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SamaRBEID Om SOLIDaRITET

NORSk FOLkEHjELP I HONDURaS

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid,  
sanitet og redningstjeneste, humanitær nedrustning og flyktning- og integreringsarbeid. Norsk Folkehjelp har 13 000 
medlemmer i Norge og ca. 2200 ansatte i rundt 40 land. 

Henriette Killi Westhrin
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp har vært etablert i landet i snart 35 år og er blant de få utenlandske organisasjonene 
som arbeider i Honduras.
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EL og IT Forbundet har lange tradisjoner for solidaritetsarbeid, og har i flere landsmøteperioder støttet Norsk Folkehjelps  
internasjonale solidaritetsarbeid og da spesielt arbeidet vårt i Honduras. I 2015 inngikk forbundet en ny langsiktig fireårig 
samarbeidsavtale om støtte til utvikling og demokrati i det mellom amerikanske landet. Den økonomiske støtten fra EL og IT  
Forbundet på 125 000 kroner årlig har bidratt til at våre partnerorganisasjoner står bedre rustet i arbeidet sitt under krev ende 
forhold i et samfunn preget av politisk vold og undertrykkelse. Partnerne har i perioden satt stor pris på det solidariske 
samarbeidet for å bekjempe urettferdighet.

I perioden fra statskuppet i 2009 og fram til i dag har Honduras opplevd store sosiale og politiske 
tilbakeslag. Nye lover begrenser offentlig deltakelse, hindrer åpenhet i forvaltningen av statlige ressurser 
og liberaliserer økonomien. Arbeidstakerrettigheter og offentlig velferd generelt er sterkt svekket. 
Korrupsjon, utpressing og økonomisk favorisering gjennomsyrer samfunnet. Etter kuppet har statlige 
foretak blitt privatisert, og et stort antall konsesjoner har blitt gitt til nasjonale og utenlandske 
selskaper for utnyttelse av naturressursene. Flere av partnerne EL og IT Forbundet støtter opplever  
trusler og drap på sine folk. Dette preger hverdagen deres i kampen for rettferdighet og folks  
rettigheter. Men de gir ikke opp, og oppslutningen om den folkelige protestbevegelsen bare vokser.

EL og IT Forbundet har i perioden engasjert seg sterkt for at Norsk Folkehjelp fortsatt skal ha et  
landprogram i Honduras.  Vi er stolt over at vi sammen har stått og fortsatt skal stå i de kampene  
folket i Honduras er midt oppe i. I tillegg har klubbene og foreningene gitt solidaritetsstøtte  
til Honduras og til andre av våre prosjekter i perioden. Vi takker EL og IT Forbundet  
for solidariteten og ser fram til videre samarbeid.

Våre samarbeidspartneres kjernesaker er 
småbønders rett til jord, forsvar av terri
torier, kvinners rettigheter, informasjons
arbeid, organisasjonskunnskap og skolering 
i samfunnsspørsmål. I juni 2009 ble den 
valgte presidenten Zelaya styrtet. Kuppet var 
primært en reaksjon på hans sosiale reformer 
som jordfordeling og dobling av minstelønna. 
Den nye regjeringen har dratt Honduras i en 
farlig retning – med økt privati sering, en  
eks trem militarisering, mer korrupsjon, økt 
arbeidsløshet og et stadig mer lovløst sam
funn preget av narkotika og selvjustis i gatene. 

Privatiseringen har ikke kommet folket til 
gode, og multinasjonale selskaper har fått 
konsesjoner for gruvevirksomhet og dam
utbygginger. Store nasjonalverdier blir hentet 
ut. Naturen raseres, åkrene foruren ses og 

vannet og elvene forgiftes. Som et resultat av 
en slik politikk gjennomgår Honduras nå en 
sosioøkonomisk krise som har fått mange til å 
flykte nordover i håp om en bedre tilværelse 
i USA. Ifølge flere rappor ter lever sju av ti 
honduranere i fattigdom, og over halvparten 
av disse er kvinner. Arbeidsløsheten blant 
kvinner er på hele 70 prosent. 

Etter at Juan Orlando Hernandez ble 
gjenvalgt som president i november 2017, 
gjennom valgfusk og det mange kaller et 
valgkupp, oppsto det en bølge av demon
strasjoner og protester. Norsk Folkehjelp har 
spesielt støttet de partnerorganisa sjonene 
som har medlemmer som har blitt forfulgt, 
fått drapst rusler og blitt drept. Bare i 2018 
ble det gitt støtte til beskyttelsesordninger til 
minst 50 personer. 

EL og IT Forbundet støtter landprogrammet 
i Honduras gjennom Norsk Folkehjelps sju 
sam arbeidspartnere, som kjemper for å for
svare ytringsfriheten og grunnleggende rettig
heter, bistå i konflikter mellom småbrukere og 
store landeiere, og som står opp mot de store 
internasjonale gruveselskapene som ødeleg
ger både livsgrunnlaget og miljøet.
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HONDURAS

EL og IT Forbundet har i landsmøteperioden støttet følgende partnerorganisasjoner i Honduras.  
Alle inngår i Norsk Folkehjelps Noradprogram.

NORSk FOLkEHjELPS  
PaRTNERORGaNISaSjONER

MADJ (Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia) ble dan
net i 2008 som et resultat av protester mot offentlig korrupsjon. 
De støtter lokalsamfunn, organisasjoner og individer i kampen 
mot korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sosial urett. MADJ 
bistår lokalsamfunn i arbeidet med å organisere seg, og jobber 
aktivt for å samle de sosiale bevegelsene i landet. 

COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares 
del Aguán) ble dannet i 1996 og koordinerer alle folkelige 
organisa sjoner i Aguándalen, nord i Honduras. Medlemmene 
er bondeorganisasjoner, velforeninger, vannkomiteer og noen 
fagforeninger. Nå er de primært engasjert i konflikten mellom 
småbrukere og store landeiere i Aguándalen, der bønder jages 
fra gård og grunn og deres ledere trues og drepes.

OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) ble 
dannet i 1978 og er en nasjonal organisasjon for 200 000 svarte 
urfolk – garifunas. De er etterkommere av afrikanske slaver. 
Garifunane holder til langs Atlanterhavskysten og har status 
som urfolk med egne territorier. Men jorda deres er truet av  
investorer som vil bruke områdene til kommersielle formål. 
OFRANEH jobber for å forsvare og gjenvinne landområder og 
kulturelle rettigheter. De drifter også fire nærradioer. 

CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo) ble 
etablert i 1985 og kjemper for medlemmenes tilgang til jord 
og et landbruk det går an å leve av. Organisasjonen består av 
grupper som har okkupert landområder og kjemper for å få 
skjøter på at jorda er rettmessig deres. CNTC driver politisk 
påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter, og følger opp 
medlemmene med advokathjelp, informasjon og opplæring.  

CDM (Centro de Derechos de Mujeres) er en kvinneorgani
sasjon etablert i 1992 som kjemper for rettighetene til kvinner 
som arbeider i tekstilfabrikkene (maquila). CDM arrangerer 
kurs for kvinner om arbeidstakerrettigheter, kvinners rettig
heter og fagforeningsvirksomhet. De bidrar også med juridisk 
støtte til grupper og individer i arbeidskonflikter. Norsk Folke
hjelp avsluttet samarbeidet med CDM i 2017.

COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras) ble etablert i 1993 av urfolket lenca 
for å stå sterkere sammen om urfolks rettigheter. De holder til 
i vestlige Honduras og arbeider for å bevare lencaterritoriets 
naturressurser. Norsk Folkehjelp gjenopptok samarbeidet med 
COPINH i 2017.

PMSPH (Plataforma del movimiento social y popular de 
Honduras) ble stiftet i 2013 som en plattform for å samle ulike 
nasjonale nettverk og organisasjoner som arbeider for å for svare 
landets naturressurser. Norsk Folkehjelp inngikk samarbeid med 
PMSPH i 2018.

ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) 
ble etablert i 1980 og er en folkeopplysningsorganisasjon som 
springer ut av den katolske kirken. De driver egen forskning, 
informasjonsarbeid og radiokanalen Radio Progreso.

RED COMAL (Red de Comercialización Alternativa) ble 
etablert i 1995 og er et nasjonalt nettverk bestående av 40  
organisasjoner som jobber for alternativ jordbruksproduksjon 
og markedsføring. Norsk Folkehjelp avsluttet samarbeidet med 
RED COMAL i 2017.

                      FakTa Om HONDURaS

Offisielt navn: Republica de Honduras
Hovedstad: Tegucigalpa
Flateinnhold: 112 090 km2 (Island 103 000 km2)
Folketall: 9,2 millioner
Religion: katolikker (46 %), protestanter (41 %), annet (13 %)
Språk: Spansk, engelsk, garifuna og flere mayaspråk
BNP pr. innbygger: 5600 USD (Norge 72 100)
Forventet levealder: 70 år (Norge: 82)
Gjennomsnittsalder: 23 år (Norge: 39)
Aldersstruktur: 0–24 år: 53 % (Norge: 30)
Fødselsrate: 22 pr. tusen (Norge: 12)K
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– Jeg lever med konstante trusler, forteller Leonel George, lederen 
av organisasjonen COPA. Myndighetene bruker hastedomstoler 
ment for å bekjempe alvorlig, organisert kriminalitet for å stoppe 
aksjonistene, og det er utstedt arrestordre på George og 17 andre 
ledende miljøaktivister.

Aktivistene er anklaget for å ha tilranet seg land og forårsaket 
skader på eiendommene til gruvefirmaet Inversiones Los Pinares. 
Konsesjonen for utvinning har imidlertid gått gjennom hendene 
til kjente narkotikakriminelle til dagens eiere. Lokale myndigheter 
erkjenner at dette har funnet sted.

118 mILjøakTIVISTER DREPT
Da Leonel George og flere honduranske menneskerettighets
advokater besøkte Norge og Norsk Folkehjelp i 2018, delte de sin 
bekymring over truslene, volden og motstanden som stadig øker 
mot sosiale organisasjoner i Honduras. Siden 2010 har rundt 120 
av landets miljøaktivister blitt drept. 

Protesten fra aktivistene og de lokale organisasjonene er en forut
setning for at det 35 000 kvadratmeter store området skal overleve 
som livsgrunnlag for de 14 lokalsamfunnene, mener menneske
rettighetsforkjemperne. Sammen med Leonel George og COPA 
jobber de med menneskerettigheter og natur og rettsvern i et land 
med svært dårlige vilkår for frivillig arbeid.

– Å protestere mot et gruve eller damprosjekt, som folkene i Tocoa 
gjør, er ikke kriminelt. Derimot kan vi kalle de harde reaksjonene fra 
myndighetene for statsterrorisme, hevder advokaten Menjivar Rosales. 
Han får støtte fra menneskerettighetsforsvareren Juana Esquivel: 

– Organisasjonene har blitt ofre for svertekampanjer igangsatt av 
gruveselskapet. Også lokale og nasjonale myndigheter fremmer gruve
virksomheten som den eneste muligheten til utvikling i lokalsamfun
net. De ønsker å behandle oss som terrorister og narkotikahandlere. 

FORFLyTTET mED makT ETTER 88 DaGER
Søndag 28. oktober 2018 ble aktivistene i Tocoa fjernet av politiet, 
militæret og gruveselskapets sikkerhetsvakter. Stemningen i områ
det er svært spent etter det lokalbefolkningen kaller overgrep fra 
myndighetenes side mot et lokalsamfunn som forsvarer sin rett til 
rent drikkevann. De mener videre at tildelingen av konsesjonene 
til gruveselskapet Inversiones Los Pinares åpenbart er korrupt,  
i strid med nasjonale og internasjonale lover, og i strid med trak
tater og konvensjoner underskrevet av regjeringen i Honduras.
   
Det viser seg gjentatte ganger at urfolks rettigheter og hensynet til 
miljøet ikke betyr stort i møtet med næringslivets krav om jord og 
muligheter til utvinning. Nesten all form for politisk motstand blir 
møtt med trusler, trakassering, straffeforfølgning eller vold. Norsk 
Folkehjelp ser med stor bekymring på kriminaliseringen av miljø 
og menneske rettighetsforkjemperne i Honduras.

I august 2018 etablerte en gruppe  
aktivister en provisorisk leir i for 
å hindre videre arbeid med mineral
utvinning rundt byen Tocoa, nord  
i Honduras. Det kontroversielle  
gruveprosjektet kan ødelegge 
drikke vannet for 14 lokalsamfunn 
og mer enn 90 000 mennesker, 
ifølge flere honduranske forsknings
institusjoner. Gjennom samarbeids
avtalen støtter EL og IT Forbundet 
aktivistenes kamp.

mILITæRET SETTES INN mOT 
mILjøakTIVISTER 

HONDURAS

Leiren hvor flere sosiale organisasjoner 
har demonstrert i lang tid. 
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HONDURAS

FOLkELIG mOBILISERING  
FOR å BESkyTTE mILjøET

Kommunen Tela nord i Honduras er kjent for sine naturrikdommer. Siden 2011 har regjeringen inn vilget 
konsesjoner for 32 gruveprosjekter og 24 vannkraftprosjekter i området. Med støtte fra EL og IT Forbundet 
har partnerorganisasjonen MADJ bidratt til å stoppe flere av utbyggingsprosjektene.

I april 2016 startet firmaet HIDROCEP utbyggingen av en vann
kraftstasjon i lokalsamfunnet Pajuiles. Mer enn 1200 mahognytrær 
ble felt, og drikkevannet i 20 kommuner ble forurenset. Borgermes
teren i Tela godkjente prosjektet uten å involvere kommunene eller å 
inkludere innbyggerne i avgjørelsen. Myndighetene ignorerte innbyg
gernes klager og benektet miljøkatastrofene som selskapet forårsaket. 

Dette skapte stor misnøye i befolkningen, og MADJ kom øyeblikke
lig med reaksjoner og protester mot utbyggingen, med sterk støtte 
fra de involverte kommunene. Et åpent byrådsmøte i Tela kommune 
resulterte i innbyggernes totale avvisning av gruve og vannkraft
prosjekter i kommunen. I november 2017 la MADJ inn en klage til 
riksadvokaten. I oktober 2018 ble borgermesterens kontor i Tela 
tvunget til å holde enda et åpent byrådsmøte, der majoriteten av 
innbyggerne motsatte seg ethvert utvinningsprosjekt i kommunen.

Kampen mot utnyttelse av naturressurser spredte seg deretter til 
andre kommuner i fylket Atlántida, med press om å holde åpne 
byrådsmøter i 2017 og 2018 i kommunene La Masica, Tela, Arizona 
og Florida. Innbyggerne i samtlige kommuner erklærte at de ikke 
ville ha gruve og vannkraftprosjekter, men bevare naturressursene 
til gode for mer enn 220 000 mennesker.

kamP mOT kORRUPSjON OG URETT
Organisasjonen MADJ (Movimiento Amplio de Dignidad y Justi
cia) ble dannet i 2008, og støtter lokalsamfunn, organisasjoner og 
enkeltpersoner i kampen mot korrupsjon, privatisering, menneske
rettighetsbrudd og sosial urett. MADJ har blitt et knutepunkt for 
kommuner som er berørt av gruve og vannkraftprosjekter, og sam
men har de utarbeidet en kriseplan for å bevare naturressursene.

Den første rettslige dommen i saken om vannkraftprosjektet til fir
maet HIDROCEP førte til at utbyggingen ble stoppet. Dommen ble 
imidlertid overprøvd av en ankedomstol, og MADJs juridiske team 
la inn en ny appell, som nå skal opp i høyesterett.

Ved å mobilisere kommunene og utnytte lovverket, har MADJ klart å 
stoppe 20 gruveprosjekter og ett vannkraftprosjekt. Støtten til kam
pen har økt, og mer enn 300 akti vister har i halvannet år bodd i en leir 
for å forsvare naturressursene i Pajuiles. 

MADJ har i tillegg bidratt til å utarbeide en juridisk strategi for å 
støtte de 20 kommunale lederne som står tiltalt for sin innsats for 
å forsvare kommunenes naturressurser. MADJs advokatteam har 
sikret total frifinnelse for fem forfulgte ledere, og jobber fortsatt 
som forsvarsadvokater for de 15 andre.

Det er også etablert en ny kommunal radiostasjon i Pajuiles med 12 
frivillige deltakere. MADJ støtter markedsføring, organisering og 
kringkasting av radiostasjonen, kalt Radio Dignidad. 

mED FaRE FOR LIVET
Å drive motstandskamp i Honduras er farlig, det viser ikke minst 
drapet på et medlem av MADJ – den unge aktivisten Jeovanny Días 
Cárcamo fra Pajuiles – og kidnappingen av to av organisasjonens 
ledere i 2017 og 2018. 

Norsk Folkehjelp er MADJs største bidragsyter. Det økonomiske 
bidraget er viktig for å støtte lokalsamfunnenes kamp, men det 
er også nødvendig å mobilisere det internasjonale samfunnets 
fordømmelse av det som foregår i Honduras.

EL og IT Forbundet støtter MADJs arbeid for å mobilisere lokalbefolkningen til å protestere mot et lokalt vannkraftprosjekt. Protester blir slått hardt ned på 
av myndighetene.
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Mars, 2016: Lederen for partnerorganisasjonen COPINH, Bertha 
Càceres ble drept 3. mars. Hun og familien hadde lenge mottatt 
drapstrusler, men miljø og menneskerettighetsaktivisten fort
satte likevel kampen mot et vannkraftprosjekt. Bertha Càceres 
ble med dette en av totalt 123 miljøaktivister i Honduras som har 
måttet bøte med livet siden 2010. Etter sin død ble hun et symbol 
for aktivister over hele verden. Hennes datter Bertha Zuniga 
Càceres har valgt å fortsette kampen, til tross for at hun lever 
med drapstrusler mot seg.

Desember, 2016: Radio Progreso markerer 60 år med opp
lysningsvirksomhet til befolkningen. Gjennom partnerorganisa 
sjonen ERIC er radioen en viktig aktør for å formidle situasjonen 
i landet til folket. Dette har ført til trusler og sabotasjer fra 
myndighetenes side. Jesuittpresten Padre Melo er sentral i ERIC, 
og mottok i 2015 Raftoprisen for sitt arbeid med folke opplysning. 
En delegasjon fra EL og IT Forbundet besøkte Honduras i forbin
delse med 60årsmarkeringen.

November, 2017: Juan Orlando Hernandez ble gjennom valgfusk 
gjenvalgt som president. I etterkant var det store folkelige protest
demonstrasjoner som ble slått hardt ned på av tungt bevæpnet 
militære. Fra desember 2017 til januar 2018 ble 31 demonstranter 
drept, og minst 118 aktivister ble arrestert og anklaget for politisk 
kriminalitet. En liten økonomisk elite kontrollerer alt, og de har ikke 
nølt med å bruke politi, militære og paramilitære mot befolkningen. 

Mars, 2018: En rapport viser at myndighetene i Honduras har 
utstedt et sted mellom 280 og 300 gruvekonsesjoner. Dette 
dekker 33 prosent av landets areal. Gruvene vil bringe noen 
kortsiktige arbeidsplasser, men føre til forurensing, avskoging og 

tap av vannressurser, som igjen vil ødelegge jorda, maten og hele 
livsgrunnlaget til småbøndene. Flere av partnerorganisasjonene 
er blitt truet på livet på grunn av sin støtte til befolkningen som 
er berørt, og på flere steder har hele samfunn organisert seg i 
motstanden mot gruvedrift.

November, 2018: Etter press fra det internasjonale samfunnet 
tok myndighetene grep, og sju menn ble funnet skyldig i drapet 
på Berta Càceres. Retten mente at drapet ble bestilt av sjefene for 
damprosjektet i selskapet Desa på grunn av forsinkelser og øko
nomiske tap knyttet til protestaksjonene. Càceres’ familie krever 
ytterligere rettslige skritt mot dem som sto bak og finansierte 
sammensvergelsen. 

HONDURAS

mOTSTaNDSkamP  
På LIVET LøS 

Gjennom landsmøteperioden (2015–2018) har en rekke hendelser preget arbeidet til partner
organisasjonene EL og IT Forbundet støtter i Honduras.

I 2016 besøkte EL og IT Forbundet med forbundsleder Jan Olav Andersen og ungdomsrepresentantene Kristine J. Wendt og Henrik Blomvik partneren  
MADJ som sammen med lokalsamfunnet Nueva Esperanza protesterer mot utbygging av gruver i lokalsamfunnet.
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GaRIFUNaENE TaR TILBakE  
LaNDOmRåDENE SINE

Vallecito er et landområde på den honduranske atlanterhavskysten 
som historisk har tilhørt  garifunafolket – 200 000 urfolk som er 
etterkommere av afrikanske slaver. Garifunane har status som ur
folk med egne territorier. Men jorda deres har vært truet av 
investorer som ønsker å bruke områdene til virksomheter som 
turisme og gruvedrift. 

OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) ble dannet 
i 1978 for å forsvare og gjenvinne landområder og fremme gari
funafolkets kulturelle rettigheter. I 1997 oppnådde de lovmessig 
dokumentasjon på eierskap av 2700 hektar land, men til tross for 
dette har disse landområdene siden vært under konstant press 
fra palmeoljenæringen, narkotikalangere og grupper av bonde
immigranter. På 2000tallet ble garifunafolket drevet vekk fra sine 
landområder ved bruk av drapstrusler, og området ble okkupert av 
langere som etablerte flystriper for å transportere narkotika.

kamPEN GIR RESULTaTER
I april 2011 okkuperte 80 kvinner fra OFRANEH området med en 
fredelig konfrontasjon mot de bevæpnede narkotikalangerne. Kvin
nenes modige initiativ igangsatte en langsom prosess for gjenvin
ning av landområdene. I 2015 forlot narkotikalangerne området, og 
OFRANEH laget en strategi for å kontrollere området, gjenopplive 
kulturen, og skape en bærekraftig økonomi basert på garifunafolkets 
produksjonstradisjoner.

OFRANEHs mål om å oppnå fullstendig kontroll over Vallecitoområdet 
i løpet av 2018 ble nådd. På et 8,5 km2 stort område er det etablert barne
skole og barnehage. 22 barn går på skolen og 15 barn er i barnehagen. 
Disse barna får en utdannelse basert på sin egen kulturelle identitet.

Det første boligområdet av selvbygde hus er blitt etablert, med 50 
hus, og det er planlagt et nytt boligområde for folk som er rammet av 
klima endringer. OFRANEH har også bygd et kultursenter – unikt i 
landet – der unge og gamle kan beholde kontakten med og nærheten til  
garifunafolkets tradisjoner. 

SELVFORSøRGING
En av de store måloppnåelsene har vært etableringen av en kokos
nøttplantasje på 352 800 m2 for en årlig produksjon av 105 tonn 
kokos. Olje og sukker produseres for salg og lokalt forbruk. Målet 
er å eksportere varer til garifunasamfunn i MellomAmerika og 
New York. Det planlegges også ny produksjon av 1,5 tonn kassava 
pr. år ved et kvinnekollektiv.

I løpet av 2018 begynte en prosess for å bygge en radiostasjon for 
Vallecito og omkringliggende kommuner, og det er satt i gang et ar
beid for å installere solcellepaneler for strømforsyning til hver fami
lie i kommunen. I tillegg jobbes det med å styrke sykehuset Garifuna 
de Ciriboya – det første urfolksykehuset i Honduras – som skal tjene 
tusenvis av mennesker langs 60 kilometer av den karibiske kysten. 

NORSk FOLkEHjELPS BIDRaG
I tillegg til økonomiske bidrag har Norsk Folkehjelp siden starten 
støttet den politiske prosessen for å vinne tilbake garifunaenes 
landområder. Noen av overføringene til OFRANEH vært brukt til 
forskjellig typer nødhjelp, som matvarehjelp og frø til produks
jon, og Norsk Folkehjelp har støttet solidaritetsarrangementer og 
samlinger for grasrotbevegelser. Kampen begynner å bære frukter 
takket være godt organiserte krefter som har fått garifunaenes kul
tur og samhold til å blomstre igjen.

Den svarte urbefolkningen garifuna på den karibiske kysten av Honduras har etter mange år gjen  
vunnet landområder som ble stjålet av narkotikalangere og korrupte politikere. Norsk Folkehjelps 
partner organisasjon OFRANEH har stått fremst i kampen. EL og IT Forbundet har støttet arbeidet  
deres over to landsmøteperioder.

HONDURAS

Folkemøtene til garifunaene samler mange mennesker som ønsker å stå sammen i kampen for å få sine landområder tilbake. Partnerorganisajonene 
OFRANEH og PMSPH støtter initiativet til den svarte urbefolkningen.
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Følg oss
 
facebook.com/folkehjelp 
twitter.com/norskfolkehjelp

Få inFormasjon

For spørsmål, informasjon og bestilling 
av en foredragsholder om Honduras eller 
arbeidet til Norsk Folkehjelp, kontakt:
EL og IT Forbundet v/Jan Olav Andersen 
tlf. 908 55 826, jan.olav.andersen@elogit.no  
eller Norsk Folkehjelp v/Are Stranden  
tlf. 911 33 226, arest@npaid.org

Norsk Folkehjelp
PB 8844 Youngstorget
0028 OSLO. Tlf. 22 03 77 00
www.folkehjelp.no

engasjer deg

Du kan støtte opp om samarbeids- 
prosjektet mellom EL og IT Forbundet  
og Norsk Folkehjelp ved å gå inn på  
minaksjon.folkehjelp.no eller bruke
kontonr. 9001 08 76000.

SOLIDaRITET mED DET  
HONDURaNSkE FOLkET

EL og IT Forbundets solidariske støtte til Norsk 
Folkehjelps partnerorganisasjoner og folket i  
Honduras har vært viktig i landsmøte perioden.

Tilbakemeldingene fra partnerorganisasjonene 
har vært at gjennom den solidariteten forbundet 
har vist, så har de også forstått hvilke røtter  
Norsk Folkehjelp har og hvilke verdier organisa
sjonen bygger sin virksomhet på. 

Her står forbundets ambassadører i landsmøte
perioden sammen med honduranere som daglig 
kjemper for at folket i Honduras en dag skal seire. 

Støtt opp om EL og IT Forbundets egen inn samlingsaksjon for arbeidet i Honduras. 1000 kroner i støtte utløser hele 9000 kroner fra 
Norad. Det er solidaritet i praksis, det! Gå inn på minaksjon.folkehjelp.no/norsk-folkehjelp/3-3971


