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Tamilene vet av erfaring at avtaler som blir inngått med myndighetene 
på Sri Lanka ikke er verdt papiret de er skrevet på. FNs høykommissær for 
menneskerettigheter (OHCHR) har erfart det samme. Myndighetene på Sri 
Lanka har ikke vist evne eller vilje til å ta opp saker som gjelder straff for grove 
lovbrudd og alvorlige brudd på internasjonale menneskerettighetslover og 
internasjonal humanitærrett.

Fornektelse er svar på alle anklager om menneskerettighetsbrudd som staten 
har begått mot sine egne innbyggere. Sri Lanka erkjenner ikke skyld for utførte 
grusomheter selv om dette er dokumentert via kameralinser, åpne mikrofoner 
og øyenvitneskildringer. Norge var fredstilrettelegger på Sri Lanka. En bør 
derfor kunne anse Norge som et ekspertvitne.

Staten Sri Lanka har selv forpliktet seg til OHCHR, i resolusjon nr. 30/1 fra 
2015, nr. 34/1 fra 2017 og sist samme resolusjon nå i mars 2019, nr. 40/1, 
til å gjennomføre 25 punkter for å fremme forsoning, ansvar og menneske- 
retigheter. Det er et paradoks at staten nekter å ha utenlandske dommere til 
stede under eventuelle rettsaker, selv om de mener de er uskyldige.

Tamilene i Sri Lanka er blitt et ustyrlig folk. De er skuffet over sine egne 
folkevalgte som samarbeider med staten Sri Lanka men som ikke har fått til 
noen forbedringer. Tamiler anser ikke regjeringer i Colombo som sine egne. 
De er også skuffet over det internasjonale samfunn som lukker øynene for 
menneskerettighetsbruddene tamilene var og fortsatt blir utsatt for. Fred og 
forsoning kan bare skje når ofrene opplever at de blir lyttet til og at det skjer 
grunnleggende, meningsfulle og vidtgående endringer. Det er ofrene som kan 
tilgi, ikke omvendt.

Verdenssamfunnets manglende respons på det som skjedde i Sri Lanka må ikke 
skje igjen i landet. Det må ikke skje noe sted i verden. Norge har et ansvar for 
å lytte til rådene fra OHCHR. Beskjeden derfra er klar: etterforsk og reis tiltale 
mot krigsforbrytere der det er mulig, i samsvar med prinsipper om universell 
jurisdiksjon.

Norge bør undersøke andre alternativer for å fremme ansvarlighet i fravær 
av troverdige innenlandske prosesser i Sri Lanka. Norge kan også oppmuntre 
verdenssamfunnet til å legge til rette for en folkeavstemning blant tamilene der 
de selv kan bestemme over sin egen politiske framtid.

Talenes tale er klar!

NOTAM
DEN NORSKE TAMILENES RØST

Støttet av: Landsrådet for Eelam 
Tamiler i Norge (NCET)



Undertrykking i Paradis 

Athithan Jayapalan 

Lonley Planet, Tripadvisor og mange andre ledende aktører i den verdens-
omfattende turistindustrien, har i de siste årene utnevnt Sri Lanka i Det 

indiske hav for å være det beste feriemålet. Etter krigen, i en periode på ti 
år, har store multinasjonale selskaper og stormakter som USA, Storbritannia, 
India og Kina styrket sitt engasjement på Sri Lanka i samarbeid med staten. 
Verdensbanken og IMF har delegert flere større lån til Colombo i denne 
perioden. Samarbeidet med Sri Lankas regjeringer har en lengre historie blant 
de overnevnte aktørene i verdenssamfunnet, men engasjementets karakter 
har vært særegent i etterkant av 18. mai 2009. 
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For tiende gang vil 18. mai bli markert som minnedag 
for folkemordet på tamilene nord-øst på Sri Lanka. 
Både staten Sri Lanka og verdenssamfunnet 
definerer dette som avslutningen av borgerkrigen 
på øya. Da krigen var slutt, var også tamilenes 
partikulære situasjon slutt. Dette fikk tamilene høre 
av verdenssamfunnet, vestlige akademikere, NGO-
aktører og statlige talsmenn i vestlige land med store 
tamilske diaspora samfunn. Dette var også tilfellet i 
Norge, hvor embetsmenn og akademikere påtok seg 
oppgaven med å overbevise tamilene om at det som 
skjedde var et resultat av at tamilene tydde til væpnet 
kamp, deres fremgangsmåter og feiltakelser. 

I de ti årene som har gått har man sett at den 
strukturelle statlige undertrykkelsen av Eelam-
tamiler i deres hjemland, åtte distrikter nord og øst 
på øya, ikke har opphørt men er blitt intensivert. 
Dermed brytes denne historiske perioden ned 
av den «ekspertuttalelsen» som kom fra de som 
ønsket å tåkelegge tamilenes kamp for frigjøring og 
selvbestemmelsesrett. Dette ble forsøkt gjennom 
diskursen som pekte ut tamilenes motstandskamp 
som årsaken til tamilenes strukturelle undertrykkelse 
av staten. Dette var en freudiansk projeksjon fra disse 
aktørene overfor tamilene. Slike prosesser bidro til 
å tåkelegge det historiske forløp og de strukturelle 
underliggende årsakene til borgerkrigen.
 
Staten Sri Lanka har blitt hvitvasket av det 
internasjonale samfunnet og vestlige media for 
folkemord og nasjonal undertrykkelse av tamiler, 
noe man har sett i denne tiårsperioden etter 
krigen. Fokus har vært å normalisere og intensivere 
økonomiske, diplomatiske og militærstrategiske 
forhold mellom dem og Sri Lanka. Store aktører i 
verdensøkonomien har øynet muligheten for profitt 
i Sri Lanka og å transformere øya til et investerings- 
og transportknutepunkt i likhet med Singapore 
og Dubai. Slike makrostruktureringer og ytterlige 
innlemmelser av staten Sri Lanka i den dominante 
politiske og økonomiske orden i verdenssamfunnet, 
skjer parallelt med at Sri Lanka forsetter å avvikle 
den tamilske nasjonens eksistens og frarøver dem 

selvbestemmelsesrett, samt politiske og territorielle 
rettigheter.  

I desember 2008 iverksatte den sri lankiske stat en 
omfattende militær offensiv med politisk, økonomisk 
og militær støtte fra vestlige, kinesiske og indiske 
myndigheter for å ødelegge det uavhengige og 
revolusjonære statsapparatet tamiltigrene hadde 
bygget opp og administrerte. Tamiltigrene utviklet en 
slik administrasjonsmekanisme gjennom sin væpnede 
kamp for å ivareta tamilsk selvbestemmelsesrett 
og suverenitet over det som Eelam Tamiler forstår 
som sitt hjemland Tamil Eelam i de nordlige og 
østlige provinser på Sri Lanka. Denne statsformen 
opphørte 18. mai 2009, da regjeringen erklærte seier 
over tamiltigrene. Staten Sri Lanka har siden feiret 
19. mai som seiersdag. Dette var første gang siden 
tamilenes væpnede mostand oppstod på 1970-tallet 
at Colomboregjeringen klarte å forene øya under 
ett flagg. Det som ligger som undertone og er 
implisitt i Seierens dag er at den feires på grunnlag 
av bekjempelse av tamilsk motstandskamp med 
folkemord som et akseptabelt utfall. I tillegg kommer 
tvangsinkorporering av tamilske områder under den 
enhetlige statens hegemoni. En internrapport fra FN, 
skrevet av Charles Petrie (2012) som evaluerte FNs 
rolle på Sri Lanka under den siste  fasen av krigen, 
konkluderte med at FN mislyktes i å gjøre det som 
kunne gjøres for å forhindre krigshandlingene og 
massakrene. I samme rapport kommer det frem at så 
mange som 70 000 tamilske sivile mistet livet i denne 
siste fasen av krigen, som fant sted i Mullivaykal. 
Hovedsakelig var disse dødsfallene en følge av 
regjeringsstyrkenes uopphørlige bombardement og 
bombetokter mot disse områdene. I dette området 
var over 400 000 sivile tamiler presset sammen på 
grunn av militæroffensiven, iverksatt av Sri Lanka 
med stormaktenes velsignelser.    
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Verdenssamfunnet og Mullivaykal

Etter krigen og i etterkant av angrepene i Mullivaykal, 
nærmere bestemt i perioden 2009-2014, skapte 
rivalisering mellom stormaktene et behov for 
regimeskifte i Sri Lanka. Frem til tigrene og 
statsapparatet deres var knust, tolererte vesten med 
USA i spissen at Colombo samhandlet med Kina. 
Men i etterkant ønsket vesten å fjerne det kinavennlige 
Rajapakseregimet og innsette et nytt regime fra de 
singalesiske eliter. USA fremmet en resolusjon i FNs 
menneskerettighetsråd (OHCHR) som tok for seg 
noen av de helt spesielle overgrepene mot tamilene 
under krigen. 

Dette ble brukt til å presse Rajapakse. Vesten lyktes 
med få en annen regjering, ledet av Mathripala 
Sirisena og Ranil Wickremesinghe. I januar 2015 
ble OHCHR-resolusjonen betydelig utvannet. 
Siden folkemordet i mai 2009, har det vært et 
omfattende krav om å iverksette en uavhengig 
internasjonal gransking av menneskerettighetsbrudd, 
krigsforbrytelser og folkemord. Kravet er blitt 
fremmet av tamilske representanter på Sri Lanka, 
den tamilske diaspora, Tamil Nadu i India og 

internasjonale menneskerettighetsforkjempere og 
organisasjoner. Men år etter år har OHCHR gitt 
regjeringen på Sri Lanka utsettelse på utsettelse. 
Tamilske analytikere peker på hvordan OHCHR 
siden 2014 har utvannet den originale resolusjonen. 
Fokuset er blitt depolitisert, den reflekterer ikke den 
partikulære form for undertrykkelse og urett som 
rammet tamilene før 2009 og under folkemordet, og 
heller ikke den nasjonale undertrykkelsen som har 
pågått etter krigen.

I Norge har folkemordet og den strukturelle 
undertrykkelse mot Eelam Tamiler gått ubemerket 
for seg, uten noe betydelig dekning om situasjonen 
på en øy Norge har prydet seg over å ha vært involvert 
i, først som utviklingsdonor (CEY-NOR) og senere 
fredsmekler. Charles Petrie- rapporten var også 
unntatt sirkulasjon i norsk media. 

Norges fredsmekling var en del av Cease Fire 
Agreement (CFA) som ble inngått mellom tamiltigerne 
og Sri Lankas regjering i 2002. CFA, som Norge var 
hoved mekler for, ble komplisert på grunn av  USAs 
økende uoffisielle innblanding i fredsprosessen på 
vegne av regjeringen på Sri Lanka. For eksempel 
stod Washington sin rolle sentralt i prosessen som 
resulterte i at EU terrorstemplet tamiltigrene i 2006, 
det vil si under selve fredsprosessen. Dermed ble den 
ene part i fredsforhandlingene, altså tamiltigrene 
som først initierte prosessen med våpenhvile i 2001, 
i økende grad delegitimert på den internasjonale 
scenen. Dette førte til praktiske og politiske vansker 
og var et tydelig mønster på hvordan USAs interesser 
var siktet mot en militær løsning på det tamilsk 
politiske spørsmål. De støttet staten for å vinne 
krigen mot tamiltigrene. Deres innblanding i CFA og 
fredsprosessen, destabiliserte våpenhvilen.    
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Enhetlig stat og grunnlov: Den strukturelle og 
nasjonale undertrykkelsen av Eelam Tamiler
 
Det som foregikk i Mullivaykal, massakren av 
titusenvis av sivile tamiler, er en del av en serie med 
hendelser under den væpnete konflikten. Dette var 
et folkemord. Flere tiår med statlige prosesser, både 
før Mullivaykal, men også i etterkant, er det som 
blir betegnet av tamilene som strukturelt folkemord. 
Med det strukturelle pekes det på et institusjonelt 
rammeverk, hvor statens inngripen medfører 
avvikling av nasjonal eksistens. 

Kolonisering og okkupasjon av tamilsk land har fulgt 
i kjølvannet av utviklingsprosjekter. Dette startet i 
østprovinsen under den britiske kolonitiden og ble 
videreutviklet med internasjonal finansiell støtte i form 
av Gal-Oya Multipurpose project i 1949, Mahaweli 
Development Project og Accelerated Mahaweli 
Development Project, som ble initiert i midten av 
1960-tallet og på 1980-tallet (Peebles 1990; Tennekoon 
1988; Gerharz 2014). Slike prosesser har ført til en 
oppdeling og forandring av de tamilske distriktene 
i nord og øst, noe som fører til en oppsplitting av 
de tamilske territorielle og demografiske områder. 
Dette oppstod parallelt med et diskriminerende 
lovverk og en statspraksis som utkrystalliserte seg 
fra 1940-tallet og fremover. Rammeverket for slike 
prosesser er en statsstruktur som den på Sri Lanka. 
Både kolonisering i ly av utvikling, diskriminerende 
lovverk, statens sikkerhetstiltak og den nåværende 
militære okkupasjonen, er materialisert igjennom 
den enhetlige statsmakt som styrer enerådig over hele 
øya, inkludert de tamilske områdene.

Staten Sri Lanka, slik den eksisterer i dag, ble skapt i 
1833 under det britiske kolonistyret som et kolonialt 
prosjekt for å ivareta de koloniimperialistiske 
interesser i Sør-Asia og det Indiske hav. Dette 
statsdannende prosjektet til det britiske imperium, 
bekreftet anerkjennelsen av det de definerte som en 
Arisk Sinhala Buddhistisk nasjon. De såkalte innfødte 
var følgelig de som koloniserte øya fra Nord-India. 
Dette ekskluderte den tamilske folkegruppen på øya 

fra å dele statsmakta og det skapte et skille mellom de 
som snakket sinhala og de som snakket tamil. Øyas 
historiske forbindelse med Sør-India ble oversett. (se 
Kapferer 1988; Fernando 2013; Sundaram 2013.) 

Den nasjonale undertrykkelse av tamilene er rotfestet i 
den enhetlige staten, siden denne i prinsippet hverken 
anerkjenner tamilenes historiske eller nasjonale 
tilknytning til territoriet nord og øst på Sri Lanka. 
Derfor er den i prinsippet en enhetlig stat bygget 
på et historisk territorium som har utviklet to ulike 
nasjoner, den sinhalatalende og den tamilsktalende. 
Tamilsk politisk motstand mot staten Sri Lanka 
har vært forankret i kravet om å rekonfigurere den 
enhetlige statsmakta til å akkomodere tamilsk 
selvbestemmelsesrett over de områder i nord og øst 
de historisk sett har dyrket frem som sitt hjemland. 
Det er motviljen for en slik politisk løsning som har 
ført til Colombos økende undertrykking av Eelam 
Tamiler. Stormaktene ser ut til å være tjent med en 
slik statsmakt og struktur der all forhandling finner 
sted med skiftende politiske eliter, hentet fra ledende 
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Sinhalatalende familier og klasser. 
I etterkant av 2009 har det funnet sted en rekke 
prosesser som viser til strukturelt folkemord. 
Landområder i nord og øst har i økende grad blitt 
okkupert av en kombinasjon av regjeringsstyrker, 
nye buddhistiske templer og av en rekke av 
statens byråkratiske institusjoner, fra naturvern til 
departementet for arkeologi. Økonomiske soner har 
også blitt utpekt, noe som innebærer at tamilsk land 
blir beslaglagt til fordel for utenlandsinvesteringer og 
økonomiske foretak. Tamilske stedsnavn blir offisielt 
forandret til sinhala buddhistiske navn, og historien 
til de tamilske områdene blir omskrevet i ly av statens 
dominerende ideologi om et eksklusivt sinhala 
buddhistisk Sri Lanka. Dette kan spores tilbake til 
britisk kunnskapsproduksjon.  

Disse prosessene skjer på grunnlag av ødeleggelser og 
all urett som har blitt påført tamilene i løpet av over 
tre tiår med krig. Hundrevis av familiemedlemmer til 
de over ti tusener av tamiler som har blitt bortført, 
har tatt til gatene og organisert grasrotbevegelser. 
De forsetter kampen med å søke rettferdighet for 
sine savnede. Tamilske landeiere, fiskere og bønder 
protesterer fortsatt for å få frigitt jordeiendommene 
sine fra staten. Grasrotbevegelsene protesterer også 
mot det som blir kalt sinhala buddifisering av nord 
og øst. 

Staten Sri Lanka har i etterkant av 2009 fortsatt sin 
forfølgelse av tamiler, en praksis som har karakterisert 
øya siden 1979 da hæren ble sendt inn til de tamilske 
områdene og Prevention of Terrorism Act (PTA) ble 
vedtatt i parlamentet i Colombo. I 1983 vedtok den sri 
lankesiske staten lovverket Emergency Regulations 
(ER), som ga mandat til sikkerhetsstyrkene til å 
pågripe og straffe, uten noen rettferdig saksgang, 
personer de ville arrestere. Dette legitimerte i praksis 
henrettelser og bortføringer i tamilske områder hvor 
ER siden borgerkrigens begynnelse har blitt iverksatt 
igjennom militærokkupasjon. 

PTA og ER er regelverk som Amnesty International og 
International Comission of Jurist (ICJ) har betegnet 
som et lovverk uten make i verden. Den tillater staten å 
pågripe hvem som helst som kan mistenkes for å være 
involvert i aktiviteter som truer statens territorielle 
integritet, enhet og suverenitet. De kan bli arrestert 
og holdt fengslet uten rettsak i opptil 18 måneder 
uten å få besøk av familie, venner eller advokat. Dette 
betyr i praksis at tamiler generelt kan bli arrestert 
for all form for falske anklager produsert av staten. 
PTA legaliserer dermed statens kriminalisering og 
forfølgelse av tamiler for deres krav for politiske og 
demokratiske rettigheter, samt deres mobilisering for 
rettferdighet. PTA er fortsatt karakteristisk for statens 
tilnærming til tamilene og de tamilske områdene, slik 
den har vært det siden den ble introdusert i 1979. 
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Titusenvis av tamiler har forsvunnet oppgjennom årene, siden sikkerhetsstyrkene kunne bruke PTA til å slå 
ned på en tamilsk nasjonal motstand mot den srilankesiske staten. Den har også blitt brukt i perioder mot den 
singalesiske befolkningen i sør. Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), en marxistisk singalesisk organisasjon, 
førte en borgerkrig i tidsrommet 1987 til 1990 for å styrte staten. Da ble PTA brukt for brutalt å kvele opprøret 
som resulterte i ti tusenvis av dødsfall.  

Konklusjon 

Nylig har også Sri Lanka markedsført seg som et paradis for turister. Billige charterturer er tilrettelagt av staten 
for å lokke til seg vestlige turister. I en slik kontekst blir turisme et middel for staten til å hvitvaske seg, samt 
berike seg selv uten å bli stilt til rette for en undertrykkende behandling av det tamilske folket. KILROY travels 
har reklamert her i Norge for dykkerturer og surfing på Arumugam bay i Trincomalee i det tamilske området 
på Sri Lanka. 

Skal vi i Norge forbli stumme om menneskerettighetsbrudd mot tamilene på Sri Lanka? Skal turismen få 
kunne blomstre uten at Sri Lanka må ta konsekvensene for den strukturelle undertrykkingen av tamilene? 
Det er opp til norske media og det norske folket å være med på å bestemme dette. Det er ikke noe som bør bli 
bestemt av kommersielle interesser og stormaktenes utenrikspolitiske og geopolitiske interesser alene.  
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Sri Lanka er eksotisk og vakker. Gang på gang har den 
dråpeformede øya havnet på toppen av reisetips. Det 
har gjort at Sri Lanka blitt et attraktivt land å feriere i. 
Det kanskje mange ikke tenker på når de reiser til Sri 
Lanka er at landet har en mørk og blodig historie. 

Den brutale historien, som srilankiske myndigheter 
prøver å viske vekk, må minnes på hele tiden. 

I mai i år markerer tamiler verden over at det er 
ti år siden folkemordet på Sri Lanka. Offensiven 
mot de tamilske tigrene (LTTE) avsluttet den 37 
år lange borgerkrigen. LTTE vokste frem som en 
motstandsbevegelse etter mange år med urettferdig 
behandling av tamiler. De tamilske tigrene ble 
grunnlagt i 1976 og kjempet for et eget land nord 
og øst på Sri Lanka. I 2009 ble motstandsbevegelsen 
nedkjempet 

I løpet av fire måneder i 2009 ble enorme mengder 
sivile tamiler nord på Sri Lanka brutalt myrdet. Ifølge 
myndighetene på Sri Lanka var det over 439.059 
personer i Vanni-området rett før militæroffensiven. 
Disse menneskene, de aller fleste sivile tamiler, 
var fanget mellom de tamilske styrkene og 
regjeringshæren.

En tidlig FN-rapport antydet at 40.000 mennesker 
ble drept i krigens siste fase. Men senere har FN 
konkludert med at tallet var nærmere 70.000.  Etter at 
krigen var slutt hadde militæret kontroll over 282.380 
overlevende sivile ifølge en oppdatering fra FN. 

Hvor mange som virkelig ble drept er fortsatt usikkert. 
Mange av de drepte ble aldri identifisert. Mange er 
fortsatt savnet. Mange mødre etter savnede har krevd 
at myndighetene skal gi dem et svar. 

I månende og årene som fulgte ble de hundretusener 
overlevende tamiler tvangsflyttet til interningsleirer 
der de måtte leve under uverdige forhold og ble utsatt 
for tortur, mishandling og overgrep.

FN sviktet i å beskytte sivile tamiler under denne 
fasen. Men senere har de prøvd å rette opp feil de har 
begått. 

FN har slått fast at LTTE og den srilankiske 
regjeringshæren begikk krigsforbrytelser under den 
blodige fasen i 2009. Myndighetene har hele tiden 
hevdet at de ikke har gjort noe galt. Likevel har de 
i interne rapporter innrømmet at sivile tamiler ble 
drept under offensiven. 

Ti år siden massakrene på tamiler på Sri Lanka 
Renold T. Christopher
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FNs menneskerettighetsråd har vedtatt mange 
resolusjoner som har oppfordret Sri Lanka til å etablere 
tiltak for å granske hva som virkelig skjedde under 
de fire månedene av borgerkrigens sluttfase der flere 
tusen sivile ble drept. Menneskerettighetsrådet har 
også bedt om oppreisning til ofrene og en særdomstol 
for rettsforfølgelse av alvorlige krigsforbrytelser 
som ble utført. Dette er blitt lovet av Sri Lanka. Men 
ingenting er blitt gjennomført. I mars 2017 vedtok 
Menneskerettighetsrådet i FN om å forlenge fristen 
for gjennomføringen av disse med to år. Dette var etter 
ønske fra Sri Lanka. Nå ti år etter de brutale hendelsene, 
har Sri Lanka nok en gang fått forlenget fristen med to 
år. 

FNs høykommissær for menneskerettigheter har også 
i en rapport rådet FNs medlemsland til å arrestere de 
som har vært med på krigsforbrytelser på Sri Lanka og 
stille dem for retten i sine respektive land. Men dette 
ble ikke inkludert i den seneste resolusjonen i FNs 
menneskerettighetsråd. 

Et krav om uavhengig gransking har også 
menneskerettighetsrådet gått bort fra. Dette skuffer 
mange tamilene 

Sri Lanka blir presentert som et fredfullt land og et 
land som er i økonomisk vekst. Men det er et land med 
utfordringer knyttet til grunnleggende ytringsfrihet og 
menneskerettigheter. Det anslås at 15 journalister har 
blitt drept siden 2006. Sri Lanka er rangert som en av 
de mest farlige stedene for journalister i verden.  

En liten kjøretur fra glitrende sandstrender og 
de behagelige hotellene kan man virkelig se den 
forferdelige virkeligheten til tamiler.  

Det foregår en militarisering av nordområdene, der 
turister generelt ikke drar. Det er heller  ikke et ønske 
fra myndighetene at turister ferierer i nordområdene.
Der er det opprettet flere militærbaser. Det pågår 
en kolonisering i stor skala i tamilske områder. 
Singalesere flytter inn i tamilske områder, med god 
hjelp fra regjeringen. Det gjør stor  ødeleggelse på det 
som ikke er det buddhistiske. Kirker og hindutempler 
blir ødelagt og  erstattet med buddhistiske templer og 

buddha statuer. Historien om Sri Lanka blir skrevet  
om i tamilske lærebøker.  

Tamilene får ikke styre sine egne liv. Det er fortsatt 
militær kontroll og overvåkning av sivile  tamiler. 
Mange internflyktinger har ikke fått flytte tilbake.  

Myndighetene utfører angrep på studenter, politiske 
aktivister og drap på demonstranter i nord og i 
øst. Mange tusen tamilske politiske fanger holdes 
fortsatt i hemmelige interneringsleirer. Vold og 
angrep mot tamilske kvinner er også vanlig. Mange 
har meldt om at små jenter blir voldtatt av  
soldater på åpen gate. Det er også rapportert at 
srilankiske har utført seksuell tortur av gjenlevende 
LTTE-soldater. 

Sri Lanka praktiserer fortsatt såkalte «Prevention of 
Terrorism Act» som betyr at de kan  arrestere hvem 
som helst for å forebygge terrorhandlinger på Sri 
Lanka. 

Tamiler både nord på Sri Lanka og 
eksiltamiler krever en uavhengig gransking av 
krigsforbrytelsene. Dette må til dersom det skal bli 
en forsoning mellom de ulike folkegruppene i Sri 
Lanka. Tamiler krever også en politisk løsning som 
ivaretar deres selvbestemmelsesrett over nord og 
øst på Sri Lanka. De vil også at verdens nasjoner 
skal  anerkjenne dette.  
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I 2016 ble Sri Lanka kåret til verdens beste feriested. 
Øya som for verden ser ut til å være et paradis og det 
perfekte feriemålet, er faktisk et rent helvete. Verden 
ser det som blir vist, et filter med krystallskinnende 
kystlinjer fylt med myke sandkorn, perlehvite skjell 
og ikke minst fine trær med tropisk frukt.

Sannheten er at myndighetene på Sri Lanka har valgt 
å sette opp dette filteret som ser ut til å fungere veld-
ig bra, spesielt med tanke på at Sri Lanka ble kåret 
til ‘’ferieparadis’’. Lite vet verden om de restene etter 
sivile menneskeliv som ligger i ett med de myke sand-
kornene langs kysten av det krystallklare vannet, at 
det blå vannet egentlig bare er utvasket blod. At dette 
feriestedet er “cover up” for de blodige hendene den 
srilankiske regjeringen sitter med.

Det er trist å være vitne til at verden forsøker å legge 
et teppe over og mørklegge alt som skjedde. Det at de 
vil dekke til og ignorere et så stort folkemord og late 

som ingenting har skjedd, forteller at verden er mer 
opptatt av geopolitikk og deres egne fordeler, fremfor 
rettferdighet, sikkerhet og menneskeliv. Men nok er 
nok, verden har tiet i ti år og nå er det på tide å ta 
et oppgjør mot den srilankiske regjeringen. Det er 
et stort behov for en løsning, et svar. Et stort krav til 
internasjonal granskning av krigsforbrytelsene som 
fant sted.  Sri Lanka må rett og slett stilles foran retten.
 
FN sviktet 

FN sviktet tamilene. Flere tusen sivile liv kunne vært 
spart, dersom FN hadde vært mer kritiske og skeptiske 
ovenfor srilankiske myndigheter og heller satt opp 
strenge krav mot angrep mot den sivile befolkningen. 
Det at FN og andre verdensorganisasjoner forlot den 
tamilske sivilbefolkningen og dro ut av området, førte 
ikke bare til at de barbariske handlingene SL hæren 
utførte fikk større rom til å bli utført på lette måter, 
men det ble også en av grunnen til at den srilankiske 

Filter over et blodbad
Shobana Thavanathan

Klasebomber ble brukt av sri lankesisk flyvåpn
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hæren kunne skyggelegge folkemordet. Ikke bare det, 
men det var også med på å føre til at mange bevis som 
i etterkant har lekket fra krigssonene ble stemplet 
som tamilsk propaganda og forfalsket.

Norge som tiet

Vi lever i en godt nok utviklet verden, hvor alle 
mennesker som blir undertrykt av staten skal kunne 
få solidaritet fra land som Norge, hvor demokratiet 
og ytringsfriheten står høyt i landet. Til tross for at 
Norge har hatt en stor og viktig rolle i borgerkrigen på 
Sri Lanka, som fredsmeklere, har de ikke vært flinke 
nok til å vise godt nok engasjement eller solidaritet i 
etterkant av krigen

Klasevåpen under krigen

Helt siden 1949, har det ifølge Genèvekonvensjonene, 
‘’krigens regler’’, vært ulovlig å drepe og skade sivile 
liv under konflikter. Noe som står sterkt imot denne 
regelen er klasebomber. Disse bombene skaper stor 
ringvirkning og man kan se deres påvirkninger 
etter flere generasjoner også. Klasebomber, også kalt 
djevelens fyrverkeri, er små sprenglegemer fylt opp i 
beholdere, hvor en slik beholder kan ha opptil flere 
hundre småbomber. De blir kastet ned som styrtende 
raketter som sprer seg over vanvittig store områder. 
Ikke alle disse småbombene detonerer, altså sprenges. 
Noen forblir igjen i bakken som små miner og det 
eneste som skal til for å sprenge dem er berøring like 
lett som fjær. Verden ble introdusert for en slik bombe 
for første gang under andre verdenskrig i Tyskland.

30. mai 2008 ble det vedtatt et internasjonalt forbud 
mot klasevåpen og 3. desember 2008 ble dette 
forbudet undertegnet av omtrent 107 land. For at dette 
forbudet skal gjelde, er det viktig at denne avtalen 
også blir omgjort til en egen lov i de landene. Alle 
land som undertegner avtalen, skal verken produsere 
eller bruke klasevåpen. I tillegg er det påkrevd at de 
må ødelegge sine lagre med slike våpen. 

Sri Lanka er ett av landene som besluttet seg til å 
ikke signere klaseammunisjonskonvensjonen, for de 
drev faktisk med en aktiv bruk av klasevåpen rettet 

mot sivile mål. Ikke bare klasevåpen, men bruk av 
kjemikalievåpen var det heller ingen mangel på.

I krig er det viktig å skille mellom sivile liv og de 
krigførende. Dette er noe som ikke ble tatt hensyn til 
under borgerkrigen på Sri Lanka hvor den srilankiske 
regjeringen brutalt kasta flere bomber over sivile mål 
som sykehus og skoler. Regjeringen opprettet såkalte 
“no fire-sone” områder hvor sivilbefolkningen ble 
lokket til, før også disse områdene hensynsløst og 
uetisk ble skylt ned av klasebomber. Igjen ser man at 
krigen den srilankiske staten førte var ikke rettet mot 
bevæpnede krigførere, men rett og slett uskyldige 
sivile liv.

Når var sist du hørte om konsentrasjonsleirer? Det 
første som dukker opp i de fleste tanker vil nok være 
Hitler og konsentrasjonsleirene for jøder under 
andre verdenskrig. Noe folk flest ikke vet er at det 
i 2009, etter krigens siste fase ble opprettet mange 
interneringsleirer, bedre kjent som dødsleirer eller 
torturkamre for tamilene. Hvor mange liv som gikk 
tapt, hvor barbarisk den srilankiske hæren var og 
hvor mye tortur den tamilske sivilbefolkningen 
stod ovenfor er det bare å tenke seg til. Så mange 
menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser ble 
utført, alt i regi av de srilankiske myndighetene og 
med verdens fredsorgansisajon, FN, som hovedvitne. 
Likevel ble det ikke gjort noe for å forsvare eller redde 
de uskyldige livene.
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Media og folkemord i verden 2009
I henhold til Folkemordskonvensjonens artikkel 2 
defineres folkemord som «En hvilken som helst av 
de følgende handlinger som er begått i den hensikt 
å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, 
rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:
a) å drepe medlemmer av gruppen; 
b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på 
medlemmer av gruppen;
c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar 
sikte på å medføre dens fysiske ødeleggelse helt eller 
delvis;
d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler 
innen gruppen;
e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen 
gruppe.

Det den srilankiske regjeringen utførte er uten tvil 
et systematisk og gjennomtenkt folkemord. Dette 
folkemordet har Vesten vært med på å tildekke 
gjennom mangel på objektivitet i mediene. Enorme 
demonstrasjoner og sultestreiker ble arrangert 
rundt om i landet. Ikke bare i Norge, men i mange 
land var det store aksjoner gjennomført av den 
tamilske diasporaen. Ingenting av dette ble dekket 
på nyhetene. Veldig lite visste folk om at det i det 
hele tatt pågikk slike enorme demonstrasjoner og 
aksjoner rettet mot folkemordet på Sri Lanka. Først 
etter at tamilske demonstranter startet å skape uro 
gjennom sine demonstrasjoner, ble det kasta lys på 

demonstrasjonene, men med feil fokus, noe som har 
vært med på å skape et dårlig bilde av tamilene blant 
nordmenn flest.

Ti år etter krigen
Tamilske områder blir fortsatt okkupert og tamilene 
blir fordrevet fra sine hjem. De er fortsatt ofre for 
sporløse forsvinninger og voldtekter. Det er ikke bare 
på øya det blir gjort tiltak for å fjerne tamilene og 
deres historie for godt. Mange sosiale medier har også 
startet med å fjerne viktige spor etter krigens sluttfase. 
Dette er et nederlag for sannheten, viktige kilder blir 
fjernet og fører til ensidige historier, åpenbart til støtte 
for den srilankiske regjeringen. 

Selv ti år etter krigen, er det fremdeles ingen 
forbedringer i landet. Urettferdigheten som den gang 
utløste borgerkrigen, eksisterer fremdeles. Tamilenes 
frihet og selvsagte rettigheter er fortsatt fraværende. 
Det at FN og den internasjonale domstolen enda ikke 
har klart å presse hardt nok på Sri Lanka, beviser 
igjen hvorfor LTTE ikke hadde andre valg enn å bære 
våpen for å beskytte sitt folk. 

Det er på tide å kaste lys over Sri Lankas skyggelagte 
side. Det må utføres en uavhengig internasjonal 
gransking for å bringe den blodige sannheten 
frem. Sri Lankas myndigheter må stilles for den 
internasjonale domstolen, og sist men ikke minst gi 
tamilene rettferdighet og frihet!

Hindutempelet ble bombet av det sri lankesiske flyvåpenet
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Døde og levende

Over 70 000 mistet livet og 146 679 personer kan 
ikke gjøres rede for. Et ukjent antall menn og kvinner 
som de militære tok i  varetekt, er sporløst borte. Ti 
år etter krigens slutt kontrollerer regjeringsstyrkene 
fortsatt store landområder som har tilhørt tamilene i 
generasjoner. I den nye virkeligheten lever tamilene i 
et okkupert land der nesten ingen militære og kun 12% 
av politiet kan kommunisere med lokalbefolkning på 
tamil.

Mye på grunn av krigen lever anslagsvis 89 000 enker 
i tamilske områder. Det er ikke overaskende at det 
er kvinner og barn en ser i protestdemonstrasjoner 
i gatene. Mennesker som i fortvilelse trosser trusler 
fra politiet, etterretning og de militære. Pårørende av 
ufrivillig forsvunnede og fordrevne personer har vært 
ute på gata i flere år. Familier av de forsvunnede lanserte 

underskriftskampanjer og punktdemonstrasjoner 
over hele landet for å kreve rettferdighet. De ville 
vite hvor mennene og barna som de militære tok, er 
blitt av. De stoler ikke på myndighetene. De krever 
sterkere internasjonal involvering.

Flyktninger i eget land

De fordrevne vil ha tilbake hus og eiendommer 
som de militære nå bruker til ulike formål. Med sin 
allestedsnærværelse tvinger de militære tamilske 
familier til å forbli fordrevne. Ifølge den Jaffna-
baserte organisasjonen Adayaalam Center for Policy 
Research (ACPR), ble 30.000 acres landområde tatt 
under okkupasjonen i Mullaitivu, en fisker landsby på 
nordøst-kysten av Sri Lanka. Området ligger mellom 
havet og Nanthikandal-lagunen, stedet der den 
endelige kampen i den væpnede konflikten fant sted 
og tusenvis av tamiler ble slaktet ned.

Staten Sri Lanka skulle frigjøre tamilene fra 
tamilenes egen frigjøringsorganisasjon LTTE. 
Det ble som tydelig advart av flere en massakre 
av sivile. Tunge våpen ble brukt mot sivile mål 
som sykehus og store folkesamlinger.

Kvinner på gata står opp for sine kjære og sine hjem

Familier til ufrivillig 
forsvunnede og de som er 

blitt fratatt hjemmene sine 
demonstrerer i gatene.

Gabriel Edwin Rosairo
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Det er vanskelig å få sikker informasjon om alle de 
sivile landområdene som er under sikkerhetstyrkenes 
kontroll. Offisielle oversikter som er tilgjengelige  viser 
seg ofte å være lite troverdige. Det er et paradoks at folk 
må krangle med sikkerhetsstyrkene for å få flytte inn 
i sitt eget hjem i sitt eget land. Når sikkerhetsstyrkene 
forlater et område, blir eiendommene revet ned som 
om de forlater et fremmed okkupert land. Folk med 
lokalkunnskap forteller at  militæret systematisk har 
plugget brønnene i områdene. De anklager militæret 
for å skjule bevis på krigsforbrytelser og folkemord. 
Mistanken styrkes ved at landets president i oktober 
2018 lovet å sørge for at alle sivile eiendommer i 
nord og øst skulle bli frigitt innen 31. desember 
2018. Familiene som forsøkte å komme inn på 
eiendommene etter tidsfristen, ble imidlertid møtt av 
politi og militære sperringer.

De fordrevne ser ikke annen utvei enn å protestere 
i gatene mot okkupasjonen. Bønder og fiskere har 
mistet sine tradisjonelle levebrød. Mange familier 
som måtte flykte hals over hode på grunn av krigen, 
sliter fortsatt med å framskaffe papirene sine for å 
dokumentere eierskapet til eiendommene. Papirene 
er blitt ødelagt eller tapt under krigen.

Tvungen dødsattest og seksuelle misbruk

Lokale tjenestemenn prøver også å utnytte 
eiendomsproblemene med å presse de pårørende 
til å skaffe seg dødsattester for sine forsvunnede 
familiemedlemmer. I tilfeller hvor papirene er 
registrert i navnet på en forsvunnet person, nekter 
tjenestemenn enhver administrativ hjelp til familier 
med mindre de anskaffer dødsattest for denne 
personen. Noen har måttet oppgi kampen på grunn 
av en vanskelig livssituasjon. Regjeringen utnytter 
landspørsmålet for å sette press på de forsvunnedes 
familier. Det finnes også rapporter om seksuelt 
misbruk av kvinner som kom for å søke informasjon 
om sine forsvunnede ektemenn. Kvinnene oppfordrer 
FNs medlemsland til å henvise Sri Lanka til Den 
internasjonale straffedomstolen som det eneste 
middel for å sikre rettferdighet.

Massegravene

Det mest alarmerende for pårørende er likevel 
oppdagelsen av stadig flere massegraver i de tamilske 
områdene. FN-autorisert personell som skal overvåke 
de rettsmedisinske undersøkelsene ved åpning av 
massegraver, er ikke blitt involvert. Det var ingen 
hemmelighet at det fantes interneringsleirer, bedre 
kjent som dødsleirer eller torturkamre. Levningene 
av de henrettede før, under eller etter krigen har ikke 
blitt overlevert til slektninger. Familiene er heller ikke 
blitt informert om skjebnen til de anholdte. Tamilske 
fanger ble også utsatt for tortur og seksualisert vold i 
disse leirene.

Familiene til de som ble anholdt har ikke fått svar fra 
staten om hvor lenge de må vente før de eventuelt kan 
gjenforenes med resten av familien. Statsministeren 
sier de er døde, men pårørende har ikke fått noe bevis 
på at det er tilfelle. I så fall kan myndighetene finne ut 
om hvordan de ble drept og eventuelt hvem som drepte 
dem og hvor de ble gravlagt. Gjerningspersonene må 
selvsagt straffeforfølges.
 
Hvis de døde ligger i massegraver må staten 
grave dem opp igjen. FN-autorisert personell må 
overvåke massegravene da de pårørende ikke har 
tillit til myndighetene. Levningene må identifises og 
overleveres til de pårørende slik at de kan gi sine kjære 
en verdig gravsted. Menneskene som demonstrerer 
på gata trenger ro i sjela.
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Dr. Sujo bor i Norge nå. Under krigen var han på 
Sri Lanka.  Her skriver han om sine opplevelser 
under krigen fra 2006 til 18. mai 2009.

Jeg ser tilbake til året 2006. Vanniområdet i den 
nordlige delen av Sri Lanka og en del av øst-provinsen 
var under kontroll av Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE), tamiltigrene. Da bodde jeg i byen 
Kilinochchi. Selv om Vanni var et vakkert og fredelig 
område, virket byen Kilinochchi livlig hele tiden. 
Nærvær av tamiltigrenes politiske ledelse kan ha 
vært en årsak til dette. Mange statlige og ikke-statlige 
organisasjoner hadde kontorer i Kilinochchi, en av 
byene i tamilenes område. 

Livet under frigjøringstigrene

Regjeringens økonomiske blokade var omfattende i 
tigerkontrollerte områder. Det ble litt lettere under 
fredsprosessen. Folket overkom blokaden og lærte å 
overleve, selv om regjeringen blokkerte livsnødvendige 
artikler. For eksempel var batterier til lommelykter 
ikke tillatt. Folket syklet og brukte dynamo for å høre 
på radio. Nittifem prosent av befolkningen var uten 

elektrisitet. De fleste brukte små oljelamper. Likevel 
var elevene flinke i sine studier. 

På offentlige sykehus og helsestasjoner ble bare 
tjue prosent av stillingene besatt av det srilankiske 
helsedepartementet. Dermed måtte de få ansatte 
slite for å gi helsehjelp. Dessuten ble forsyninger 
av medisin og brensel begrenset av forsvars- og 
helsedepartementene. Kunstgjødsel til landbruk ble 
også begrenset av forsvarsdepartementet, og bøndene 
måtte bruke naturgjødsel som fantes i området. På 
tross av blokaden klarte folket å overleve. Med råd fra 
tigrene klarte folk å produsere nok matvarer. Utgiftene 
til en familie var langt mindre, og livskvaliteten var 
langt bedre i frigjøringstigrenes kontrollerte områder 
enn i regjeringskontrollerte områder. 

Tamiltigrene og sivilbefolkningen hadde et 
godt forhold til hverandre. Tamiltigrenes 
administrasjon var mye bedre og velfungerende enn 
i regjeringskontrollerte områder. Det fantes ikke 
noe korrupsjon i tigerkontrollerte områder. Under 
tigeradministrasjonen fantes det rettsvesen, politi, 
et utdanningsdepartement, bankvesen, helsevesen, 

Det uforglemmelige og avslørende 
om krigens siste fase
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barnevern, eldrehjem, hjem for funksjonshemmede, 
rehabiliteringsvesen, landbruksvesen, fiskerivesen, 
trafikkovervåkning, radio, avis, fjernsyn og kultur-
og kunstbygging, slike etater som er enestående 
for et eget land. Fattige studenter som kom inn på 
høyere studier fikk økonomisk støtte fra tigrene via 
Malaravanfond.  

Frigjøringstigrene var opptatt av å beskytte og forvalte 
naturressurser. De drev et eget skogvesen for å ivareta 
skogen og sørge for nyplanting. De laget cashewnøtt-
plantasjer i Pooneryen i Kilinochchiområdet. De 
begrenset utbygging av rørbrønner for å forhindre 
ødelegging av underjordisk drikkevann. 

Tjue tusen mennesker fikk jobb på tigrenes 
arbeidsplasser. De fikk alle fasiliteter inkludert 
pensjon. De som var funksjonshemmet på noe vis, 
fikk månedlige bidrag via Tamil Eelam banken. Det 
fantes ingen tiggere i tigerkontrollerte områder. 
Frigjøringstigrene drev høyskoler blant annet for 
medisin, jus for Tamil Eelam lover, politikk, engelsk 
og økonomi. 

Tigrenes finansgruppe drev restauranter som Seran, 
Pandiyan og andre på en rimelig og ryddig måte. Man 
kunne spise en frokost på Pandiyan for ti rupees. En 
kunne få et kvart kilo brød og et beger med linsesuppe. 
Vanligvis spiste arbeiderne som kom til Kilinochchi 
på markedet der. 

Tamil Eelam helsevesen

Der hvor det var vanskelige trafikkforhold var 
Thileepan helsesentre åpne tjuefire timer i døgnet. 
Hvis sykehus manglet leger, plasserte Tamil Eelam 
helsevesen sine leger der. Dessuten hadde Tamil 
Eelam helsevesen, Thileepan sykehus og Kowsalyan 
sykehus på hjul som kjørte rundt til folket og tilbød 
helsetjenester til dem. Omtrent ti tusen personer 
fikk opplæring i å utføre førstehjelp av Tamil Eelam 
helsevesen. Tamil Eelam helsevesens kaptein 
Thileepan medisinske produksjonsdepartement 
produserte over førti medikamenter under krigstiden. 
Smittsomme sykdommer ble holdt på et veldig 
lavt nivå i tigerkontrollerte områder. Tamil Eelam 
helsevesen holdt Vanniområdet fritt for malaria, 
denguefeber, tyfoidfeber og lignende sykdommer 
som fantes i regjeringskontrollerte områder.   

Ponnampalam sykehus (privat) fungerte  godt 
i Kilinochchi og Puthukkudiyiruppu. Jeg var 
hovedansvarlig lege på Kilinochchi Ponnampalam 
sykehus. Tigrenes ansvarlige arbeidet godt sammen 
med de offentlige sykehusene for å løse folkets 
medisinske problemer i krigstiden. I starten av 
2006 møtte lederen for Tamiltigrene, Velupillai 
Pirapaharan, sammen med den politisk ansvarlige 
og fortalte: «folket kommer til å møte en uhyre stor 
folkevandring (exodus) og ødeleggelser som tamiler 
aldri har opplevd før. Så dere skal starte en helse- og 

Oppskrift på krigsforbrytelse. Skoler som ble tatt i bruk for å ta seg av krigsskadde sivile, ble bombet.
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naturfaglig utdanning, hvor det skal utdannes leger og 
sykepleiere». Vi startet en helse- og naturvitenskapelig 
utdanning i Kilinochchi. 

Siste krigen begynner

I østprovinsen og i Vanni, på grensen mellom tigrene 
og militæret, pågikk en storoffensiv. Som vanlig 
angrep militæret boligområder med granater og 
fly. Målet var å fylle sykehusene med skadde sivile, 
slik at skadde tigersoldater fikk begrenset tilgang til 
behandling. Militæret hadde imidlertid undervurdert 
tigrenes kirurgiske kapasitet.

Det srilankiske flyvåpenet gjennomførte et planlagt 
angrep mot jenter som drev med førstehjelpstrening 
på skolen Sencholai 16. august 2006. Over femti jenter 
ble drept, og over hundre og femti ble hardt skadet 
under dette angrepet. Jeg var en av koordinatorene 
for behandlingen av de skadde jentene. En av jentene 
fortalte meg at det var en person som tittet på oss 
fra et gjemmested, og at han sprang fra området. Da 
fortalte en av de eldste jentene at han kunne være 
fra militærets stormgruppe.  Etter noen minutter ble 
vi angrepet av flyvåpenet. Samme dag kunngjorde 
den srilankiske regjeringen noen dagers skolefri i 
singalesiske områder.

Frigjøringstigrenes medisinske gruppe bestemte seg 
for å arbeide i tre kirurgiske grupper. En kirurgisk 
gruppe skulle jobbe i Puthukkudiyiruppu under 
en ansvarlig overlege, en annen kirurgisk gruppe i 
Kilinochchi under en ansvarlig overlege der og en 
tredje kirurgisk gruppe under mitt ansvar i byen 
Mannar.

Folket ble angrepet av den srilankiske regjeringens 
stormgruppe. Med claymoreminer angrep de en 
buss full av slitne elever som returnerte fra en skole 
i Madhuområdet. Alle visste at denne skolebussen 
kjørte den veien på den tiden hver dag. Mange små 
barn døde og mange ble hardt skadet. Stormgruppen 
siktet på postbud, fiskeselgere og andre folk i Mannar 
og viste sitt temperament. Alle skadde ble behandlet 
av vår kirurgiske enhet som opererte i Pallamadhu 
området.

Srilankiske stormgrupper planla og gjennomførte et 
angrep mot Nedunkeni-sykehusets ambulanse. Under 
dette angrepet ble Nedunkeni-sykehusets ansvarlige 
lege og noen flere drept. Neste dag ble bilene til Tamil 
Eelam helsevesen, som kjørte til denne begravelsen, 
angrepet av en srilankisk stormgruppe. Srilankiske 
stormgrupper drepte et tamilsk parlamentsmedlem, 
viseadministrator for distriktet og mange uskyldige. 
Hittil er ingen av dem som utførte angrepene blitt 
straffet for disse drapene. 

Folk og frihetskjempere som levde lykkelig før 
krigen, begynte å bli lei av krigen. Alle var påvirket 
av den økende heltedød blant tigrene. Antall krigere 
ble redusert på grunn av heltedød og krigsskader, 
og de gjenværende måtte kjempe søvnløse i fronten. 
De som var i administrasjonen ble også tilkalt 
til fronten. Likevel  økte antall skadde og de som 
bevoktet grensene måtte kjempe mot militærets 
framgang. Effektiviteten til krigerne begynte å falle. 
Frigjøringstigrenes ledelse så ingen utvei og bestemte 
seg for å be om at en person fra hvert hjem skulle stilte 
seg til rådighet for krigen. Ledelsen, inkludert erfarne 
krigere, hadde ingen interesse av denne situasjonen. 
Alle hadde håp om å redde seg ut av krigen.
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Sjølforsyningen til frigjøringstigrene ble stengt 
med internasjonal hjelp. Tigrene kriget med livet 
som innsats, siden de manglet våpenforsyning. 
Motstanderen kriget med sterke våpenforsyninger fra 
andre land. Hadde ikke det internasjonale samfunnet 
blandet seg inn i vår krig, ville det srilankiske militæret 
hatt store problemer med å vinne krigen. Selv om de 
hadde internasjonal støtte, klarte ikke srilankiske 
styrker å komme seg over tigrenes Muhamalai 
grensebevoktning.

Etter et år med hard motstand og mangel på våpen 
og krigere, trakk tigrene seg fra Mannar. Folket 
begynte å flytte på seg. Den flyktende befolkningens 
behov ble forsøkt tilfredsstilt med hjelp fra den 
tamilske rehabiliteringsorganisasjonen, den tamilske 
administrasjonen og Tamil Eelam helsevesen. 
Srilankiske militære siktet på den flyktende 
befolkningen og angrep med artilleri. Mediene til 
srilankiske myndigheter drev åpenlyst med løgnaktig 
propaganda om at uskyldige sivile ble drept av tigrene.

Folkemord uten vitner

Internasjonale ikkestatlige hjelpeorganisasjoner 
bestemte seg for å flytte fra tigerkontrollerte 
områder til regjeringskontrollerte områder etter 
press fra srilankiske myndigheter. Til tross for at 
folket samlet seg og ba dem om ikke å dra fra dem, 
forlot organisasjonene dem. Etter dette angrep 
srilankiske myndigheter åpenlyst boligområder. 
Det internasjonale samfunnet støttet dermed de 
srilankiske myndigheters vitneløse folkemord.

Til tross for at det bodde over fire hundre tusen 
mennesker i tigerkontrollerte områder, kunngjorde 
den srilankiske regjeringen offisielt at det kun bodde 
sytti tusen mennesker der. Selv et barn kunne forstå at 
de srilankiske myndighetenes mål var å drepe resten 
av befolkningen. 

Etter kunngjøringen om sytti tusen mennesker 
i området, strammet det srilankiske 
forsvarsdepartementet ytterligere inn på tilgangen 
til medisiner og mat til folk i det tigerkontrollerte 
området. I virkeligheten var ikke medisiner og mat 

som passerte gjennom grensen nok til sytti tusen 
personer. Det måtte deles på fire hundre tusen 
personer. 

Folk forlot sine faste eiendeler, tok med seg det 
de kunne og flyktet fra det srilankiske militærets 
voldsomme artillerigranatangrep. Den tamilske 
rehabiliteringsorganisasjonen (TRO) prøvde så godt 
den kunne å hjelpe dem som flyktet. Tamil Eelam 
helsevesen arbeidet hardt for å forebygge smittsomme 
sykdommer. De helse- og naturfaglige studentene 
ble værende i leirer og arbeidet med medisinsk 
helsearbeid.

Det srilankiske militæret siktet mot og angrep 
med artilleri offentlige sykehus. De angrep de 
offentlige sykehusene i Mullaitivu, Kilinochci, 
Puthukkudiyruppu og Tharamapuram. De angrep 
også skoler som fungerte som sykehus. Udaiyarkaddu 
skole, Vallipunam skole, Thevipuram skole, 
Mathtthalan skole og Mullivaikal skole ble alle utsatt 
for godt planlagte artilleriangrep. I disse angrepene 
ble sykehusansatte, sanitetsgrupper og mange av den 
skadde sivilbefolkning drept. 

Frigjøringstigrenes leder hadde allerede beordret 
sine krigere til ikke å gå inn i offentlige sykehus med 
tigeruniform eller våpen uansett grunn. Denne ordren 
ble holdt av tigermedlemmer til siste slutt. Alle visste 
at tigrene drev sine sykehus av medisinske grunner. 
Tigrenes medisinske tilbud ble opprettet etter leder 
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Prabaharans eget ønske. Der var administrasjon og 
medisinsk behandlingsdel sammensveiset. Tigrenes 
medisinske personell ga samme medisinske hjelp til 
alle, enten de var tigre, tamilske sivile eller skadde 
og fengslede singalesiske militære. Det meste av 
kirurgi i løpet av den siste tiden av krigen, ble utført 
av tigrenes medisinske personell. Det srilankiske 
forsvarsdepartement nektet å slippe inn anestesimidler 
og blodoverføringssett til de utallige pasientene. Det 
var tigrenes medisinske del som leverte disse. 

En dag krigshandlingene var på sitt verste, måtte 
jeg treffe lederen  Prabaharan  sammen med 
etterretningssjefen. I det omtrent en time lange møtet 
snakket lederen Prabaharan kun om befolkningens 
problemer. Jeg informerte ham om at på grunn av 
mangel på personell i det offentlige helsevesen, måtte 
vi i samråd med tigrenes medisinsk ansvarlige bruke 
en del av deres personell. Jeg lovet også å forebygge 
smittsomme sykdommer blant befolkningen. 
Distriktsansvarlige for Tamil Eelam helsevesen i 
Mannar hadde drevet med produksjon av næringsrikt 
mel til gravide og barn. Jeg informerte ham om denne 
nyheten.

Forebygging av smittsomme sykdommer var 
underlagt Tamil Eelam helsevesen. Den ansvarlig 
for forebyggingsarbeid var en dyktig kar. Jeg leverte 
en liste over medikamenter for å hindre eventuelle 
utbrudd av smittsomme sykdommer for to tusen 
personer. Han samlet medikamentene og laget 
den første bunkeren for dem. Før hver forflytning 
laget man nye bunkere. Han som arbeidet hardt for 
å forebygge smittsomme sykdommer ble alvorlig 
skadet under militærets artilleriangrep i krigens siste 
fase. I sin siste stund forsikret han oss om at det ikke 
var tegn til noen smittsomme sykdommer.

For å deponere folkets døde kroppsdeler samarbeidet 
tamilsk rehabiliteringsorganisasjon og tamilsk politi. 
Små kroppsdeler ble samlet ved hjelp av palmeblader 
og puttet i bunkere. Det var ingen annen utvei. Vi 
kunne ikke la fluene samle seg der. Likevel kunne vi 
gjøre et helhetlig arbeid. Ubemannete fly fløy over 
oss hele tiden. Siden det srilankiske militæret drev 

med kontinuerlig artilleriangrep kunne vi ikke holde 
orden på alt. 

Tamilsk rehabiliteringsorganisasjon satte opp telt 
for å dele ut suppe. Folket stod i kø. Militære angrep 
med artilleri mot disse køene med veiledning fra 
ubemannet fly. Noen døde, noen ble skadd, men 
suppekøen oppstod igjen på grunn av sult. 

Fire, fem fly angrep kontinuerlig. Et bestemt område 
ble dekket av røyk. Gjenlevende menneskers skrik 
nådde opp til himmelen. Som vanlig fyltes vår 
kirurgiske enhet av skadde mennesker. Søvnløse 
netter fortsatte. Vårt land ble et åpent krematorium. 

Områder mellom tigrene og militæret var dekket av 
landminer. Det srilankiske militæret brukte tamilske 
menn som overga seg, til å gå i front over minefelt for 
å få minene til å eksplodere og dermed rydde vei. Jeg 
har gitt kirurgisk behandling til noen av disse som ble 
reddet av tigrene. 

Noen dager regnet det og folk hadde da problemer 
med å oppholde seg i bunkere. Da økte det srilankiske 
militære granatangrepene.
 Den siste tiden ble arealet minsket og folketettheten 
økte dermed adskillig. Det srilankiske militæret 
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begynte å bruke klasebomber. Klasebomber 
eksploderte to ganger med en lyd som “dap dip.” De 
traff mange samtidig, og penetreringsskadene etter 
disse var store.

Srilankiske militære brukte også en annen type 
granater som begynte å brenne rett etter eksplosjon. 
Jeg fikk også brannskader av en slik granat. 

Mullivaikkal ble en drapsarena. Internasjonale 
våpen ble utprøvd i denne arenaen. Den resterende 
befolkningen ble funksjonslammet og tatt inn i 
det militærkontrollerte området. Sorgen som folk 
opplevde i dette området var annerledes. Det ble ropt 
i høyttalere at de som var med i LTTE skulle overgi 
seg. Det ble også sagt at de som overga seg skulle få 
lov til å gjenforene seg med familien. Mange trodde 
på disse løftene og utleverte sine menn og barn. Noen 

overga seg med hele familien. Mange som overga seg 
ble tilintetgjort av det srilankiske militæret. Det var 
også småbarn blant dem.
 
Folk ble fengslet i leirer i byen Vavuniya. De bevis 
som folk hadde om srilankiske myndigheters 
folkemord, ble konfiskert av militæret. Mange døde 
av smittsomme sykdommer i leirene. Jeg mistet 
mange av mine kliniske pasienter der.

Tigrene finnes ikke lenger. Det vil imidlertid komme 
en dag da tamilenes selvoppofrelse og høye moral vil 
bryte ned alle hinder og lage sprekker i de fantasifulle 
løgnene og den negative propagandaen om tigrene 
som de srilankiske myndigheter og deres støttespillere 
sprer. Først da vil tamilenes tørst bli sloknet. 

Oversatt av Anton Josephmary
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Tortur er utbredt og rutinemessig i Sri Lanka

Sri Lanka topper liste over overlevende etter tortur i 2017. Bildet er fra freedomfromtorture.org

Sri Lanka er først og fremst kjent som et turistland. 
Bak fasaden rår fysisk og psykisk tortur. 
Myndighetene har ikke vist evne eller vilje til 

å ta opp saker som straffefrihet for grove lovbrudd, 
misbruk av internasjonale menneskerettighetslover og 
alvorlig brudd på internasjonal humanitærrett, heter 
det i oppfølgingsrapporten til FNs høykommissær for 
menneskerettigheter i mars 2018. Verdens politikere 
har lenge hatt kjennskap til en torturkultur på Sri 
Lanka med straffefrihet for gjerningspersonene, 
uavhengig av hvem som har regjeringsmakta der. 
Frykt for tortur gjør at vitner vil tie under enhver 
rettsprosess uten internasjonale involvering.

Illusorisk nulltoleransepolitikk

I 2015 forpliktet staten seg selv til å gjennomføre 
Menneskerettighetsrådets resolusjon nr. 30/1. De ville 
gjennomføre de 25 punktene fra resolusjonen fullt ut 
i løpet av to år. Fire år etter den første resolusjonen er 
det igjen tid for to års utsettelse etter Sri Lankas eget

ønske, nå med resolusjon nr. 40/1 fra mars 2019. 
Manglende framskritt på fire år og nye to års utsettelse 
trigger en allerede utbredt frustrasjon hos tamilene. 
Tamilene vet av erfaring at landet ikke kommer til å 
oppfylle løftene om å fremme forsoning, ansvarlighet 
og menneskerettigheter fullt ut. 

Sri Lanka har ratifisert FNs konvensjon mot tortur. 
Landet har ikke ratifisert Roma-vedtektene. Den 
internasjonale domstolen (ICC) har myndighet til 
å straffeforfølge enkeltindivider for internasjonale 
forbrytelser der nasjonale rettssystemer ikke er villige 
eller i stand til selv å gjøre det.

Myndighetene har erklært “nulltoleransepolitikk” mot 
tortur og mishandling. Virkeligheten er imidlertid 
urovekkende. Tortur og mishandling er fortsatt 
utbredt i landet. Straffefrihet for gjerningspersonene 
er fortsatt vanlig. Som så mange brutte løfter til 
omverdenen, blir heller ikke løftet om nulltoleranse 
holdt.

Etterforsk og reis 
tiltale i samsvar 
med universelle 

jurisdiksjonsprinsipper 
når det er mulig. 

Undersøk også andre 
alternativer for å 

fremme ansvarlighet 
i fravær av troverdige 

innenlandske 
prosesser. Dette er 

deler av konklusjonen 
i en rapport fra FNs 
høykommissær for 

menneskerettigheter i 
mars 2019.

Gabriel Edwin Rosairo
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Bruken av fysisk og psykisk mishandling er utbredt 
og systematisk. De som antas å ha vært involvert i 
regjeringskritiske aktiviteter er blitt rammet. Selv 
etter mange år i fengsel, blir det sjelden reist formell 
sak under forebygging av terrorisme (PTA) eller 
annen lovgivning. Rettssystemet i Sri Lanka fortsetter 
å lide av alvorlige strukturelle svakheter. Det er vanlig
med store forsinkelser i etterforskning og i rettslige 
prosesser generelt. Langvarige fengselsopphold 
og et inkonsekvent kausjonssystem brukes på en 
diskriminerende måte. Mens fengsler er overfylt med 
småkriminelle, kan enkeltpersoner som er anklaget 
for alvorlige forbrytelser få kausjon.

Tortur er utbredt.

Hele det tamilske samfunnet har vært stigmatisert 
og utsatt for målrettet trakassering, vilkårlige 
arrestasjoner og frihetsberøvelse. De anholdte blir 
utsatt for alle kjente fysiske og psykiske former for 
tortur, inkludert slag med gjenstander, brenning, 
kvelning, seksuell mishandling og voldtekt. Er du 
tamil er det større sannsynlighet for mishandling enn 
om du tilhører en annen etnisitet. Det er heller ikke 
trygt for aktivister fra registrerte tamilske politiske 
partier som er representert i parlamentet.

Regjeringen sier at ingen nye er blitt anholdt 
under PTA siden 2016 i påvente av innføring 
av ny antiterrorlovgivning som er i tråd med 
internasjonale standarder. Rapportene fra FN, 
organisasjonen Freedom from torture og Sri Lankas 
egen menneskerettighetskommisjon (HRCSL) viser 
det motsatte. Srilankiske regjeringer klarer ikke å 
gjennomføre en ansvarlig mekanisme for å reformere 
sikkerhetssektoren. I mellomtiden fortsetter 
forvaring, mishandling og tortur.

Etter et besøk til Sri Lanka i juli 2017 sa 
FNs spesialrapportør for beskyttelse av 
menneskerettigheter med arbeid for å motvirke 
terrorisme, følgende «Til tross for internasjonalt press 
fortsetter Sri Lankas sikkerhetstjenester å krenke 
menneskerettighetsstandarder og begår utbredt 
tortur.» Han var spesielt opptatt av at åtti prosent av 

de som ble arrestert under PTA i slutten av 2016 klaget 
over tortur og fysisk mishandling etter arrestasjonen. 
Disse sakene ble likevel behandlet under vanlig 
straffelov.

Torturoverlevende.

Sri Lanka topper listen når det gjelder 
antall torturoverlevende, sier den britiske 
menneskerettighetsorganisasjonen Freedom from 
torture. Fra mai 2009 til april 2016 fikk organisasjonen 
1750 henvendelser. Slik det fremkommer av kartet, 
kom det 184 henvendelser fra turturoverlevende i 
2017. Sri Lanka topper listen for syvende år på rad 
med flest henvendelser fra torturoverlevende. 

Sri Lankas egen menneskerettighetskommisjon 
(HRCSL) rapporterte om at tortur begått av politiet 
er rutinemessig og foregår fortsatt over hele landet. 
Hensikten er å presse fram en tilståelse eller for å 
skaffe bevis til bruk mot den anklagede. HRCSL 
mottok 193 henvendelser om fysisk og mental tortur 
i løpet av fjoråret.  

Overfor nevnte tall fra Freedom from Torture er 
henvendelser fra tamiler som kom til Storbritannia 
og søkte om beskyttelse. 

Det er forbundet med stor fare og store utfordringer 
å komme seg ut av Sri Lanka for de enkelte 

Referrat Year
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Number of Sri Lankan referrals
99

135

233

228

307

341

327

80

1750
Henvendelser til Freedom from torture i perioden mai 2009 til april 2016
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torturoverlevende. De må flykte eller bli løslatt fra 
et fengsel, komme seg til et nytt land og skaffe seg 
juridisk hjelp der. De lever i usikkerhet mens de 
venter på utfallet av søknader om beskyttelse. 

Til tross for at Sri Lanka er et land som blir anklaget 
for å praktisere tortur, fikk kun to personer derfra 
opphold av humanitær grunner i Norge i 2017. Åtti 
prosent av de fra Sri Lanka som søkte beskyttelse i 
Norge i løpet av 2017 og 2018 fikk avslag. 

Les uttalelse fra FNs spesielle rapportør for 
Menneskerettigheter her.

https://lk.one.un.org/news/full-statement-by-ben-
emmerson-un-special-rapporteur-on-human-rights-and-
counter-terrorism-at-the-conclusion-ofhis-official-visit/
Les mer om turturoverlevende her:- https://www.
freedomfromtorture.org/where_does_torture_happen
Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2018)
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/
asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-2018/
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Store deler av livet vårt er vi i arbeid, fra vi er 
ferdig utdannet til vi pensjonerer oss. Det er ikke 
alltid at arbeidslivet er like enkelt som en skulle 

ønske det skulle være. Norge er et land hvor det alltid 
er behov for arbeidskraft, likevel opplever man ikke å  
få den stillingen man ønsker eller er utdannet for. Er 
det fordi man er en minoritet eller er det fordi man 
ikke er flink nok? I denne artikkelen vil hovedfokuset 
være på hvilke utfordringer minoritetskvinner møter 
i det norske arbeidsliv. 

I veldig mange stillingsutlysninger stilles det krav 
til gode norskkunnskaper. Dette fører ikke bare 
til at minoriteter blir mer usikre på å søke på slike 
arbeisplasser, men også at arbeidsplasser ikke innkaller 
minoriteter til jobbintervju. Det er i dag forsket på at 
sjansen for å bli innkalt til intervju hvis man har et 
utenlandsk navn, reduseres med en fjerdedel. Mange 
føler at de allerede i søknadsprosessen må bruke lang 
tid og får en negativ holdning til arbeidslivet.

Diskriminering er ulovlig

En annen utfordring man møter er diskriminering. 
Diskriminering på bakgrunn av blant annet kjønn, 
etnisitet og religion er ulovlig. Etnisitet kan være basert 
på språk og hudfarge. Det vil si at dersom du ikke får 
en jobb bare fordi du er brun i huden, vil dette være 
diskriminerende. Diskriminering er ulovlig. Likevel 
er det i enkelte tilfeller lov til å forskjellsbehandle. 
Det er lov til å stille strenge språkkrav til noen som 
utdanner seg til å bli lærer. Dette kan være fordi man 
mener det er viktig at lærere skal kunne godt norsk. 
På den andre siden kan det være ulovlig å stille strenge 
krav til norskkunnskaper til en som søker jobb som 
renholder.

Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) 
er et organ som tidligere behandlet saker som 
kunne være diskriminering. De hadde en sak om 
diskriminering på bakgrunn av språk. Det handlet 
om en stillingsutlysning for renholdere. I utlysningen 

Shobika  Suthahar
Minoritetskvinner i arbeidslivet 
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stod det at vedkommende måtte beherske norsk. 
LDO avsa dom på at dette var diskriminerende på 
bakgrunn av språk. LDO mente at en som skulle 
jobbe som renholder ikke hadde behov for å beherske 
norsk. 

Det er videre mange som opplever å måtte ta 
Bergenstesten på arbeidsplasser hvor de har jobbet 
i flere år, for så å bli presset ut av stillingen dersom 
de ikke består med tilfredsstillende karakter. Dette 
kan i mange tilfeller være saklig forskjellsbehandling 
og dermed lovlig. Mens i andre tilfeller kan det være 
usaklig forskjellsbehandling og derfor ulovlig. 

Kvinnen arbeider mest i hjemmet

En annen utfordring minoritetskvinner møter på 
handler om de tradisjonelle mønstrene som oftest 
er sterkere i innvandrermiljøer. Det er ofte kvinnen 
som tar seg av det meste arbeidet i hjemmet. 
Spesielt etter at man får barn. Moren vil være den 
som tar hovedparten av all foreldrepermisjon. Det 
samme gjelder ved barnets sykdom, da er det også 

moren som er hjemme med barnet. Dette fører 
til at flere minoritetskvinner mister muligheter 
for forfremmelse på jobben og kan til og med falle 
utenfor arbeidslivet. Dette kan ha betydning for 
kvinnenes pensjonsmuligheter, muligheten til å få 
huslån i banken og andre rettigheter. 

Minoriteter og midlertidige kontrakter 

En tredje utfordring som mange minoriteter opplever 
er at de i utgangspunktet blir ansatt på midlertidige 
kontrakter. En midlertidig kontrakt vil si at kontrakten 
har en viss varighet, for eksempel at man er ansatt for 

en annen som er i foreldrepermisjon eller for et behov 
som er kortvarig. Mange opplever å ha ufrivillige 
vikariater i flere år, uten å oppleve at de får en fast 
stilling.

37 prosent av antall kvinner som er ute i arbeid, 
arbeider deltid. Mens for menn er det kun 15 prosent 
som arbeider deltid. Blant de som jobber deltid er 
det en av ti kvinner og menn som arbeider ufrivillig 
deltid. Det betyr at de ønsker å jobbe mer enn det de 
får gjort. 

En arbeidstaker som ønsker en større stillingsprosent 
eller fast stilling, vil for eksempel føle seg mer presset 
til å ta ugunstige vakter på jobb, eller dra på jobb selv 
om hun er syk, eller til å ta vakter med kort varsel.  

Hvis man opplever det som er nevnt over og i tillegg 
ikke vet hva loven sier, vil man kunne komme veldig 
skjevt ut i arbeidslivet. Det er veldig få kvinner 
som vet hvilke rettigheter de har. Det er få som vet 
at de ikke kan bli forskjellsbehandlet når de er ute i 
foreldrepermisjon. Kvinner som er ute i permisjon har 

krav på nesten de samme rettighetene som de hadde 
hatt hvis de var i fullt arbeid. Det er veldig få som vet 
at forskjellsbehandling kun er lov ved enkelte tilfeller 
og at loven stiller strenge krav til bevis. Arbeidsgiver 
kan ikke alltid kreve gode språkkunnskaper. De kan 
heller ikke ansette noen i midlertidige kontrakter i 
mer enn 3 eller 4 år.

Det kan være vanskelig å vite om det man blir utsatt 
for er lov. Dersom man er usikker på om arbeidsgiver 
har lov til å gjøre noe, kan man alltid ta kontakt med 
Arbeidstilsynet eller LDO for å spørre om det. De kan 
gi råd og veiledning.  



NOTAM Mai 2019- Side 26

Snøen sin fasade
Jeswanthiny Pushparajah Mayooran

Identitiet. Eg smakar varsamt på desse ti bokstavane, samansett til eit sentralt ord i dagens samfunn. Let det synke 
inn på tunga, medan eg løftar blikket mitt mot to barn som gledeleg leikar ute mellom den kalde haustvinden. 
Eg kan nesten føle latteren av glede snike seg gjennom den stadig samfunnsprega sjela mi. To små, utan nokon 
bekymringar….utan ei aning om kva dette samfunnet kanskje kan bidra med å forme av to individ, lenger fram i 
tid. Både på godt og vondt. Men kva skjer med eit individ, når akkurat denne sokalla identiteten blir teken frå ein? 
Når den blir stole frå ein? Når du erfarer eit gradvis tåkebelagt minne, over kven du er og kva din tilhøyregheit er 
i dette samfunnet…?

«It’s like everyone tells a story about themselves inside their own head. 
Always. All the time. That story makes you what you are. We build 

ourselves out of  that story.” 
Patrick Rothfuss.
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«Thiny, kvifor i alle dagar har du valt psykiatri, når du har brukt så lang tid på å fullføre eit profesjonsstudium i 
medisin?» Ord eg framleis kan høyre klinge gjennom begge ørekanalane mine. Sjølv om eg er født og oppvakse 
i Noreg, har eg mine røter klistra fast i min tamilske kultur. Ein kultur og ein bakgrunn prega av tankar og for-
dommar, om kva mental helse eigentleg er. Ein kultur der det å vere lege blir sett på som rubinar i eit glas laga av 
gull; da særskilt når den kvite frakken, eller de blåe sokalla «scrubs» blir inkludert i det vakre kunstverket, valte eg 
å fordjupe meg som lege i eit felt ein ikkje har eit fasit svar på, eller indikatorar til ein kvar sin tilstand, gravert på 
papir. Eg valte det mellommenneskelege og det uforståelege. 

Man seier at vi menneske er komplekse skapningar. Mykje som framleis er uvisst, men samtidig er det mykje vi sit 
med kunnskapen på den dag i dag. Om vi brekk eit bein, nøler vi ikkje med å springe til ortopeden. Om vi kjen-
ner på belastningar i hjartet, er vi raske med å sikre oss ein undersøking hos kardiologen. Om barnet vårt skulle 
kome heim med ein forkjøling frå skulen, tviler vi ikkje med å bestille ein time hos fastlegen. Vi har etablert ein 
kunnskap god nok for å gjennomføre desse tiltaka. Men kvifor er det då slik, at det å oppsøke ein psykiater, blir 
så skambelagt?

Eg kan framleis hugse den perioden eg var så heldig som fekk hospitere på sentralsjukehuset i Chennai. Som den 
ivrige studenten eg var, var eg meir enn open for alle moglege innspel for påbygg av kunnskap. Ein heil dag fekk 
eg følgje ein ortoped gjennom de grøne gangane…de var så grøne at eg fortsatt den dag i dag kan hugse tankane 
mine mimre tilbake til alle de tamilske filmane eg hadde sett. Ja, for det var noko med det å sjå de veggene…
de gangane…alle pasientane ligge usanitært med opne sår….fortvila pasientar, som korkje hadde kunnskap om 
betre behandling….Hmmm, eller la meg rette det siste: adekvat behandling, kome til live. «Så kva ønskjer du å 
spesialisere deg i?» hugsar eg ortopeden spørje meg. Full av stoltheit og i håp om god tilbakemelding, svarte eg 
standhaftig «Psykiatri. Det er der hjartet mitt ligg». Kva som kom etter det svaret, kan de kanskje sjølv tenkje dykk 
kva det var. Ja, for det var ei bøtte med latter og fleire spader med sarkasme. 

For er det ikkje slik? Eller har dette samfunnet verkeleg blitt så mekanisk og overflatisk, som gjer at vi fungerer 
som nokon robotar på tomgang? Eg tenkjer berre på alle desse pasientane, innlagt på medisinsk i Chennai, for 
å ta eit eksempel. Korleis kan ein forvente at den somatiske plaga skal bli «lækja», når der er null rom for det 
grunnleggjande og elementære for å oppretthalde god livskvalitet? Med det, valte eg korrigere meg sjølv tidlegare. 
I staden for betre behandling, er det på tide å tenkje adekvat behandling. For det blir nesten som å «pynte» 
over med plettfri, kvit, rein snø på ein vinterkveld, i desperasjon om å skjule alt «grufset» som ligg under. Ja, og 
realiteten er dessverre at denne fasaden alltid på eit eller anna tidspunkt vil smelte vekk…..

Om vi tenkjer global mental helse, er der ¾ med psykiske tilstandar, som oppheld seg i fattige land. Det som er 
meir sjokkerande, er at det er mindre enn 1 av 50 som får behandling for sin liding. 

Statistikk viser høgare sjølvmordsratar, høgare førekomst av psykoselidingar, fleire innleggingar på psykiatriske 
avdelingar, eit «meir alvorleg» sjukdomsbilete, meir bruk av tvang på sjukehusa, for å nemne nokon, blant 
immigrantar. Eg tenkjer det er viktige alarmar, som illustrerer djupna og viktigheita av dette faget knyta opp 
til den transkulturelle befolkninga.  Man seier at kunnskap er makt, «knowledge is power», men kva når denne 
kunnskapen ikkje når fram…eller verre, når der ikkje er rom for utvida kunnskap? For her, er psykiatrien for 
de som er utelukka i frå samfunnet...for de galne, «the crazy people». I mange fattige land blir nettopp desse 

“At the end of  the day people won’t remember what you said or did, they will remember 
how you made them feel”

Maya Angelou
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tvangsbehandla, men ulovleg tvang. De blir putta i kjettingar, tvangsmedisinert (men utan opplysningar eller 
informasjon om kva behandling de får), og plassert bak celler. Om dette ikkje er mangel på kunnskap, så veit ikkje 
eg….. Vi bur i eit samfunn med eit skyhøgt stigma og fordommar knyta til mental helse….Eit samfunn prega av 
diskriminering for, eg nemner det att: adekvat behandling. 

Lat oss hoppe tilbake til mitt første avsnitt. Nemleg; identitet. Det å føle seg trygg på kven du er, er kanskje kjer-
nen til det meste av korleis livet rundt deg formar seg. Ja, og de fleste av oss som er født og oppvakse i Noreg, er 
såpass heldige, som har dette. 

Eg kan hugse litt tilbake i tid, inne på akuttmottaket. Ein ung mann frå eit krigsherja land, flykta til eit av verdas 
beste land og bu i. Heilt aleine, på ein alder av 19. I møtet med meg, framstår han svært angstprega, nedstemt og 
med ein mistanke om debut av psykosesymptom. Skulen hadde rapportert eit stadig funksjonsfall, vanskar med 
konsentrasjon og fråvær i timane. Kameratane hans hadde beskrive han som stadig meir isolert og ei framferd av 
dårleg hygiene. Han sjølv hadde uttalt stemmehøyringar og synshallusinasjonar til legevakta. Utover samtalen med 
meg fortel han om sine foreldre som blei stole frå sine eigne liv, rett framfor hans eigne auger. Han fortel om land-
miner, og ein vedvarande redsel og utryggheit  på sitt eiget landområde. Han fortel om syner om nettene, der han 
gjenopplever hendingar frå krigsperioden. Eg har fleire gongar undra meg over kor mange fleire som går rundt 
slik……kor mange som går rundt ubehandla, blant anna på grunn av mangel på kunnskap og ressursar…..blant 
anna i mine foreldre sitt heimland. Alt de må ha opplevd, teke del i, vore vitne til. Den fortvilinga og belastninga 
de må ha gått gjennom, som etterlet seg djupe spor i sinnet…..Ja, og det at akkurat det same samfunnet er lukka 
til behandling av mental helse, tenkjer eg er svært urovekkjande.

Medan eg sit her, kjenner eg tankane mine varsamt sveve over til det fantastiske sitatet av John Lennon: 

Om du har opphav i eit asiatisk samfunn (eigentleg generelt dagens samfunn, uavhengig av bakgrunn), vil du vere 
ein av mange som vil kjenne deg att i dette. Rom for å kjenne på indre konfliktar, blir putta hengsle på. Romet vil 
då gje vindauge til opparbeiding mot suksess og gode CV, framfor eit tilfredsstillande liv. Det å føle seg nedstemt, 
føle seg i konflikt med sin eigen identitet, føle seg ditt og datt….kjem ikkje på tale om. Vi har ein kultur prega av 
eit sterkt syn på korleis ein tenkjer livet skal vere. Så ein held seg godt fast til desse rammene, og lukkar døra for 
alt som er uforståeleg. 

Eg er heldig som er født og oppvakse i ein lært heim, som har vist openheit og støtta meg i val eg har teke opp 
gjennom åra mine (bl.a psykiatri). Ja, og eg som tamil, håper eg ein dag kan vere med å endre nettopp det stigmaet 
vi har for mental helse. Vere med å belyse naudsyntheita med dette faget for grunnleggjande god livskvalitet. At eg 
ein dag kan fungere som ein kunnskapsformidlar for folket mitt i mine foreldre sitt heimland…Å bryte gjennom 
denne snøen sin fasade…

«When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the 
key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I 
grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assign-

ment, and I told them they didn’t understand life.”

«Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a 
mimicry, their passions a quotation.” 

Oscar Wilde
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“The chickens come home to roost”

Gabriel Edwin Rosairo

De skulle egentlig feire at Jesus stod opp fra de døde. 
At flere skulle dø så brått denne påskesøndagen, 

var det ingen som hadde noen anelse om. I skrivende 
stund 23. april, hadde det gått med 300 liv. Flere kan 
det bli etter hvert, for det er anslagsvis også fem 
hundre skadde. Både troende katolske kirkegjengere 
og tilfeldige turister på ferie måtte betale med det mest 
dyrebare, selve livet. 

Det anslås at 95% av alle katolikker i Sri Lanka er 
tamiler. Åstedene for terrorhandlingene ser ut til å være 
kirker i tamilsk- dominerte områder. 

Sjokkerende og traumatiske hendelser rettet mot tamiler 
i landet ser ikke ut til å ta noen ende. Det er etter hvert 
flere og flere aktører som ser at tamilene kan ofres på 
den storpolitiske arena. 

At terroren som ble rettet mot tamiler også måtte 
ramme intetanende turister, burde være en tankevekker 
for vestlige politikere. Det fem hundre år gamle ordtaket 
«The chickens come home to roost» ser ut til å gå i 
oppfyllelse.

Før og etter tamiltigrene (LTTE)
Vi så hva som skjedde under terrorangrepet i påsken. 
Hva som kommer til å skje i fremtiden gjenstår å se. Etter  
LTTEs æra er tamilene i dag blitt et lett angrepsmål for 
ulike aktører. De kan angripes uten konsekvenser. 

Mediene er plutselig blitt opptatt av at terroren har 
rammet Sri Lanka. Fordi turistene og kirkene er rammet, 

ikke fordi at terroren først og fremst rammet tamilene. 
Samme engasjement fra mediene og politikerne fantes 
ikke da regjeringsstyrkene for ti år siden drepte over 
70 000 tamiler og over 300 000 tamiler ble satt i 
konsentrasjonsleirer. 146 679 kan fortsatt ikke gjøres 
rede for.

Om det står statlige eller andre aktører bak de siste 
angrepene mot tamilene, er foreløpig uklart. Etter 
manges mening kan et slikt godt organisert angrep som 
tilsynelatende er feilfritt gjennomført med nøyaktig 
presisjon, nærmest være umulig å få til av amatører.  

Uansett om det er tamilene som var hovedmålet for 
angrepet eller ikke, så går tamilene en usikker fremtid 
i møte. Det er for øyeblikket ingen som kan forsvare 
dem mot et framtidig angrep. Myndighetene i landet 
har bedt verden om hjelp for å komme til bunns i dette 
siste terrorangrepet. Dette kan bli en gavepakke for 
landet. Internasjonale velmente sympatierklæringer gir 
rom for avledningsmanøvre. Tamilenes forsøk på å få 
en politisk løsning og å straffeforfølge krigsforbryterne 
i landet, kan bli satt på ytterligere vent. 

Det er ikke uvanlig at lokale og internasjonale aktører 
bevisst skaper større kriser for å glatte over eller vinne tid 
for å komme over eksisterende kriser. Flere nasjonale og 
internasjonale faktorer peker i retning av at det vi hittil 
har sett bare er begynnelsen til en kommende orkan i 
form av politisk, økonomisk og personlig utrygghet for 
borgere i Sri Lanka.



I juli neste år er det 25 år siden bombingen av St. 
Peterskirken i Navaly på Sri Lanka. 

Småstedet Navaly ligger utenfor Jaffna by nord på Sri 
Lanka. Om ettermiddagen 9. juli 1995, bombet det 
srilankiske flyvåpenet denne kirken og skolen som lå 
like ved. Der var det flyktninger som hadde søkt tilflukt 
etter oppfordring fra flyvåpenet. Flyvåpenet hadde 
gjentatte ganger sluppet løpesedler med oppfordring 
til sivile om å søke tilflukt i religiøse bygg, nettopp for 
å unngå bombeangrepene de hadde satt i gang mot 
De tamilske frigjøringstigerne (LTTE).

I henhold til nyhetene den gangen, lå kirken tre 
kilometer fra kampsonene. Pave Johannes Paul var 
blant dem som uttrykte sin sorg overfor de som mistet 
sine kjære i bombingen av kirken og skolen i Navaly.

Til tross for oppfordringer fra Jaffnabiskopen 
Thomas Savundaranayagam, om å stoppe flybombing 
av religiøse steder, fortsatte den. Den srilankiske 
regjeringen kritiserte Den Internasjonale Røde 
Korskomiteen for å ha rapportert hendelsen til det 
internasjonale samfunnet, uten å konsultere dem først.

Chandrika Kumaretunga som var president den 
gangen, nektet for kirkebombingen. Etter press 
og fordømmelse av handlingene fra blant annet 21 
frivillige organisasjoner, gikk hun med på å etterforske 
bombingen. De militære som etterforsket hendelsene 
bekreftet at kirken var skadet, men de kunne ikke 
bekrefte bombenes opprinnelse.

I henhold til rapportene ble 125 drepte og over 150 
skadde funnet i ruinene. Blant dem var 13 barn.

I en uttalelse 8. juli 2015 sa Chandrika Kumaretunga 
«Jeg har ikke noe blod på hendene mine»

I juli 2020 er det altså 25 år siden denne tragedien 
fant sted. Hittil har det ikke vært noen uavhengige 
undersøkelser av det som skjedde. Ingen er blitt stilt 
til ansvar for denne bombingen.

I juli neste år er det 25 år siden 
bombingen av St. Peterskirken 

i Navaly på Sri Lanka.
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Jaffna bibliotek ble brent av statsstøttede mobber i 1981

Jaffna bibliotek, et av de største bibliotekene i Sør-Asia, havnet i hendene på Sri Lankas sikkerhetsstyrker og 
statsstøttede mobber 31. mai 1981. Biblioteket brant i to døgn og den tamilske nasjonen mistet over 95.000 gamle 
tamilske skrifter på palmeblader (olai) og pergamenter, manuskripter, uerstattelige bøker, magasiner og aviser.

Tamilene ble flyktninger i sitt eget land. Her flykter de fra de fremrykkende regjeringsstyrkene.



Randi Ertesvåg holdt en tale under Thai pongal 
festivalen om hvorfor er kunst og kultur viktig? 
Her er det teksten til talen hennes: 

“Tusen takk til Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter 
og Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter for 
invitasjon til å delta på Thai Pongalfestivalen og 
gratulerer så mye med dagen! 

Jeg kommer altså fra Norsk kulturråd som er en 
statlig organisasjon tilknyttet Kulturdepartementet. 
Vårt oppdrag er å gi økonomisk tilskudd til kunst 
og kultur, vi skal være en pådriver for nye kunst- 
og kulturprosjekter, vi skal drive utviklingsarbeid, 
og vi skal være rådgiver for staten i kulturspørsmål. 
Det vil si at vi jobber med musikk, teater, dans, 
bildekunst, litteratur og kulturarv, sammen med 

kunstnere, frivillige organisasjoner, museer og andre 
institusjoner.

Hvorfor ønsker så staten gjennom Kulturrådet og 
mange andre å ha en egen kulturpolitikk og bruke 
penger på kunst og kultur? Og et mer grunnleggende 
spørsmål: Hvorfor er kunst og kultur viktig? Hva 
skal vi egentlig med kunst og kultur i dag? Til hvilke 
formål? Er ikke kunst og kultur et overskuddsfenomen 
som publikum bør betale for selv?

Disse spørsmålene er stadig oppe til diskusjon. 
Det gis mange ulike svar, dere som er i denne 
salen vil gi ulike svar, og debatten om dette 
foregår hele tiden. Vår kulturminister Trine Skei 
Grande knytter kulturaktiviteter til begreper som 
ytringsfrihet, demokrati, mangfold, inkludering og 

Randi Ertesvåg er seniorrådgiver i Kulturrådet. Hun har gjennom et langt yrkesliv arbeidet innen kultursektoren 
både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bl.a. vært medlem i Den norske UNESCO  (FNs organisasjon for 
utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og informasjon) -kommisjonen og har vært sentral innen 
utredninger om immateriell kulturarv.

Hvorfor er kunst og kultur viktig? 
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menneskerettigheter og ser kunst- og kulturytringer 
som viktige verktøy i arbeidet for disse verdiene. Dette 
er det heldigvis allmenn oppslutning om i Norge.

Jeg vil gjerne dele noen tanker med dere om hvorfor 
kunst og kultur er viktig for meg, og også for mange 
andre:

Vi kan alle være enige om at selve opplevelsen av 
kunst og kultur er viktig for oss, å oppleve noe som er 
vakkert, stygt, overraskende, provoserende, uforståelig 
- det skjer noe med oss, vi ler, vi gråter, vi blir trøstet, 
vi blir sinte, vi blir provoserte og engasjerte, vi føler 
oss dumme, kloke, vi drømmer oss bort, vi lengter, vi 
løftes ut av hverdagen. Kulturuttrykket gjør altså noe 
med oss, det rører oss, det utvikler oss.

Og opplevelsen blir gjerne sterkere når den foregår 
sammen med andre mennesker. Eksempelvis 
musikk, sang og dans, som vi opplever her i dag, er 
sosiale kunstformer som skaper samhold, fellesskap 
og trygghet. Samtidig skapes kommunikasjon, slik 
at mennesker med ulike språk forstår hverandre 

uten oversettere og bygger broer og kontakt mellom 
mennesker og mellom kulturer. Slik er kunst et 
internasjonalt og tidløst språk og har en kraft og en 
energi og en fortellerevne som vårt daglige språk 
gjerne mangler.

Kulturarv og kulturvern er en viktig del av kulturen, 
kulturarvens ulike former er en historisk plattform 
som vi bygger samfunnet på. Kulturarven forbindes 
gjerne med katedraler og templer, mektige kunstverk 
eller berømte bygninger, vår materielle kulturarv. 
Men det handler også om mat, musikk, kunst, 
litteratur, dans, håndverk, tradisjoner, det vi gjerne 
kaller immateriell kulturarv.

Kulturarv    er altså noe mer enn objekter og 
monumenter. Det er også fortellertradisjon, 
utøvende kunst, skikker, ritualer, feiringer, 
håndverkstradisjoner, altså levende uttrykk som er 
nedarvet gjennom generasjoner og som skal formidles 
til nye generasjoner, nettopp slik denne feiringen 
i dag viser så tydelig. Hvorfor skal vi beskytte og 
videreutvikle dette? Jo, fordi dette er med på å gi oss 
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identitet, både som samfunn og som person, og er 
bindeledd mellom fortid og nåtid. Gjennom kunnskap 
om, og rotfeste i, egen mangfoldige tradisjon, blir et 
samfunn bedre rustet til å møte andre kulturer. En 
person som har rotfeste i, kjenner til og har trygghet 
i egen kulturarv vil også være mer åpen i møtet med 
andres kulturarv. Kultur skaper trivsel, som vi vet, 
gjør folk trygge på seg selv, som igjen gjør samfunnet 
robust, åpent og mer tolerant. Med en bedre kunnskap 
om og forståelse og aksept for hverandres kulturarv 
kan vi komme hverandre i møte gjennom dialog og 
i gjensidig respekt. Derfor arbeides det aktivt både i 
Norge og internasjonalt med å verne kulturminner, 
å ta vare på så vel bygninger og monumenter som 
håndverk og dansetradisjoner.

Og hvem skal ta vare på og videreføre disse 
tradisjonene, disse minnene? Noe ansvar kan ligge 
på det offentlige ved å ha støtteordninger og legge 

til rette, men det er først og fremst utøverne selv 
og deres miljøer som kan uttrykket og som kan 
videreføre og videreutvikle. Dette gir et stort ansvar, 
både for enkeltpersoner og for de miljøene de er en 
del av, og under feiringen i dag ser vi tydelig hvordan 
det tamilske miljøet i og rundt Oslo tar dette ansvaret 
på alvor på en imponerende måte.

Betydningen av kulturminner ser vi tydelig i land 
som er i væpnet konflikt. Ødeleggelsene av kulturarv 
i konfliktområder har vært økende de senere år. En 
rekke uerstattelige kulturverdier i form av eksempelvis 
museer, arkiver og kulturminner har blitt plyndret 
eller ødelagt. Dette skjer ofte av økonomiske grunner 
gjennom salg av objekter, men først og fremst for å 
ramme og utviske den identiteten og de tradisjoner 
som har vært utviklet over århundrer. Her har vi 
alle, sammen med det internasjonale samfunnet, et 
stort ansvar i bevaring og gjenoppbygging, og også 
tilbakeføring av det materialet som er forsvunnet!
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Norsk kultur har alltid vært påvirket av impulser fra andre land og andre kulturer. Vi har vært, og er, i tett 
kontakt med verden gjennom egen aktivitet utenfor Norge, og verden kommer til oss med nye innflytelser og 
nye påvirkninger. Dette utvikler og skaper det Norge vi alle er en del av. Takk til dere og det tamilske miljøet 
for at dere, gjennom aktiviteten som er vist her i dag og på andre måter, bidrar med å utvikle oss og samfunnet! 
Og takk for at dere inkluderer oss som er gjester!

Jeg vil gjerne få ønske lykke til til Kultursenteret i det videre arbeidet med å skape samhold og trygghet, gi 
oss alle opplevelser, stille spørsmål ved utviklingen av samfunnet og skape kontakt og kommunisere med 
omverdenen.
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Tamilene har møtt mange ansvarlige politikere i verden med
vrangsiden ut.

“Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, 
ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare an-

sett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden 
av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spilleom. 
Pytagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det 
onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen 

fører utenom.”
Michel de Montaigne


