed-
stefar halter med sin stok’.

Kirken er stærkt re-
præsenteret i Kaukira. 
Hver fredag og søndag 
går alle i landsbyen til 
gudstjeneste i en af de 
ti kirker. Taywars sø-
ster, Tatiana, og niecen 
Julicia har taget deres 
fineste tøj på for at gå 
i kirke. 
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og ti forskellige kirker, som er centrum for landsbyens so-
ciale liv. Og små købmandsbutikker, et par restauranter og 
nogle barer. Biler er der næsten ingen af, så heste, hunde, 
køer og høns går frit omkring i byen.
 Der er tid nok til at drømme i Kaukira. Og Taywar drøm-
mer om en dag at finde en kæreste.
 ”Hvis jeg bare havde en pige, så ville jeg være sammen 
med hende hele tiden. Så ville jeg tjene penge til os, og vi 
ville gå i kirke sammen,” forestiller han sig. Og smiler.

Dybdedyk i t-shirt og badeshorts 
Når Taywar og Ron kommer om bord på dykkerskibet, gæl-
der det om at kapre en hængekøje eller en køjeseng på 
dækket. Nogle gange har kaptajnen taget så mange dyk-
kerpar om bord, at der ikke er køjer til alle. Så må de sove på 
skift de 10-12 dage, togtet varer. 
 Hvert par får en kano til hjælperen, og til dykkeren er 
der maske, mundstykke, finner og iltflasker. Her dykker man 
i t-shirt og badeshorts i det kolde dyb – og iltbeholdningen 
vurderes efter fornemmelsen. Sikkerhedsudstyr som neo-
prendragt, dykkervest, dykkerur og måleudstyr til bereg-
ning af dybde, tryk og iltforbrug er luksus, der hører velha-
vere til i andre dele af verden. 
 ”Det er sket en gang, at jeg løb tør for ilt nede på 30 
meters dybde,” husker Taywar. 

Dykkersyge
Det faglige navn på tilstanden er tryk-
faldssyge eller dekompressionssyge.
Kvælstof (CO2) optages under dykning 
i kroppens væv. Jo dybere og længere 
dyk, desto mere kvælstof ophobes i 
kroppen.

 Der findes professionelle regler 
for, hvor længe en dykker kan være på 
bunden, og hvor hurtigt han må stige 
op.

 Symptomer på dykkersyge er 
bl.a. hovedpine, svimmelhed, hudud-
slet, ledsmerter og bevidstløshed.

 Dykkersyge kan behandles med 
ren ilt og i et trykkammer. Behandles 
dykkersyge ikke, kan den føre til hjer-
neskader, lammelse og død.

 Honduras har ca. 5.000 aktive 
dykkere, der tager 12-16 dybdedyk på 
en dag. Til sammenligning vil erhvervs-
dykkere i vesten højst tage fire-seks 
dybdedyk på en dag.

 Samtlige dykkere på Honduras 
nordkyst menes at have konstant dyk-
kersyge. 1.500 vurderes at være inva-
lide.

Kilder: Netdoktor, Wikipidia, egne interviews.

Familien Thompsons hjem i 
Kaukira er bygget på pæle, 
fordi vandet fra lagunen ind 
imellem stiger op til huset.
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Lillebror Tom på 12 har ikke 
mange andre fremtids-
muligheder end også at blive 
hummerdykker, når han bliver 
ældre.

” Hvis jeg bare havde en 
pige, så ville jeg være 
sammen med hende hele 
tiden. Så ville jeg tjene 
penge til os, og vi ville gå 
i kirke sammen” 
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”Jeg var så optaget af at finde flere hummere, at jeg ikke be-
mærkede ændringen i indåndingsluften. Det er den måde, 
alle vi hummerdykkere kontrollerer iltindholdet i flasken. 
Jeg måtte smide hele fangsten og søge mod overfladen i en 
fart.”
 Og så blev Taywar ramt af havfruens vrede.

Konstant dykkersyge
I miskito-kulturen er det havfruen liwa marin, der hersker 
over ressourcerne i havet. Hun er den, der kan straffe miski-
to-dykkere, der samler for mange af hendes hummere. 
Havfrue-sygen er derfor her i området en traditionel beteg-
nelse for den dykkersyge, som Taywar har fået.
 Han har stadig smerter i sin venstre skulder. I det hele 
taget gør det ondt alle mulige steder, hvis han skal være ær-
lig. Men det er normalt for alle kammeraterne. Lokale læger 
mener, at samtlige hummerdykkere konstant lever med en 
form for dykkersyge.
 Så smerterne skal dulmes, når man efter dagens 12-
16 dybdedyk ligger i mørket i hængekøjen. Smertestillende 
medicin i store mænger, marihuana, crack og kokain cirku-
lerer mellem dykkerne. Så holdes smerterne nede, og så 
sløves den ekstra opmærksomhed, der er nødvendig langs 
koralrevet dernede i dybet, når iltflasken er ved at være tom. 
Med risiko for igen at blive ramt af dykkersygen.

Fagbevægelsen
i Honduras
Med kun tre hovedorganisationer har 
Honduras den stærkeste enhedsfag-
bevægelse i Mellemamerika. 

 De tre organisationer er Con-
federación Unitaria de Trabajadores 
de Honduras (CUTH), Central General 
de Trabajadores Honduras (CGT) og 
Confederación de Trabajadores de 
Hon duras (CTH). Fagforeningsledere 
oplever systematisk forfølgelse.

 Ulandssekretariatet samarbej-
der med CUTH, som er den næststør-
ste organisation med 200.000 medlem-
mer i 20 fagforeninger.

 De offentlige tekniske skoler 
udbyder i samarbejde med CUTH kur-
ser i sikker dykning for hummerdyk-
kere. Godt 2.000 hummerdykkere har 
gennemgået kurserne.

 Arbejdsmarkedet reguleres via 
grundloven og en særlig arbejdsmar-
kedslovgivning.

 Fagbevægelsen forhandler 
hvert år minimumslønninger med ar-
bejdsgiverne og regeringen.

 Sikkerheden og arbejdsmiljøet 
på arbejdspladserne er ringe.

 Den uformelle økonomi med 
ureguleret arbejde udgør i dag 75 pct. 
af arbejdsmarkedet, og den vokser.

Kilde: Labour Market Profiles, Ulandssekretariatet

Familien er næsten selvforsynende 
med afgrøder fra deres egen 
grund. Kokosnødder og sukkerrør 
hører til den daglige kost. 
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Taywar ved det. Af egen erfaring, og fordi han stadig kan 
huske dengang, hans far blev syg. Taywar var kun tre år, da 
ulykken ramte Don Moises. Så han er vokset op med en far, 
der ikke kunne arbejde mere, og som må ligge i sin hænge-
køje det meste af dagen, fordi han knapt kan stavre på sine 
kraftesløse ben.

Hele kroppen var død
Don Moises var næsten 40 år den dag, han besluttede sig 
for at dykke dybere, end han nogensinde havde gjort før. For 
lige de der 15 meter længere nede var der så mange flere 
hummere at samle. Den dag i dag husker han alle detaljerne.
 ”Jeg pressede mig selv ned i dybet. Jeg var på dagens 
femte iltflaske, da jeg pludselig fik det dårligt. Det lykkedes 
mig at komme op i kanoen, men jeg kunne ikke føle min ven-
stre arm. Mine ben var lammede fra skridtet og ned, og jeg 
følte mig meget svimmel. Og så kan jeg ikke huske mere.”

En mellemmand i lands-
byen rekrutterer hummer-
dykkerne til bådejerne. Han 
er stolt af sine kæder og sin 
pistol – men han vil ikke stå 
frem med navn og ansigt.
Inden hvert dykkertogt 
samles hummerdykkerne 
fra hele området på havnen 
i Kaukira.

Rettigheder 
overtrædes i 
Honduras
FNs menneskerrettighedserklæring:
Enhver har ret til social tryghed og krav 
på økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder. (Artikel 22)

Enhver har ret til arbejde, til retfærdige 
og gunstige arbejdsvilkår og til 
beskyttelse mod arbejdsløshed.  
(Artikel 23)

 ILOs konvention 81 
om at etablere obligatorisk 
arbejdsinspektion: 
Arbejdsforhold og beskyttelse af 
arbejderne under udførelsen af deres 
arbejde skal påses af inspektører. 
(Artikel 2)

 ILOs konvention 155 
om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og arbejdsmiljø:
Hver enkelt medlemsland skal 
udforme en generel, national politik 
vedrørende sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og arbejdsmiljø. 
(Kapitel 4, artikel 4)

Politikken skal tage hensyn til 
udformning af de vigtigste 
arbejdselementer, tilpasning af 
arbejdsprocesser til arbejdstagernes 
fysiske og psykiske formåen, 
nødvendig videreuddannelse. 
(Artikel 5)

Sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og arbejdsmiljø skal 
sikres gennem et tilsynssystem. 
(Artikel 9)

Kilder: FN, ILO

” Jeg pressede mig selv  
ned i dybet. Jeg var på 
dagens femte iltflaske, da 
jeg pludselig fik det dårligt. 
Det lykkedes mig at 
komme op i kanoen, men 
jeg kunne ikke føle min 
venstre arm.” 
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Taywar vandrer ofte op til ni 
timer i strandkanten langs 
Det Caribiske Hav på jagt 
efter drivtømmer.
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Yngste barnebarn Julicia på 
fem år leger skjul bag gardinet.

Den spanske regering  
donerede for nogle år siden 
et trykkammer og genop-
træningscenter til Kaukira. 
Men ingen vil bruge penge 
på at drive det, så efter få 
år er det forfaldent.

Moises fik det langsomt bedre, og efter en tid hjemme i Kau-
kira var der igen brug for penge til husholdningen. Så han 
forberedte endnu et togt. Det er 19 år siden – og det skulle 
blive hans sidste. 
 Nede i dybet gik det galt igen, og lammelserne og 
smerterne var så uudholdelige, at Don Moises burde være 
lagt direkte i et trykkammer. Men sådanne fine faciliteter 
findes ikke på dykkerbådene. Hverken dengang eller nu. Så 
Don Moises måtte ligge på skibsdækket og sygne hen, indtil 
togtet var slut.
 ”Hele kroppen var død. Men jeg var heldig, for lam-
melsen stoppede lige under hjertet. Ellers...” Med en gestus 
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 gør Don Moises det klart, at han så let som ingenting kunne 
være død den dag.
 Hvis Don Moises med det samme var kommet i et tryk-
kammer, så kunne han måske have reddet sin førlighed. 
Men dengang fandtes de slet ikke, fortæller det nu 60-årige 
familieoverhoved.
 I dag findes der et enkelt trykkammer i den nærme-
ste større by, Puerto Lempira. For 15 år siden donerede den 
spanske regering et trykkammer til Kaukira. Men det står 
ubenyttet og rustent hen, for ingen ville betale for driften, og 
bådejerne ville ikke betale for behandlingen af dykkerne. 

Jeg har set min dykkerven dø
Taywar og Ron er et par brødre, der har let til smil og glæde. 
Men når Taywar ligger i sin hængekøje på dykkerbådens 
øvre dæk, bliver han ofte trist. Især når tankerne falder på 
faderens skæbne. Og når han mærker smerterne fra den-
gang, han selv havde fået ’kvælstofbobler’ i skulderen. Så 
kan han godt blive bange. 
 ”Man kan være stærk og normal, inden man starter. Og 
så kan man være syg eller dø, inden dagen er omme. Jeg har 
set min dykkerven dø. Vi sad og snakkede, inden han dyk-
kede ned. Og da han kom op, så døde han. Sådan! Ikke mere 
skæg og ballade med ham.”
 Oplevelserne med sygdom og død har sat sig i Taywars 
sind. Nogle gange er han rigtig bange for at tage ud, men 
han gør det alligevel. For hvad skulle han ellers? Prøve at fin-
de et job på turistøen Roatan måske – men Taywar kan kun 
ganske få gloser på engelsk. Måske den nye virksomhed i 
Kaukira, der fanger vandmænd til eksport til Kina? Måske 
forsøge sig som landmand? 
 Vandmændene kunne godt trække lidt i Taywar. En af-
tale med den kinesiske ejer kan måske gøre det af med fryg-
ten for dykkersygen. Og give ham glæden ved at arbejde til-
bage. Man kan jo håbe på en bedre fremtid.
 Taywar blotter en intakt tandrække i et stort smil, for: 
”Dykke, det kan man jo altid.”

Når natten falder på, sam-
les hummerdykkerne om 
den motorbåd, der skal 
sejle dem ud til dykkerski-
bet. Det ligger for anker 
300 meter ud for kysten. 
Dykkerne overvejer altid 
alternative muligheder. 
Eksport af tørrede vand-
mænd er én af dem.
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Darvin Rodriguez får som regel inspiration til sine monu-
mentale kunstværker, når han går omkring i arbejderkvar-
tererne i Tegucigalpa, den honduranske hovedstad. Hånd-
værkernes hårde liv på byggepladserne giver næring til den 
sociale indignation, der driver den 28-årige honduranske 
billedkunstner. 
 ”Som kunstner kan man ikke lukke sig ude fra den vir-
kelighed, man lever i. Jeg viser arbejdende, magre og sve-
dende mennesker med huller i tøjet. Ikke for at vække med-
lidenhed, men tværtimod for at hædre dem og give dem 
værdighed. Jeg vil gerne vække den befriende vrede i fol-
ket,” forklarer han. 

En af Honduras’ fremstormende og 
rebelske billedkunstnere henter sin 
inspiration blandt hårdtarbejdende 
håndværkere på byggepladserne og 
provokerer den etablerede kunstverden 
med tegneseriens virkemidler. 
Mød Darvin Rodriguez.

Jeg vil vække 
den befriende 
vrede

Kunst
Honduras
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Rodriguez lader sin vrede over magthavernes manipulatio-
ner, den kapitalistiske småborgerlighed og alle de etable-
rede normer få udløsning i meterhøje malerier. Nogle gange 
med idylliske og nuttede temaer, der kendetegner kunstar-
ten kitch. Andre gange med brug af tegneseriens virkemid-
ler i stil med den amerikanske pop art kunstner Roy Lich-
tenstein. Men altid med et bid til den etablerede verden, der 
synes, at man alene skal vise samfundets positive sider.
 ”Jeg kan ikke få mig selv til at male smukke billeder, der 
fortæller om et lykkeligt folk, når jeg i radioen hører om kup 
eller vold. Jeg kan ikke maskere virkeligheden og male no-
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Håndværkernes daglige slid 
på byggepladserne i Teguci-
galpa er en væsentlig inspi-
ration for kunstneren Darvin 
Rodriguiz. 
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get, der ikke findes. Det vil jo medvirke til at skade samfun-
det,” mener han. 
 Rodriguez vedkender sig en figurativ og genkendelig 
stil i sin kunst. Men han har ikke meget til overs for de glade 
og dekorative landskabsmalerier, der oftest sælges på gal-
lerier og i kunsthandler. Han kalder den slags malerier for en 
”degenereret arv” og ”prostitutions-kunst”.
 ”Jeg vil gerne gøre den figurative tradition i Honduras 
værdig. Jeg anvender mange teknikker, der bruges i rekla-
mer og tegneserier og maler næsten fotografiske billeder. 
Dermed kan jeg visuelt forføre folk, så de opdager, at der 
bag det genkendelige i billedet er et budskab,” fortæller 
Darvin Rodriguez. 
 Hans budskab er i høj grad at solidarisere sig med de 
hårdtarbejdende honduranere. Mennesker, der knokler på 
usle vilkår i både 20 og 30 år, men som kun oparbejder gæld. 
Rodriguez kalder det direkte for slaveri og opfordrer med sin 
kunst de utilfredse arbejdere til at tage kampen op og gøre 
oprør. 
 ”Jeg tror på en kunst, der er aggressiv og samfunds-
kritisk. Kunsten er ikke en leg. Den er en forpligtelse, hold-
ninger og overbevisning. Kunst er den kultur, der er til for at 
bidrage med noget til folket. Kunsten har magt, og den kan 
ændre virkeligheden. Det ved jeg, den kan.”

”   Jeg tror på en kunst, der er  
aggressiv og samfundskritisk. 
Kunsten er ikke en leg.  
Den er en forpligtelse,  
holdninger og overbevisning”  
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Klokken er halv elleve om formiddagen den mandag, Melvi 
Camey bliver skudt. Det er trykkende varmt, som det altid 
er i Chiquimulilla i juli, så tæt som byen ligger på Guatemalas 
stillehavskyst. Derfor har Melvi Camey og fagforeningsad-
vokaten José Morataya søgt skygge til deres møde ved det 
lille, blå blikskur, der gør det ud for hospitalskiosk i gården 
til byens sundhedsklinik. Gården er fyldt med patienter og 
pårørende, men attentatmanden ved præcis, hvem han går 
efter, da han trækker pistolen fra bukselinningen.

I Guatemala er det livsfarligt at kæmpe  
for sine rettigheder i en fagforening.  
Drab, kidnapning og vold mod faglige  
ledere hører til dagens uorden. Laboranten 
Melvi Camey har overlevet et mordforsøg. 
Her fortæller hun sin historie. 

Døden kom  
til Chiquimulilla  
en mandag 
formiddag

Chiquimulilla
Guatemala
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20 års kamp for rettigheder
Melvi Camey var helt klar over, at hun løb en stor risiko, da 
hun for snart 20 siden påtog sig hvervet som tillidskvinde 
for sundhedspersonalet i Chiquimulilla. Volden og truslerne 
mod kolleger var jo noget, alle talte om. Alligevel havde hun 
aldrig troet, at frygt og angst skulle blive hendes daglige føl-
gesvend. 
 ”Det eneste, vi gør, er at værne om rettighederne. For 
kollegerne. ’De’ skal ikke træde på os. ’De’ skal ikke have lov 
til at gøre lige, hvad de vil med befolkningen. Vel,” spørger 
Melvi Camey med hentydning til de ukendte mordere. 
 I alle årene har den nu 48-årige laborant og sundheds-
assistent kæmpet for anstændige arbejdsvilkår for kolle-
gerne i sundhedsforbundet SNTSG. Hun har været den, der 
som faglig repræsentant i Santa Rosa-provinsen har talt de 
korrupte politikere midt imod, når vennetjenesterne i top-
pen af samfundet kom til at gå ud over patienterne. 
 ”Sundhedsarbejdet løber i min families årer. Min mor 
og mine søskende arbejder alle i sundhedssektoren,” for-
tæller hun. Og tilføjer med stolthed: 
 ”Og jeg har altid været medlem af fagforeningen.”

Guatemala
Land i Mellemamerika med grænser til 
El Salvador, Honduras, Belize og Mexico 
samt Stillehavet og det Caribiske Hav.

 Guatemalas areal er 107.000 
kvadratkilometer – 2,5 gange større 
end Danmark. Hovedstad er Guatemala 
City.

 14,5 mio. indbyggere, som for-
deler sig på 49 pct. mestizer (indiansk-
europæisk), 44 pct. indfødt befolkning 
(hovedsageligt mayaer), 5 pct. europæ-
er (primært spansk opr.), 2 pct. andet. 

 Andelen af indiansk befolkning 
er Latinamerikas anden største.

 Knap 60 pct. af befolkningen er 
under 25 år.

 75 pct. af befolkningen over 15 
år kan læse og skrive. 13 pct. lever i fat-
tigdom.

 Ud over spansk har Guatemala 
22 anerkendte maya-sprog.

 Guatemala var spansk koloni i 
næsten 300 år. Blev uafhængig i 1821. 
Fra 1960 til 1996 var landet i borgerkrig, 
der kostede 200.000 livet.

Kilder: CIA World Factbook 2014

 

 

Allerede når Melvi Camey mø-
der på arbejde klokken otte om 
morgenen, står solen højt på 
himlen og varmer godt igen-
nem.

” Hør her, du datter af den 
store luder. Hvis du bliver 
ved med at fucke rundt,  
så slår vi dig ihjel.” 
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Som kredsformand i sund-
hedsforbundet har Melvi  
kontakt til alle sine kolleger  
i regionen.
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De seneste fem år er flere end 60 faglige ledere blevet myr-
det. Endnu flere har været udsat for mordforsøg. Flere hun-
drede er blevet banket eller kidnappet. Og tusinder er blevet 
truet på livet i anonyme telefonopkald – ofte midt om natten. 
De skyldige bliver aldrig fundet og stillet for retten. Og selv 
om den internationale kritik hagler ned over regeringen, så 
sker der ingenting. 

Anonyme stemmer
Alt det ved Melvi Camey godt. Frygten sidder i baghovedet, 
og det giver et panikprik i hjertet, når nogen ringer fra et 
ukendt nummer. Som den aften for nogle år siden, da hun 
sad og hyggede sig med sine voksne børn og tog telefonen 
med det sædvanlige: ”Hola? Diga!” 

Melvi har været sine kolle-
gers faglige repræsentant i 
næsten 20 år.

Drab og kidnapninger, vold og trusler
I årtier har det kostet blod i Guatemala at være fagforenings-
medlem som Melvi. 
 Tallene taler deres tydelige sprog: Det lille mellemame-
rikanske land er klart et af de farligste i verden for fagfor-
eningsfolk. Bare det at være medlem af en fagforening og 
at bede om højere løn og bedre arbejdsforhold kan i Guate-
mala være grund nok til at ende som skamferet lig i en grøf-
tekant.

Sundhedscentret er efter 
skuddramaet blevet mo-
derniseret og ombygget. I 
venteværelset er der dog ikke 
mange siddepladser til de 
50.000 patienter, der hører til 
klinikkens skadestue.
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”Melvi Camey. MELVI Camey. MELVI CAMEY,” hvislede en 
mandestemme i telefonen. ”Hør her, du datter af den store 
luder. Hvis du bliver ved med at fucke rundt, så slår vi dig 
ihjel.”
 Det var første gang, Melvi blev udsat for dødstrusler. 
Det er aldrig blevet opklaret, hvem der ringede. Kun at op-
kaldet kom fra en offentlig telefon. Og så stoppede al videre 
efterforskning. 
 Men det skulle blive værre. Melvi Cameys liv ændrede 
sig totalt den mandag formiddag, 9. juli 2012. 

Døden kommer til Chiquimulilla
Der er ikke meget at fortælle om Chiquimulilla, udover at det 
altid er varmt. Fugtigt varmt. De knapt 13.000 indbyggere bor 
på hver side af den landevej, der skærer midt gennem byen, 
ud til frodige plantager med bananpalmer, sukkerrør og kaf-
febuske. Mange har deres faste gang på sundhedscentret i 
den sydlige ende af byen, hvorfra man kan se bjergkæden i 
det fjerne med dens række af vulkaner, der fra tid til anden 
spyr lava og ild fra jordens indre. 
 Trods heden er den 36-årige fagforeningsadvokat José 
Morataya ulasteligt klædt i skjorte, lange, stribede bukser 
og sorte lædersko den formiddag, han ankommer til det af-
talte møde med Melvi. Nogle aktuelle faglige spørgsmål skal 
lige vendes, inden José skal videre til kommunekontoret. 
 De sætter sig i de røde plasthavestole, der er falmede 
af solen, selv her på skyggesiden op ad væggen til sund-

Fagbevægelsen 
i Guatemala
Guatemalas fagbevægelse er stærkt splittet. 
Kun to-tre pct. af arbejdstagerne er organise-
ret. Det skyldes bl.a. forfølgelse af fagligt ak-
tive i både den offentlige og den private sektor. 

 Arbejdsmarkedet reguleres af landets 
forfatning, hvilket har betydet en 48 timers  
arbejdsuge fordelt på seks dage, 15 dages ferie 
om året, ligeløn og en minimumsløn. 

 Flere end 60 fagligt aktive er blevet 
myrdet de seneste fem år. 98 pct. af mordene 
bliver aldrig opklaret eller bragt for retten. 
Regeringen lovede i 2013 at gribe ind over for 
forfølgelserne. 
Men myrderierne er fortsat. Blandt de seneste  
i den offentlige sektor er:
 Carlos Hernandez, medlem af forret-
ningsudvalget i sundhedsforbundet: skudt i sin 
bil. 
 Santa Alvario, ledende medlem af sund-
hedsforbundet: kidnappet og myrdet. 
  Kira Mena, generalsekretær i forbundet 
af offentligt ansatte: skudt på sin arbejdsplads. 
  Ovidio Ortíz, ledende medlem 
af sundhedsforbundet: skudt i hovedet på 
åben gade.

 FNs arbejdsorganisation ILO har gen-
tagne gange anklaget Guatemala for overtræ-
delse af ILOs otte kerne-konventioner. Den 
Internationale Faglige Sammenslutning IFS 
giver i sin seneste rapport konkrete eksempler 
på mord, vold og på fyringer af fagligt aktive og 
masseafskedigelser ved ønske om faglig orga-
nisering. 

 Ulandssekretariatet samarbejder i 
Guatemala med en række faglige organi-
sationer, som står bag fagforeningsskolen 
Fundación Mario López Larrave. En af orga-
nisationerne er sundhedsforbundet SNTSG 
(Sindicato Naional de Trabajadores de Salud 
de Guatemala), som har 14.000 medlemmer. 
Ulandssekretariatet har også et vigtigt samar-
bejde på regionalt plan med det internationale 
fagsekretariat for offentligt ansatte, PSI, om-
kring sundhedssektoren.

Kilder: Ulandssekretariatet, ILO, FN, IFS

Melvi har arbejdet i sund-
hedssektoren i 24 år. Ar-
bejdspresset er stort, men 
Melvi har let til smil, og  hun 
er meget afholdt af både 
kolleger og patienter på 
byens sundhedsklinik. 
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Frygten sidder konstant i Melvi 
efter skudattentatet. Selv kalder 
hun sine ar for ’kampens ar’. 

hedsklinikken. José Morataya hilser hjerteligt og betror Mel-
vi, at han selv som ung studerende har været fagligt aktiv. 
 ”Det er vigtigt at blive ved, selv om du løber en risiko. 
Jeg skal nok støtte jer,” hører Melvi ham sige, da hun ud af 
øjenkrogen ser en fremmed mand komme gående direkte 
imod dem. Og så er det, som om tiden går i slowmotion. At-
tentatmanden trækker en pistol fra bukserne, peger direkte 
på advokaten og skyder. Igen. Og igen. 
 Melvi ænser ikke, at kuglerne har strejfet hendes an-
sigt, mærker bare blodet løbe, da hun gribes af panisk 
angst. Hun vender sig mod sin ven og ser José synke ned i 
dødskramper i plasticstolen, hans hoved er faldet til siden, 
og noget af hans hjerne hænger ud. 
 ”Min Gud! Hvad er det her,” råber hun og strækker beg-
ge arme i vejret. Så vender hun sig mod den blå hospital s-

” De har såret mig. De har 
såret mig i ryggen. Det er 
et rent Guds mirakel, at jeg 
er her endnu.”  

Rettigheder 
overtrædes i 
Guatemala
FNs menneskerettighedserklæring:
Enhver har ret til liv, frihed og personlig 
sikkerhed (Artikel 3)

Enhver har ret til menings- og ytrings-
frihed (Artikel 19)

Enhver har ret til frit at forsamles og 
danne foreninger (Artikel 20)

Enhver har ret til arbejde, til frit valg af 
beskæftigelse, til retfærdige og gun-
stige arbejdsvilkår og til beskyttelse 
mod arbejdsløshed (Artikel 23)

 ILOs konvention 87 om  
forenings frihed og beskyttelse af  
organisationsretten: 
Arbejdere har ret til at etablere og være 
medlem af de organisationer, de selv 
vælger (Artikel 2) 

Medlemslande skal overvåge, at arbej-
dere frit kan udøve deres ret til at orga-
nisere sig (Artikel 11)

 ILOs konvention 98 om  
organisationsretten og den kollektive 
forhandlingsret:
Arbejdere skal beskyttes mod diskrimi-
nation på grund af fagforeningsaktivi-
teter (Artikel 1)

Arbejdernes organisationer skal sikres 
beskyttelse mod enhver form for ind-
blanding (Artikel 2).

 ILO konvention 169 om rettighe-
der for oprindelige folk og stamme-
folk:
Oprindelige folk og stammefolk har ret 
til alle menneskerettigheder og grund-
læggende friheder (Artikel 3). 

Det er regeringernes ansvar at garan-
tere respekt for disse folk (Artikel 2). 

Kilde: FN, Amnesty International og ILO.
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kiosk. Der er kun nogle få skridt til sikkerheden, men Melvi 
når det ikke. Attentatmanden er kold som is, løfter pistolen 
og sigter på Melvis ryg, inden han tager flugten til fods ud 
over markerne på den anden side af landevejen.

Et Guds mirakel
Det svider i ryggen. Alle skriger. Såret smerter. Flora, en kol-
lega, står i chok og lytter tavst til Melvis udbrud: 
 ”De har såret mig. De har såret mig i ryggen. Det er et 
rent Guds mirakel, at jeg er her endnu.” 
 Melvi er heldig. Meget, meget heldig. Kuglerne har ikke 
ramt vitale dele, hverken i kroppen eller ansigtet, og på hos-
pi talet i den nærliggende, større by, Cuilapa, står kammera-
terne parat til at modtage hende. Hjemme hos familien ple-
jes de dybe sår, og når angsten bliver for stærk, finder hun 
trøst skiftevis hos sine børn, sine søstre og hos Gud. 

Frygten for næste gang
Tårerne kommer let, når hun tænker på attentatet. Sårene 
på ryggen og i ansigtet er lægt, men det bløder stadig i hjer-
tet. Dér har frygten taget bolig, og den pirker de ukendte ag-
gressorer stadig til. 
 Tre måneder efter skudattentatet trænger bevæb-
nede mænd igen ind på sundhedscentret. Klokken er halv 
fire om eftermiddagen, da to sortklædte mænd ankommer 
til klinikken på en motorcykel. Heller ikke denne gang har 
de gjort sig den ulejlighed at skjule ansigterne bag masker. 
Bevæbnet med ni-millimeter pistoler går de rundt og leder 
efter nogen. De siger ingenting, og da de ikke finder, hvad de 
søger, kører de igen med deres våben i en rygsæk. 

Melvi har flere gange oplevet 
at blive frosset ud af sine 
chefer, fordi hun er fagligt 
aktiv.
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Andre fagforeningsfolk beretter om, hvordan en søn er ble-
vet skudt eller en datter kidnappet. Melvi Camey kender alle 
historierne. Og alligevel fortsætter hun sit faglige arbejde. 
Det ligger i blodet. Ja, det er Guds vilje, at Melvi skal tage 
kampen op og forsvare sine og kollegernes rettigheder. 
 Hun står her i varmen på laboratoriet i Chiquimulilla, 
trækker op i t-shirten og viser de dybe ar på ryggen efter 
skuddet.
 ”Det er kampens ar,” siger hun og smiler. Lidt. ”Men det 
faglige arbejde giver værdi, styrke og ansvar. Det er derfor, 
jeg bliver ved. Gudskelov er jeg her stadig, så I kan høre min 
stemme. Så I kan høre mig tale for dem, der ikke kan tale 
mere.”

”Jeg var jo lige taget hjem fra arbejde. Men jeg er overbevist 
om, at det var den samme mand. Håret, højden, staturen – 
det var helt de samme karakteristika. Og så er det, man bli-
ver bange,” erkender Melvi. 

Det ligger i blodet
Hun er konstant angst. For at det skal ske igen. For at de 
næste gang vil lade det gå ud over hendes børn. Eller bør-
nebørn. Eller søskende. Eller hendes gamle far. 

Storesøster Eugenia Camey 
arbejder på en nærliggende 
sundhedsklinik. Hos hende 
får Melvi fuld opbakning til at 
fortsætte det faglige arbejde. 

Hele Melvis familie bor i en 
lille landsby uden for Chi-
quimulilla. Hun elsker ud-
sigten fra balkonen ud over 
landsbyens bliktage.
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En fagforeningsmand i en glaskiste, 
en massegrav i en militærforlægning 
og Latinamerikas længste, kollektive 
mur-maleri fortæller de grumme historier  
om magthavernes overgreb i den 
borgerkrig, mange helst vil glemme.

Voldens tid 
– fortællinger i 
mange farver

Amancio Samuel Villatoro var 47 år, da han forsvandt. Spor-
løst. Det var en mandag morgen, den næstsidste dag i ja-
nuar 1984, da en af de frygtede dødspatruljer kidnappede 
den faglige leder og far til fire små børn. Og senere på dagen 
sparkede otte bevæbnede mænd døren ind til familiens hus 
og stjal de værdier, de kunne finde.
 Mange år senere dukkede liget op i en af Guatemalas 
mange massegrave og blev efter en DNA-test leveret tilba-
ge til de voksne børn. 
 Historien om Amancio Villatoro er i sin essens historien 
om den ansigtsløse vold, der prægede militærdiktaturet 
under Guatemalas 36 år lange borgerkrig fra 1960 til 1996. 

San Juan Comalapa
Guatemala
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200.000 mennesker mistede livet i folkemordet. 45.000 lov-
lydige borgere forsvandt ud i den blå luft. Dén vold vil nogle 
i Guatemala gerne glemme. Men andre genfortæller den i 
bøger og malerier – netop fordi fortiden skal huskes for ef-
tertiden. Fordi det ikke må ske igen. 

Latinamerikas største murmaleri
Nogle af de mest spektakulære kunstværker om Guatema-
las historie finder man i kunstnerbyen San Juan Comalapa, 
omkring 70 kilometer nordvest for hovedstaden, Guatemala 
City. Når man kommer kørende sydfra, springer Latiname-
rikas længste kunstværk straks i øjnene: Det 200 meter 
lange murmaleri på byens kirkegårdsmur er et orgie i glade 
farver og i den traditionelle naivistiske stil, der kendetegner 
Guatemalas kunst. 
 Byens indbyggere fra skolelærere til butiksejere har 
sammen med de lokale kunstnere udformet denne kolossa-
le, kollektive historiefortælling. Om Guatemala i almindelig-
hed og om Comalapa i særdeleshed. Og da kirkegårdsmu-
ren var fyldt ud, bredte kunstværket sig til andre husmure i 
Comalapa. Endda helt ud til nabobyerne.
 Ester Miza er en af hovedkunstnerne bag projektet, der 
begyndte i 2003. Hun anslår, at flere end 1.000 mennesker 
har været med til at skabe kunstværket. 
 ”Vi har altid malet i min familie. Ja, alle i byen har en eller 
flere i familien, som har været med til at male her,” fortæller 
hun. 

Ester Miza er kunster og akti-
vist i Comalapa. Ved den nær-
liggende nedlagte militærlejr 
er der etableret et lille kapel til 
minde om de mange, der blev 
myrdet under den 36 år lange 
borgerkrig.

” Vi vil gerne have, at de unge kender 
den del af historien. Fordi det ikke 
må gentage sig. Vi vil ikke have mere 
konflikt. Ikke mere militær. Vi vil ikke 
miste vores brødre og vores børn 
som dengang i voldens tid” 
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Det hele er afbilledet på kirkegårdsmuren: De indfødte folks 
rettigheder, spaniernes imperialisme og de store naturka-
tastrofer. Et helt særligt afsnit er helliget militærdiktaturets 
overgreb på befolkningen under borgerkrigen. 
 ”Vi vil gerne have, at de unge kender den del af histo-
rien. Fordi det ikke må gentage sig. Vi vil ikke have mere 
konflikt. Ikke mere militær. Vi vil ikke miste vores brødre og 
vores børn som dengang i voldens tid,” fortæller Ester Miza. 
Alligevel fortsætter volden den dag i dag. De brutale over-
greb på fagforeningsledere og menneskerettighedsaktivi-
ster.

I militærets skygge
Netop diktaturets dødspatruljer har været særdeles nær-
værende i Comalapa. På murmaleriet kan man se, hvordan 
flere af byens egne indbyggere forsvandt. Og hvordan de 
omkringliggende landsbyer blev brændt ned, når eftersøg-
te havde gemt sig dér. 
 For Comapala lå i bogstaveligste forstand i militærdik-
taturets skygge. Få kilometer uden for byen ligger en gam-
mel militærforlægning. Det var her, mange af dødspatruljer-
nes ofre endte. Blandt andre Amancio Samuel Villatoro.
Det var et rent tilfælde, at Amancios lig blev fundet. En af 
de lokale kvinder af kackchikel-oprindelse, Rosalina Tuyuc, 
havde en fornemmelse af, at der var noget lorent ved den 
militærbase. 
 Hendes egen far og mand forsvandt i 1980’erne, og for 
nogle år siden købte hun en større grund, der havde tilhørt 
militærbasen. 

” Vi har altid malet i min 
familie. Ja, alle i byen 
har en eller flere i  
familien, som har været 
med til at male her” 

Ester Miza er en af initiativ-
tagerne til det store murmaleri 
i Comalapa. Det er hende, der 
har haft kontakten til de man-
ge beboere, der har bidraget til 
malerierne.
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Og ganske rigtigt. Jordstykket viste sig at indeholde en ræk-
ke massegrave. Foreløbig 200 lig er gravet op. Alle gravene 
er forblevet åbne, og stedet fungerer som en stille minde-
lund for Guatemalas forsvundne. 

Martyrernes Museum
Amancio Villatoro blev fundet i en grav med fem andre lig. 
Hans Levi’s bukser lå stadig intakt omkring knoglerne, in-
den resterne af ham blev udleveret til sønnen Samuel. Fami-
lien insisterede på, at Amancio ikke skulle have lidt forgæ-

Samuel Villatoro er leder af 
Martyrernes Museum, hvor de 
jordiske rester af hans far lig-
ger til skue i en glaskiste. 

Snesevis af faglige ledere, der 
blev myrdet under borgerkri-
gen, mindes på en hel væg i  
Martyrernes Museum.  

” Vi vil vise vores kærlig-
hed til livet ved at stille 
skarpt på ondskaben. 
Vi vil bryde tabuet  
og vise alverden, at 
vores far blev dræbt, 
fordi han krævede  
arbejdernes basale 
rettigheder overholdt” 
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Juan Tayuc, en lokal india-
nerleder, blev for nylig fundet 
dræbt i en grøftekant. Ingen 
ved præcist, hvad der var 
sket. Men i Comalapa er 
mange i byen overbeviste om, 
at han blev myrdet.

ves. Han og alle de andre ofre skulle ikke forsvinde endnu en 
gang. Denne gang ud i glemslen – i et sort hul i den kollektive 
bevidsthed. 
 ”Vi vil vise vores kærlighed til livet ved at stille skarpt på 
ondskaben. Vi vil bryde tabuet og vise alverden, at vores far 
blev dræbt, fordi han krævede arbejdernes basale rettighe-
der overholdt,” fortæller Samuel. 
 Derfor er Amancio Samuel Villatoro kommet på muse-
um. I et lille mørkt rum i den nordøstlige del af hovedstaden 
har hans søn etableret Martyrernes Museum. Her hænger 
resterne af cowboybukserne på væggen. Og i en glaskiste 
ligger det fint samlede puslespil af knogler fra den mand, 
der hed Amancio Samuel Villatoro, og som blev tortureret 
og myrdet, fordi han ville det godt for andre mennesker.
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Guatemalas store, anerkendte maya- 
kunstner Paula Nicho Cumes fortæller 
her om sin inspiration og budskaberne 
i malerierne om den indfødte kvindes 
frigørelse.

Hvor maya- 
kvinderne flyver 
op i friheden

”Da jeg var barn, drømte jeg. Jeg drømte altid, at jeg kunne 
flyve. Hen over bjergene. Løftet op af vinden. Det var virke-
ligt for mig.” 
 Paula Nicho Cumes er Guatemalas store, kvindelige 
maya-kunstner. Og hun flyver stadig. Nu i sine farverige og 
karakteristiske malerier, der ofte kredser om begreber som 
frihed og frigørelse. 
 ”Jeg maler frigørelsen for de indfødte kvinder. Man ser 
vandet, symbolet på livet. Man ser kvinden, der drager af 
sted. Vi indfødte kvinder betaler en høj pris for at rejse os 
og frigøre os. I kunsten, i uddannelsessystemet, på arbejds-
markedet. Den enkelte har altid en historie om, hvordan hun 

Kunst
Guatemala
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Paula Nicho Cumes finder in-
spirationen i sine drømme og 
kredser i sin kunst om at gøre 
den indfødte kvinde fri.

har kæmpet, og der kommer en tid, hvor den enkelte kom-
mer til at blomstre op. Det er, hvad jeg vil sige med mit ma-
leri,” fortæller hun.

Drømmene og den hellige bog
Paula Nicho Cumes bruger sig selv, sine drømme, sin by 
og sin kultur, når hun maler. En stor og uudtømmelig inspi-
rationskilde er også mayaernes hellige bog om skabelsen, 
Popol Vuh. Og naturligvis den særlige maya-filosofi, hvor alt 
i livet og naturen hænger sammen og altid skal være i ba-
lance.
 ”Der er mange veje, der leder os til frihed. Mange ting, 
man skal overveje og kommer i tvivl om. Det gælder om at 
finde vejen, mens man går ad den. Den kommer ikke direkte 
– sådan er det ikke i livet. Ligeså med frigørelsen. Den kom-
mer hen ad vejen,” fortæller hun om et af sine seneste vær-
ker. 

Latinamerikas Firenze
Den 59-årige kunstner er født i San Juan Comalapa som 
en ud af ti søskende. Og her bor hun stadig sammen med 
sin kunstnermand og sine tre halvvoksne børn. Nogle kal-
der Comalapa for Latinamerikas Firenze, fordi kolonien af 
kunstnere her er mayafolkets naivistiske centrum. Et cen-
trum, hvor Paula Nicho Cumes i dag rager op som et fyrtårn.
 Tekstil og vævekunst var Paulas oprindelige retning, 
oplært som hun var af sin mor i maya-kvindernes tradi-
tionelle færdigheder. Men opmuntret af en bedstefar, der 
var billedhugger, begyndte hun at tegne, og på den lokale 

” Da jeg var barn,  
drømte jeg. Jeg drømte 
altid, at jeg kunne  
flyve. Hen over  
bjergene. Løftet op  
af vinden. Det var  
virkeligt for mig.” 
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kunstskole forelskede hun sig i den lærer, der siden blev 
hendes mand og har støttet og opmuntret hende i hendes 
virke.

Væven og identiteten
Med sin internationale anerkendelse får Paula fra tid til an-
den opgaver, hvor hun kan kombinere sin viden om maya-
kulturen med sine færdigheder som væverske. Som da der 
kom bud fra Mexico om at deltage i en udstilling om indfødte 
folks identiteter.
 ”Det er et smukt tema,” siger hun og fortæller, at det 
bragte hendes tanker hen på beretningen i Popol Vuh om 
himlens og jordens skabelse. En beretning, der fik hende 
til at skabe et fantasiværk med figurer i vævede stoffer fra 
mange forskellige områder i landet. Med hvert mønster som 
symbol på en egen identitet. 
 ”Lige fra vi var små, lærte min mor os vævekunsten. 
Gudskelov. Hun vævede en huipil – en traditionel bluse – til 
mig. Og hun lærte mig, at det tøj, vi bruger her, det kan ingen 
tage fra os. Det er vores identitet.”
 Kunstkendere kalder Paula Nicho Cumes’ stil surrealis-
me og magisk realisme. Selv siger hun, at hendes stil kom-
mer flyvende til hende i drømme.

” Der er mange veje, der leder os til  
frihed. Mange ting, man skal overveje 
og kommer i tvivl om. Det gælder om 
at finde vejen, mens man går ad den. 
Den kommer ikke direkte – sådan  
er det ikke i livet. Ligeså med frigørel-
sen. Den kommer hen ad vejen” 
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Politikernes fejl, rockmusikken og den 
 sociale ulighed i samfundet er hans  
næring som kunstner. Mød Mario Conde, 
Bolivias surrealistiske akvarelmaler.

Uddannelse  
er vejen til  
retfærdighed

Uretfærdighed og social ulighed har lige fra de tidligste 
værker været inspirationen og drivkraften for en af Bolivias 
mest fremtrædende billedkunstnere, Mario Conde.
 I sine groteske og surrealistiske akvareller eksponerer 
han landets historiske forandringer: politik og religion, liv og 
død. Kunne han sætte musik til, ville det være rapmusik fra 
den store, fattige arbejderby El Alto lidt uden for La Paz – el-
ler toner fra legendarisk, britisk rockmusik som Led Zeppe-
lin eller Pink Floyd.
 ”Rocken sætter gang i tankerne,” fortæller han. ”Når 
jeg lytter til al den kraft, der er i rock, begynder jeg at føle.”

Kunst
Bolivia
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”Min næring som kunstner i dag er de fejl, politikerne begår. 
Og jeg bliver aldrig arbejdsløs – for de gør det så ringe, poli-
tikerne,” konstaterer han tørt.

Magthaverne snyder arbejderne
Han peger uden tøven på tre magtcentre som årsagen til 
de største uretfærdigheder i Bolivia i dag: den religiøse, den 
politiske og den økonomiske magt. 
 ”Arbejderne bliver altid snydt. Især af lederne med de-
res brudte løfter. Man oplever altid, at folk er forventnings-
fulde i forhold til løfter, men de bliver aldrig indfriet her. De 

Kampånden er blevet væk
Mario Conde er 57 år og har et intenst liv bag sig. Han lever 
og ånder i La Paz, en ægte paceño, født og stadig bosat i et 
af de ældste og tættest befolkede områder i regeringsbyen. 
Det er her, han som ung i 1970’erne lod sig indignere og in-
spirere af de massive sociale problemer i Bolivia. Og det er 
her, han i dag forholder sig til magthavernes og ledernes løf-
tebrud og kommenterer dem i sine værker.
 ”Problemerne er der stadig. Men der er ikke længere 
de protestmarcher, vi så før. Det er, som om den kampånd, 
der før i tiden var i de sociale bevægelser, ikke eksisterer 
mere,” mener Mario Conde. 

Mario Conde bor og arbejder 
i en meget lille lejlighed i La 
Paz. I byen og blandt folket 
finder han inspirationen til 
sine politiske akvareller.
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kommer aldrig længere end til papiret. Det er arbejdernes 
virkelighed,” påpeger han.

Uddannelse til gode mennesker
Mario Conde har ét bud på, hvordan Bolivia kan overvinde 
uligheden og arbejde sig hen imod et mere retfærdigt sam-
fund:
 ”Uddannelse. Ikke at lære at læse og skrive. Men en 
undervisning, der ændrer folk. Uddannelse i hjemmene, 
det er det vigtigste. Det er uddannelsen, der kan overvinde 
uretfærdigheden,” understreger han og tager sig selv som 
eksempel: ”Jeg foretrækker selv at være et bedre menne-
ske frem for at være den bedste maler.”
 Mario Condo er begge dele – et godt menneske og 
den bedste på sit felt i Bolivia. Med en overflod af detaljer 
får han beskueren til at tænke en ekstra gang. Og måske 
være uenig i hans budskab til underbevidstheden, men ikke 
i hans sublime teknik. 

Respekt og menneskeret
”Jeg lever af min kunst. Men mit arbejde giver ingen mening, 
hvis ikke det afspejler, hvad der sker i mit samfund. Det 
er min inspiration og min overbevisning, og det bliver min 
kunst. Man skal ikke komme og bede mig om at lave propa-
gandafoldere.”
 For Mario Conde er det respekten, der ligger dybest i 
hans personlighed. Respekten for andre og for sig selv. For 
ham står menneskerettighederne over alt andet. Men i hans 
kunst er de ikke noget bevidst tema. 
 ”Jeg har blik for det politiske, og nogle gange kommer 
det med rettighederne med, selv om det måske ikke var 
meningen. Jeg er meget eksistentialistisk. Hvis jeg føler det, 
hvis jeg oplever det, så kommer det i billedet.”
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Bolivias børnearbejdere knokler i 12 timer om 
dagen, nogle helt fra femårsalderen. Mange 
har livsfarlige job i miner og landbrug, andre 
pudser sko eller sælger tøj. Mød Nelly på 14 år 
med seks års erfaring i en markedsbod.

Men vi har brug
for pengene

Nelly Mamani Ulury var kun otte år, da hun begyndte at sæl-
ge skjorter for doña Cleofé. Nellys storesøster arbejdede 
allerede i den lille bod i Ortega-passagen på Max Paredes-
markedet i Bolivias regeringsby La Paz. Og da søster skulle i 
skole, overtog Nelly også ansvaret for salget af bukser.
 “Jeg har altid været sælger. Vi er 10 søskende – jeg er 
selv nummer syv, og vi har alle sammen arbejdet, siden vi 
var små. Men jeg kunne ikke lide det i begyndelsen. For jeg 
syntes, det var hårdt,” fortæller hun. 
 Det er seks år siden, Nelly første gang kom for at ar-
bejde i markedsboden. Nu er hun blevet 14 og siger, at hun 
har vænnet sig til at arbejde 12 timer om dagen.

La Paz
Bolivia
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850.000 børnearbejdere
Selv om det er ulovligt, så er det alt for almindeligt, at børn i 
Bolivia arbejder. Man regner med, at omkring 850.000 børn 
mellem 5 og 14 år går på arbejde hver dag. Nogle piger sæl-
ger tøj ligesom Nelly, andre arbejder i huset hos rige folk. 
Mange drenge pudser sko eller sælger is. Men langt de fle-
ste børn knokler hver dag med hårdt og livsfarligt arbejde 
enten i minerne eller i landbruget. 
 Fattigdom, sygdom og arbejdsløshed blandt de voks-
ne er årsagen til, at så mange børn i Bolivia er nødt til at ar-
bejde. De fleste er usselt lønnede, andre er reelt slavearbej-
dere og får slet ingen betaling, fordi de skal arbejde foræl-
drenes gæld af.

Vi har brug for pengene
Nellys far er syg og arbejdsløs, og det er ikke hver dag, bør-
nene kan spise sig mætte. Samtidig vil Nelly gerne gå i skole 
og få en uddannelse. Så de næsten 700 kroner, Nelly tjener 
om måneden, går alle sammen til mad og undervisningsma-
terialer. 
 “Jeg arbejder fra klokken syv om morgenen til klokken 
syv om aftenen,” fortæller Nelly. Når arbejdsdagen er slut, 
skynder hun sig hen til aftenskolen, hvor hun bliver under-
vist i tre timer sammen med mange af de andre børnearbej-
dere i La Paz. 
 “På en måde synes jeg ikke, børn skal arbejde. Jeg vil 
helst ikke, for jeg vil gerne uddanne mig. Men vi har brug for 
pengene,” siger hun. 

Vi vil ikke udnyttes
Af den grund kæmper hun sammen med 15.000 andre bør-
nearbejdere i deres faglige organisation UNATSBO, der kræ-
ver bedre vilkår for og anerkendelse af børnearbejderne. 
 “Vi vil have en bedre betaling, vi vil anerkendes som 
arbejdere, og vi vil ikke udnyttes,” forklarer Nelly. Og i før-
ste omgang lytter regeringen. Også selv om det er i direkte 
modstrid med de rettigheder og konventioner, Bolivia selv 
har underskrevet. 
 Nelly lægger en stabel bukser i sirlig orden, så det er 
nemt at finde det rigtige par, når den næste kunde kommer 
forbi. Hun savner at gå mere i skole. For hun vil gerne en-
gang have et godt job, så hendes egne børn ikke bliver nødt 
til at arbejde som hun selv.
 “Jeg vil ønske, at de ikke kommer til at opleve det, jeg 
har prøvet.”

Nelly Mamani Ulury er 14 år. 
Siden hun var otte har hun 
solgt cowboybukser i en 
lille bod på den travleste 
markedsplads i La Paz. Hun 
arbejder 12 timer om dagen 
og går derefter i skole. 

Rettigheder 
overtrædes i Bolivia
FNs børnekonvention:
Børn skal beskyttes mod alle former for 
fysisk eller psykisk vold, mishandling 
eller udnyttelse. (Artikel 19)

 Børn har ret til hvile og fritid, til at 
lege og dyrke fritidsinteresser. (Artikel 31)

 Børn skal beskyttes mod øko-
nomisk udnyttelse og mod at udføre 
arbejde, som kan være farligt, gribe ind 
i barnets uddannelse, skade barnets 
sundhed eller dets udvikling. (Artikel 32)

 Børn skal beskyttes mod alle 
former for seksuel udnyttelse. (Artikel 34)

 ILOs konvention 138 om 
mindstealder for børns arbejde:
 Mindstealderen skal være 
mindst 18 år for enhver art af arbejde, 
som udgør en risiko for unge men-
neskers sundhed, sikkerhed og moral 
(Artikel 3)

 Mindstealder for beskæftigelse 
må ikke være under 15 år. En stat kan 
efter forhandling i en overgangspe-
riode angive en mindstealder på 14 år. 
(Artikel 2)

 ILOs konvention 182 om 
forbud mod og afskaffelse af de 
værste former for børnearbejde:
Forbuddet omfatter:
 Alle former for slaveri, salg af 
børn, tvangsarbejde og gældsslaveri.
 Tvangsrekruttering af børn til 
væbnede konflikter.
 Brug af børn til prostitution.
 Brug af børn til kriminalitet og 
handel med narkotika.
 Arbejde, der kan skade børns 
helbred, sikkerhed og moral. (Artikel 3)

Kilde: FN, ILO



98 99

Isla Sicuya er en af Bolivias allermindste øer. Som en lille 
prik, end ikke én kvadratkilometer, ligger den midt i Titicaca-
søen omgivet af dens dybblå vand og Andesbjergenes sne-
klædte massiver. Her på øens engareal græsser får, grise og 
køer, og blandt dem bor 300 sjæle. 
 Mændene på Isla Sicuya lever et simpelt liv som fiskere 
på søen. Kvinderne knokler hårdt med store børneflokke. 
De unge er rejst til byerne for at finde job eller studere, mens 
børnene – og det er næsten en tredjedel af øens beboere – 
passer hinanden og keder sig i fællesskab, når de ikke går i 
skole. 

Selv i de mest afsides og fattige egne af 
Bolivia går børnene i skole. Men vilkårene 
er vanskelige, og forholdene for lærerne er 
usle. Tag med til Isla  Sicuya, den mindste ø i 
Titicaca-søen, og mød Zaca, der har viet sit 
liv til landsbyskolen.

Drømmen om 
et bedre liv

Titicaca
Bolivia
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Men i skole går de. Alle 82 børn. Og de elsker skolen. De el-
sker deres lærere. De elsker at blive klogere. 

Zaca – børnenes yndling
Zacarias Ajllahuanca er alle børnenes yndlingslærer. De kal-
der ham Zaca. I ti år har han undervist på Isla Sicuya. Han har 
lært ungerne at skrive på deres eget aymara-sprog. Han har 
lært dem det spansk, de skal bruge for at komme videre i 
livet. Han har lært dem at gange og dividere. Og han har lært 
dem at respektere og være stolte af deres identitet. 
 “Da jeg kom for ti år siden, var skolen helt forsømt og 
forladt. Her var kun 30 elever, og man kunne kun gå i skole 
til fjerde klasse,” husker Zacarias Ajllahuanca. Men det blev 
der gjort noget ved. Skolen blev udvidet, så der nu er ti klas-
setrin og ni lærere. 

Forældrene til skolebørnene 
henter hver mandag morgen 
Zaca og de øvrige lærere i en 
jolle. Lærerne er ved daggry 
rejst fra La Paz med minibus, 
og ved Titicacasøens bred 
stiger de ombord i jollen. 
Herfra tager det en times tid 
at sejle ud til Isla Sicuya. 

” Nogle af børnene har det 
ikke så godt derhjemme, 
men hvis vi lige synger en 
sang eller gør nogle  
fysiske øvelser, så bliver 
de klar til at gå i skole.” 

Bolivia
Land i Sydamerika med grænser til 
Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay og 
Peru. En del af grænsen mellem Bolivia 
og Peru går gennem verdens højeste 
sejlbare sø, Titicaca-søen.

 Bolivias areal er 1.083.301 kva-
dratkilometer – 25 gange større end 
Danmark. Regeringsbyen er La Paz.

 10,6 mio. indbyggere, som for-
deler sig på 30 pct. quechua-indianere, 
30 pct. mestizer (indiansk-europæisk), 
25 pct. aymara-indianere, 15 pct. hvide.

 53 pct. af befolkningen er under 
25 år. 

 91 pct. af befolkningen over 15 år 
kan læse og skrive. 49 pct. lever i fat-
tigdom.

 Ud over spansk har Bolivia tre 
officielle, indfødte sprog.

 Bolivia blev uafhængigt i 1825 
og har taget navn efter general Simon 
Bolivar, der i begyndelsen af 1800-tallet 
kæmpede for at befri Sydamerika fra 
de spanske kolonialister. Landet har 
oplevet ca. 200 statskup. 

 Bolivia er verdens tredje største 
producent af coca-blade og kokain. 

Kilder: CIA World Factbook 2014 
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Der er meget få muligheder 
for adspredelse på øen. Bør-
nene keder sig, for der sker 
ikke noget derhjemme. Så 
mange af drengene bliver 
hængende efter skoletid. 
Og det er meget populært, 
når lærerne om eftermidda-
gen tager hen på boldpladsen 
og spiller med dem, der har 
lyst.
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Zaca er lærer for fem piger 
og tre drenge i fjerde klasse. 
Manglen på materialer er 
enorm, men for nylig fik sko-
len doneret nye borde og 
stole af en hjælpeorganisa-
tion fra Holland. 

Børnene lærer at læse og 
skrive det lokale aymara-
sprog, fordi det fastholder og 
udvikler deres identitet. Zaca 
forklarer, at hvis man ikke har 
sit sprog, så vil man miste sin 
identitet. 
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Det er almindeligt, at de stør-
re børn skal tage sig af min-
dre søskende om morgenen, 
og en morgen er det Amanda, 
der kommer susende ind i 
klassen, 20 minutter inde i 
undervisningen. Hun bliver 
mødt med smil og kammera-
ternes drilske talekor: “God-
morgen forsinkede Amanda, 
din sovetryne”. Og lærer Zaca 
siger altid godmodigt: “Kom 
så og bliv en del af gruppen.”
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Men manglen på materialer er horribelt stor. To tavletuscher 
og 100 ark plakat-papir er, hvad skolen får tildelt om året. 
Børnene må klare sig, som de bedst kan, og det sker ofte, at 
Zaca for egen regning må købe skrivehæfter til børnene og 
tage med fra storbyen. 
 “Forældrene gør, hvad de kan. Så får jeg måske en 
pose kartofler til gengæld. Sådan er det jo her på landet,” 
fortæller han.

Aymara-identiteten 
Alle beboerne på Isla Sicuya er aymara-indianere. Aymara 
er samtidig navnet på det sprog, der tales i hjemmene, og 
det eneste, børnene kender, når de begynder i skolen. Der-
for foregår det meste af undervisningen i de små klasser på 
det oprindelige sprog. 
 I århundreder har de indfødte folks sprog, klædedragt 
og kulturelle identitet været diskrimineret og set ned på i 
Bolivia. For bare få årtier siden blev aymara-børn slået, hvis 
de talte deres eget sprog i skolen. Først for 25 år siden blev 
aymara anerkendt som officielt sprog i Bolivia til trods for, 
at en fjerdedel af landets befolkning tilhører denne gruppe. 
Men spansk er stadig det dominerende fællessprog.
 “Børnene skal lære at skrive vores eget sprog,” forkla-
rer Zacarias Ajllahuanca. “Hvis du ikke har dit sprog, så vil du 
miste din identitet. Derfor er det så vigtigt for os.” 

Rettigheder i fokus 
i Bolivia
Bolivia er de seneste 10 år begyndt at 
overholde væsentlige rettigheder, der 
tidligere blev massivt tilsidesat.

 FNs menneskerettigheds-
erklæring:
 Enhver har ret til social tryghed 
og har krav på økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder, der er uundvær-
lige for hans værdighed. (Artikel 22)

 Enhver har ret til gratis under-
visning. Undervisningen skal styrke 
respekten for menneskerettigheder og 
grundlæggende friheder. (Artikel 26)

 ILOs konvention 169 om ind-
fødte folks rettigheder:
 Regeringer har ansvar for at 
beskytte oprindelige folks rettigheder 
og at garantere respekten for deres 
integritet. (Artikel 2)

 Indsatsen skal sikre, at medlem-
mer af disse folk har samme rettighe-
der som andre medlemmer af befolk-
ningen, sikre de sociale, økonomiske 
og kulturelle rettigheder og udrydde 
socio-økonomiske forskelle mellem 
oprindelige folk og andre medlemmer 
af samfundet. (Artikel 2)

Kilder: FN, ILO

En del af undervisningen 
foregår udendørs på øen. 
Hverdagens råvarer, fisk 
og kartofler bruges til at 
lære børnene, hvordan 
man lægger sammen og 
trækker fra.

” Mange af børnene bliver  
hængende efter skoletid.  
For der sker jo ikke noget  
derhjemme. De keder sig.” 
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Her står der en billedtekst. 
Den skal være fortællende og 
præcis. Den kan godt være 
lang men den kan jo også 
være kort.
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Livet på landet
Det er ikke noget liv i luksus at være landsbylærer i Bolivia. 
Zacarias Ajllahuanca og de øvrige lærere på Isla Sicuya op-
holder sig kun på øen på hverdage. Weekenderne er helliget 
deres familier i regeringsbyen La Paz. 
 På Isla Sicuya er der ingen veje, ingen biler eller cyk-
ler, ingen vaskemaskiner og slet ikke noget internet. Drik-
kevand hentes i en åben brønd ude på marken, og toiletbe-
søg foregår ved et af de to fælles latrinhuller, blot afskærmet 
med en halvmur. Men Isla Sicuya er blevet beriget med elek-
tricitet, og mobildækningen er blevet så god, at den rækker 
helt hertil. 

Lærerne har i princippet hver 
en lille tjenestebolig, hvor 
de kan sove og lave mad på 
et gasblus. Men lige i denne 
sæson er der mangel på klas-
seværelser. Så Zacas hus er i 
dagtimerne skolestue for den 
ældste klasse. 

Her står der en billedtekst. 
Den skal være fortællende 
og præcis. Den kan godt 
være lang men den kan jo 
også være kort.

Zaca lever et simpelt liv 
de fem arbejdsdage på 
øen. Men når bare han 
har tag over hovedet, 
er han tilfreds med 
tilværelsen, så længe 
undervisningen bliver 
bedre og bedre. 
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Isla Sicuya er ganske lille. Man 
kan gå fra den ene ende til 
den anden på 10-15 minut-
ter. Det gør alle øboerne flere 
gange om dagen, for der er 
kun en enkelt brønd med 
drikkevand til deling. 
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Underholdning og adspredelse er der ikke meget af på dette 
sted, hvor eneste indkøbsmulighed er en blandet landhan-
del, der sælger tændstikker, slikkepinde, mel og æg, som 
man kan nøjes med at købe enkeltvis for det, der svarer til 
75 øre.

Drømmen om fremtiden
Zacarias har skam haft lyst til luftforandring, og for nogle år 
siden fik han et andet job uden for øen. Det blev forældrene 
så kede af, at de sendte en delegation efter ham og gik i sul-
testrejke, indtil han sagde ja til at vende tilbage. 
 “Det blev jeg jo nødt til. De stjal mit hjerte,” smiler Zaca. 
 Hans drøm er at stå i spidsen for at udvikle mulighe-
derne for øens børn. Med bedre lokaler og bedre materialer. 
 “Så længe jeg er lærer her, vil vi drømme om at få det 
bedre og arbejde for, at det skal blive virkelighed. Jeg håber, 
at det med tiden bliver muligt at vende udviklingen, så bør-
nene vil komme tilbage hertil, når de er færdige med deres 
uddannelse,” fortæller han.
 Drømmen hedder turisme og udvikling af andre job 
end fiskeri. Det må være muligt, mener Zacarias. Det må 
være muligt at trække turister her ud midt i Titicaca-søen. 
 “Selv om det eneste, vi har at byde på, er naturen.”

Fagbevægelsen 
i Bolivia
Den bolivianske fagbevægelse er en 
enhedsfagbevægelse. Hovedorganisa-
tionen Central Obrera Boliviana (COB) 
repræsenterer 64 fagforbund med til 
sammen cirka 1,5 millioner medlemmer.

 Ulandssekretariatet samarbej-
der med tre forbund i den offentlige 
sektor:
 Nacional de Maestros de Edu-
cación Rural de Bolivia (CONMERB) 
– landsbylærerne – har cirka 60.000 
medlemmer.
 Confederación de Trabajado-
res de Educación Urbana de Bolivia 
(CTEUB) – bylærerne – har cirka 95.000 
medlemmer.
 Sundhedsforbundet Confede-
ración Sindical de Trabajadores de la 
Salud Pública en Bolivia (CSTSPB) har 
cirka 13.000 medlemmer. 

 En omfattende skolereform er 
vedtaget i 2011. Reformen indfører bl.a. 
gratis undervisning til alle børn. De to 
lærerforbund har haft stor indflydelse 
på reformen.

 Arbejdsmarkedslovgivningen 
fra 1942 regulerer arbejdsforhold og 
kollektive overenskomster.

 Gennemsnitslønnen på Sicuya 
er 760 kr. pr. måned, mens den på na-
tionalt plan er 936 kr. Startlønnen for en 
lærer er lidt under 2.000 kr. pr. Måned.

Kilder: Labour Market Profiles/Ulandssekretariatet

” Hvis du ikke har dit sprog, 
så vil du miste din  
identitet. Derfor er det  
så vigtigt for os.” 

 

Alle beboerne på Isla Sicuya er 
aymara-indianere, og børnene 
lærer at tale og skrive aymara 
i skolen. Men uden for skole-
tiden er dagligdagen præget 
af fattigdom og en slidsom 
opvækst.
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Den Lille og Den Skøre fører an på Bolivias  
rap-scene med krav om social retfærdighed. 
Imilla og El Loco fortæller om urban mod-
kultur set fra La Paz.

Der vil altid være 
en snert af  
undertrykkelse

El Alto er næsten vokset sammen med La Paz. Men der er en 
verden til forskel på regeringsbyens spansktalende moder-
nitet i centrum og arbejderbyens rå etnicitet. I El Alto er det 
indianske aymara-sprog dominerende, og blandt de unge 
er det hiphoppens udtryksformer som rap og graffiti, der 
præger den kulturelle scene. 
 Det er her, fremstormende rappere som El Loco og 
Imilla henter meget af deres inspiration til de tekster, der 
opfordrer til at kræve sin ret og stille krav om bedre sociale 
forhold. 

Rap
Bolivia
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” At være MC er at på-
tage sig et ansvar for 
et budskab, et indhold. 
Det er en indsats for at 
skabe et rum og åbne 
nogle døre for andre 
unge. Rappen er et 
værktøj med stor styr-
ke, der når dybt ned i 
nogle socialt sårbare 
grupper i samfundet.” 

”El Alto er en hip hop-by. Musikken dér er meget forskellig 
fra den, der laves i La Paz. Kernen er politisk og ideologisk 
holdning,” fortæller Javier Tito Meneses, der i rap-verdenen 
kendes som El Loco – Den Skøre. 
 ”Det er hiphoppen, der stimulerer den form for gade-
kunst, som er begyndt at udvikle sig kraftigt i Bolivia. Man 
finder en personlig identitet og bruger den til at udvikle kun-
sten,” supplerer Valeria Milligan med rapper-navnet Imilla – 
Den Lille indfødte Pige. 
 El Loco er 27 år og har arbejdet professionelt med rap 
i forskellige grupper de seneste seks år ved siden af sine 
sprogstudier på universitetet. Imilla på 22 år læser også 
sprog, og hun er det, der i bevægelsen kaldes MC – Master 
of Ceremonies. Den, der griber mikrofonen, sætter gang i 
den med sin sang og dirigerer publikum. 
 ”At være MC er at påtage sig et ansvar for et budskab, 
et indhold. Det er en indsats for at skabe et rum og åbne 
nogle døre for andre unge. Rappen er et værktøj med stor 
styrke, der når dybt ned i nogle socialt sårbare grupper i 
samfundet,” fortæller hun. 

El Loco og Imillla finder inspi-
ration til deres tekster ved at 
gå rundt i byen og tale med de 
hjemløse og udsatte.
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El Loco og Imilla mødes ofte 
i deres fælles lydstudie, byg-
get op af æggebakker for at 
få den helt rigtige sound.
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I arbejderbydelen El Alto hæn-
ger de lokale advarslesdukker 
i lygtepælene med trusler om, 
at kriminelle vil blive stillet for 
den lokale standret. Imilla og 
El Loco har deres rødder her. 

Sociale krav
Rappen i Bolivia tog for alvor fat i El Alto i 1990erne på den 
socialistiske radiostation Huayna Tambo. Anti-racisme, po-
litisk vækkelse, sociale krav og etnisk indiansk stolthed var 
de temaer, som protest-rapperne tog op. Ofte fremført på 
de indianske sprog aymara eller quechua. Og det er stadig 
de sociale budskaber, der er i centrum, nu blandet med mil-
jø- og kønspolitik.

”Min første plade kredser om kulturel identitet, anerkendel-
sen af vores tusindårige rødder og så kampen for kvinders 
rettigheder. Jeg synger fortrinsvis til kvinder, og min rap er 
en måde at opfordre unge til at kræve deres rettigheder og 
kræve bedre sociale forhold,” fortæller Imilla. 
 El Loco beskæftiger sig udelukkende med sociale for-
hold i sine tekster. 
 ”I min gruppe er vi altid på folkets side i deres krav,” si-
ger han. 
 El Loco støtter nok den socialistiske præsident Evo 
Morales, men der skal altid være plads til samfundskritik-
ken i rap. 
 ”Vi kan måske godt have en venstreorienteret præsi-
dent, men i sidste ende lever han ligesom borgerskabet. Der 
vil altid være en snert af undertrykkelse,” mener han. 

 
Rap er folkeoplysning
”Der er et socialt pres på folk fra statens side for at være 
gode samfundsborgere. Men samtidig bliver folk under-
trykt, og de sikres ikke de menneskelige og sociale betin-
gelser, der skal til for at overleve. Det oplever vi i udkants-
områderne,” siger El Loco. 
 ”De unge skal lære deres rettigheder at kende, ellers 
går de ud af skolen og ud i verden uden at vide noget. Og så 
bliver man udnyttet,” siger han og understreger det politisk 
vigtige i sit budskab: 
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”Et oplyst folk er et frit folk. Undervisning er den eneste vej 
til at opnå gode økonomiske muligheder.” 
 Imilla supplerer med at fortælle, at hun netop har op-
trådt i El Alto med de samme budskaber. 
 ”Pigerne identificerer sig meget med det, jeg laver. Un-
dervisning og folkelig oplysning interesserer mig allermest, 
og når du rapper, så oplyser du,” konstaterer hun. 

Ingen begrænsninger
Rap og hiphop er ikke en anerkendt kulturform i Bolivia. Det 
gælder helt ind i rappernes familier. El Loco begyndte at op-
træde som rapper i protest mod sin konservative far, der 
hverken forstår eller interesserer sig for den form for musik. 
Imilla startede til forældrenes bekymring som graffiti-maler 
i 14-års alderen, men hun bliver bakket op af sin mor, der nu 
fuldt ud accepterer hendes interesse. 
 ”Vi er kun få kvinder, der tør lave rap. For det er et rigtigt 
macho-miljø, og så udsætter man sig selvfølgelig for fare,” 
erkender Imilla. ”Men personligt er jeg ligeglad. Jeg føler in-
gen begrænsninger, og der er intet, der kan holde mig til-
bage. Mindst af alt en mand.”

” Et oplyst folk er et frit folk.  
Undervisning er den eneste vej  
til at opnå gode økonomiske  
muligheder.”  




