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Fredfull sameksistens mulig 

Miclt i de store og små nyhetene som opptar oss, er Sri Lanka igjen i fokus. 
Øen lankesiske regjeringen og UTE, de tamilske tigrene, har kommet 

mm til en avtale om permanent våpenhvile. Bak. dette store gjennombruddet 
ligger nitidig skytteldiplomati fra norsk UD. Neste fase i fredsbestrebelsene er å 
fudtand1e &am et .interim.styre for de tamilske områdene. LITE-lederen Vel
lupillai P.irapaharan gjorde dette klart under en pressekonferanse den 10. April 
i Killaochchi. Dette fordi at prinsipielle motsetninger for å oppnå en mulig 
permanent politisk. løsning til konflikten er stor, og kan ildce løses over natta. 

Det er ingen hemmelighet at den singalesiske regjeringen vil ha en løsning 
innenfor rammen ~landets suverenitet. LTTE på sin side er opptatt av 

tre prinsipper. Anerkjennelse av Tamilenes nasjonale identitet, Anerkjennelse 
av Tamilenes tradisjonelle hjemland og sist, men ildce minst, Tamilenes rett til 
selvbestemmelse. Tamilske parlamentarikere fikk mandat for disse kravene ved 
valget i 1977. Det er de samme prinsipielle kravene tamiler over hele nord og 
øst støtter i store massemønstringer kalt 'Pongu Thamil'. 

Det er den singalesiske regjeringens holdning som avgjør om LTTEs krav 
kan tolkes som noe annet enn en egen tamilsk stat. LTTE ledelse gjorde 

det klart under den siste pressekonferansen at tiden ikke er moden for å gi avkall 
på den væpnede kampen. En slik uttalelse bør ikke ra noen til å heve øyen
brynene. Dette er en ærlig innrømmelse som vil bli forstått av alle som kjenner 
den historiske utviklingen av tamilenes væpnede kamp. LTTE har slett ingen 
grunn til å ty til våpen igjen når den singalesiske regjeringen gjør sitt for å aksep
tere tamilenes prinsipielle krav, og viser det i handling. 

Statssekretær Vidar Helgesen fortalte nylig til verdenspressen på Sri Lanka at 
prosessen beveger seg i riktig retning i stort tempo. Men en ting er viktig å 

ildre bagatellisere: Det er stor prinsipiell uenighet mellom partene i spørsmålet 
om den endelige politiske løsningen. Derfor er det viktig at Norge gjør sitt for 
at makteliten i Colombo tenker i nye baner. De historiske årsak.ene til tamilenes 
krav om en egen stat, bør taS alvorlig. Det er kun da en fredfull sameksistens av 
begge nasjoner på øya er mulig. Norge og verdenssamfunnet må øve innflytelse 
på den singalesiske regjeringen om å akseptere tamilenes prinsipielle krav og 
handle ut fra dette ståstedet. Hvis ikke vil innsatsen og pågangsmotet det norske 
fredsdiplomatiet representerer, kunne være forgjeves. 



Nirmalan Selvarajah 

Vi er født og oppvokst her i Norge, akkurat slik nordmenn er. Samtidig er vi svært stolte 
av våre tamilske røtter. Kombinasjonen av den norske nasjonalfølelsen og den tamilske 
kulturarven, gjør oss til det vi er: Norsktamiler! 

Ja, vi elsker også dette landet! 

D e fleste vet hvor øya Sri Lanka er. For de som ikke vet 

det, er det den "pæreformede" -øya som ligger under 
India. Tidligere kjent for å være et ferieparadis blant vestlige 

turister. Tamilene kommer opprinnelig fra den nordlige og 

østlige delen av Sri Lanka. I tillegg er det bosatt tamiler i 
store deler av Sør-India (Tamil Nadu). Det er anslått at det 
finnes rundt 85 millioner tamiler på verdensbasis. 

Hva er historien ·vår? 

Sri Lanka, tidligere kalt "Ceylon", har en lang historie. Helt 

fra gammelt av, har landet blitt styrt av en rekke mindre 

kongedømmer. Landet var delt opp i relativt små geografiske 
soner, og hadde en tilhørende konge som regjerte. Fra1800-

tallet ble øya kolonisert (etter tur) og regjert på et overord
net nivå av ulike europeiske land. 

Det siste landet som koloniserte Ceylon var Storbritan-
nia. Det britiske herredømmet trakk seg ut, og landet ble 
selvstendig i 1948. Allerede det første året som et fritt land, 
ble den tamilske folkegruppen undertrykt av det singalesiske 

styret. Tamilene prøvde forgjeves å få til løsninger hvor 
deres ord også kunne bli hørt. Forskjellsbehandlingen ble 
bare større og større etter som årene gikk. Da de tamilske 

studentene måtte ha et langt høyere karaktersnitt for å 
komme inn på universitetsstudier enn singalesiske, førte 

det til ikkevoldelige demonstrasjoner og sultestreiker. Disse 
ble besvart med voldelige og dødelige angrep fra regjering-



Unge norske tamiler foren slottet. Ny generasjon og ny identitet.! 

shæren mot tamilene, deres hjem, eiendeler og ikke minst 
deres barn. I 1983 begynte den nå snart 20 år lange in
nbyrdeskrigen, som en følge av denne ekstreme "apartheid" -
behandlingen. Tamilene som bor spredt rundt i verden, er 

på flukt fra den srilankeiske terroren. 

Hvordan er kulturen vår? 

Nasjonaldrakten vår heter "Veddi" og "Sari'', som er for 
henholdsvis menn og kvinner. Den mest kjente maten vår 
er ris og karri. Karrien er en slags gryterett som lages av de 

fl.este kjøttyper, og sjømat-slag. Maten er ganske lik sør

indisk mat, men den skiller seg litt fra den blant annet på 
krydderkombinasjonene. 

"Natheswaram'' er et klarinettlignende instrument. Dette 

instrumentet brukes sammen med en tromme som kalles 
"melam" og er blitt spilt på tamilske folkefester i fl.e~e hun
dre år. I den senere tid har disse instrumentene blitt brukt 

sammen med vestlige instrumenter og musikken er blitt 
svært populær blant den yngre generasjonen. 

Har ikke dere bare en religion? 

Nei. Tamil er ikke en religiøs gruppe, men en etnisk folke
gruppe. I motsetning til flere andre folkegrupper, består 
tamilene av hinduer, kristne og muslimer. Selv om reli
gionene er vidt forskjellige, har ikke dette skapt noen store 
problemer for oss. Dette skyldes at det er en grunnleggende 

faktor som binder oss sammen, nemlig språket vårt. Det er 
det tamilske språket som gir en tamil identitet. 

Hva er en såkalt "norsktamil" da? 

En norsktamil er et individ som har en norsk nasjonalfølelse 

og samtidig er stolt av sine tamilske røtter. Man bevarer det 
tamilske språket ved å lære seg å skrive og lese det. Kulturen 
bevarer man ved å lære seg ulike kulturelle tradisjoner, og 
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ikke minst ha et tamilsk innslag i hverdagen sin, det kan 
være i form av m~t, musikk, dans m.m. Samtidig som man 
bevarer den tamllske delen i seg selv, opprettholder man 
også den norske delen. Som sine norske venner, føler .en 
norsktamil like sterk nasjonalfølelse. Når Norge spiller en 
landskamp, er gleden like stor hos norsktamilene hvis vi 

vinner. Tilsvarende er det når Norge tar en internasjonal 

anerkjennelse, norsktamilene er like interessert i å høre hva 
det gjelder. 

Som enhver landsmann føler lojalitet overfor sitt land, føler 
vi like stor lojalitet overfor Norge som vårt tamilske hjem-

Websider på nettet 

land. D ette kommer til syne ved at vi kommer i forsvars
posisjon når det norske samfunnet blir kritisert, slik vi ogsi 
gjør når det t~ilske samfunnet blir kritisert. 

I et samfunn er det viktig at hver borger føler en plikt over
for sitt land. M~ skal ikke spørre om hva landet kan gjøre 
for en selv, men hva en selv kan gjøre for landet. D enne 
pliktfølelsen har alle norsktamilene, både når det gjelder 

Norge og det tamilske hjemlandet. Alle norsktamilene øn
sker å leve som nyttige samfunnsborgere. 

• 

Informasjon om konflikten i Sri Lanka florerer på et ukjent antall websider. Vi har valgt ut noen av de mest informative og 
troverdige lenkene som finnes i dag. På disse sidene kan du finne svar på de fleste spørsmålene om konflikten. 

http://www.news. tam i lcanadian.com 
Meget innholdsrik side. Godt presentert informasjon om tamilenes historie og kultur. Mye informasjon knyttet til kam
pen for selvbestemmelsesretten. Den har en rekke artikler og analyser, og ikke minst kart over Tamil Eelam. l tillegg 
har den en svært god nyhetsside som oppdateres flere ganger daglig. Som Web-adressen tilsier, inneholder siden også 
informasjon om tamilene i Canada, blant annet deres livsstil, kulturelle begivenheter m.m. 

http://www.tamilnet.com 
En av nettets mest besøkte tamil-relaterte webside. Her får man oppdaterte nyheter knyttet til tamilske saker døgr.iet 
rundt. 

http://www.eelam.com 
Her finner du detaljer om tamilenes kamp for frihet, analyser samt en del pressemeldinger. 

http://www.eelamweb.com 
Mye informasjon om LTIE. I tillegg inneholder den en egen side med "Spørsmål og svar" (FAQ) om Tamil Eelam. Ta en titt 
her hvis du lurer på noe angående Tamil Eelam. 

http://www. tam i lguardian.com 
Dette er websiden t il en relativt stor avis. Her kan du lese både nettutgaven (i html-format) og originalutgaven 
(i pdf-format). 

http://www.sangam.org 
Dette er en side som drives av llankai Tamil Sangam i USA. Den inneholder en rekke analyser om konflikten på Sri ~anka 
og flere linker til andre nyttige informasjonssider. 
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En samtale med statssekretær Vidar Helgesen 

Statssekretær Vidar Helgesen er et ubeskrevet blad både for tamiler og for 
mange nordmenn . I det siste har han bemerket seg som en av de viktigste nor
ske aktørene for å finne en fredelig løsning på en av de blodigste borgerkrigene 
i verden. 

Helgesen har vært med i politikken .en. del år. Han har vært aktiv både i Unge 
Høyre og gymnasiastpolitikken. Som jurist har han spesialisert seg i internas
jonal rett og menneskerettigheter. Han jobbet blant annet i Internasjonale Røde 
Kors i Geneve. En kort periode arbeidet han som advokat inntil han ble bedt 
om å bli statssekretær. 

Intervjuet av 
Raja Balasingam 
Gabriel Edwin Rosairo 

På spørsmål om hvorfor det er viktig å finne en fredelig 
løsning på en konflikt på den andre siden av kloden, 

sier Helgesen at det er viktig å finne løsninger på alle kon
flikter i verden. Man bør løse politiske konflikter med fre
delige midler og ikke med militære midler. For Norge er det 
positivt om vi kan bidra, og det kan vi gjøre nettopp fordi 
vi er langt unna og ikke har noen politiske eller økonomiske 

interesser i Sri Lanka. 

Når vi spør om de f°ar krampe ved å uttale srilankesiske navn 
riktig, ler han rått. 

- Vi vet jo ikke om vi klarer å uttale navnene riktig, men vi 
prøver jo, sier han og ler igjen. 

- Hvilke roller har Norge i dag? Fortsatt bare tilrettelegger
rolle, eller har Norge !att utvidede fullmakter i forhold til 
fredsprosessen? 

- Vi har fortsatt rollen som tilrettelegger, det er en rolle som 
responderer på partenes ønsker. Hvis partene ømker at vi skal 
komme med et forslag for å bygge bro over motsetninger, så gjør 
vi det. Ellers har vi også en rolle som leder av overvåknings
mekanismen for våpenhvileavtalen. Det er en annen rolle. Vi 
prøver å skille de rollene, fordi vi ikke vil at alle vurderinger 
som er knyttet til fredsprosessen skal blandes med alle vurder
inger i observatørrollen. 

- Kommer dere til å ha meglerrolle etter hvert ? 

- Nei, jeg tror v~ hele tiden vil vurdere hva slags rolle vi skal 



Sri Lankas nyvalgte statsminister Ra nil Wickremesinghe sammen med statssekretær Vidar Helgesen og spesialrådgiver Erik Solheim. 

spille, men vi vil være en tilrettelegger, en prosessmedhjelper for 
partene og vi ønsker først og fremstå fl partene til å snakke 
sammen. Så kan vi bistå. Det vi har gjort i våpenhvileavtalen 
og er forberedt på å gjøre også i de videre forhandlingene, er 
å komme med forslag basert på det partene ønsker. Da vil vi 
gjerne være kreative, men vi kan ikke være meglere i den for
stand da Norge ikke har noen særlig politiske ryngde å kaste bak 
vår rolle. Vi er et lite land og må være det bevisst. 

- De rapportene som observatørene skriver, er de offentlige 
eller hemmelige? 

- De er hemmelige. 

- Hvordan f'ar vi vite om eventuelle brudd på våpenhvilen? 

Det er veldig lite som er hemmelig i Sri Lanka, sier Helgesen. 

Overvåkningskorpset skal vurdere om det blir begått brudd 
på avtalen, og hvem som i så fall har ansvaret. Dette vil bli 
formidlet til partene. 

Hvilke erfaringer sitter du igjen med en måned etter den 
historiske våpenhvileavtalen mellom regjeringen og LTTE? 

- Det virker som om våpenhvileavtalen holder. Vi har også 
fltt på plass_overvåkningsmekanismen. Det virker også som 
om avtalen har bred støtte, selv om den fikk en del kritikk fra 
enkelte hold. Selv om regjeringen kalte lokalvalget so.m var i Sri 
Lanka for en folkeavstemning om fredsprosessen, så endte det 
opp med at regjeringspartiet fikk 217 av 222 valgkretser. Det 
må jo tolkes som klar støtte til fredsprosessen. 

- I likhet med dagens regjering kom president Kuma
ratunga i 1994 til makten med fred som valgkampsak. 



Utenriksminister Jan Pettersen informerer pressen om.våpenhvileavtalen som ble undertegnet mellom regjeringen i Colombo og den tamilske frigjøring
sorganisasjonen LTTE. 

Forventningene var store også den gangen hun forhandlet 

med LTTE. Etter fire måneder mislyktes forhandlingene 

og krigen var igjen et faktum. Hva er det som står sterkere 

denne gangen for å oppnå varig fred i forhold til sist gang? 

- For det første er begge parter enige om en tredje part. Og jeg 
tror at noe av det som gikk galt forrige gang var at man sendte 
brev fra den ene parten til den andre. Retorikken ble skarpere 
og skarpere og det ble misforståelser og det hele ble veldig nega
tivt. Det vi legger vekt på er å høre på partene og når de har 
noe kritisk å komme med, så formidler vi det. Vi formidler det 
ikke i form av skriftlige meldinger fra den ene til den andre, 
men vi formidler substansen og ikke nødvendigvis retorikken og 
derfor tror jeg at vi klarer å dempe det litt. Det er en tredje
parts funksjon å holde fokus på sakene og ikke på retorikken. 
Partene er mer enige nå om hva slags tilnærming man skal 

ha. Man skal ha en skritt for skritt tilnærming og ikke finne 
totalløsninger med en gang, men bygge opp tilliten gradvis. Jeg 
forstår at det i -94 og-95 var en noe annen tilnærming. Så er 
det på singalesiske side helt klart en økonomisk situasjon som 
forteller befolkningen at fred er nødvendigfor å fl investeringer 
og økonomisk utvikling. Jeg tror nok også at 11. september har 
hatt en betydning, fordi hele det internasjonale bildet er blitt 
forandret. Jeg vil tro det har betydningfor begge sider i Sri 
Lanka for å finne en fredelig løsning på konflikten. 

- Man snakker ofte om 11. september, men fra de tamilske 

tigerenes side ble det tatt til orde for en forhandlingsløsning 

allerede for tre år siden? 

- ja, men jeg tror nok at partene i flere konflikter i verden har 
fltt større press på seg nå til å finne veier ut av volden og kon-
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fliktene. Det vil jeg tro også gjelder s;i Lanka. Det er viktig at 
begge parter ønsker en overvåkingsin_e~i:misme og den er grundig 
planlagt. Det viser at partene vil har verdenssamfannets opp-
merksomhet om våpenhvilen og prosessen. . 

- Hva er det som taler imot en snarlig fredsløsning? 

- Det er vanskelig å si. Jeg tror det er helt avgjørende for begge 
sider at folk flest ønsker fred og den dagen folk flest ikke ønsker 
fred, vil det være vanskeligere. Men vi har et klart inntrykk av 
at begge sider ønsker fred og at det er et folkelig press på lederne 
til å bevege seg videre. Så vil det kunne skje i prosessen at 
våpenhvileavtalen blir brutt, mer eller mindre alvorlig, og da 
er det helt avgjørende at partene slår ned på de personene, de 
soldatene eller kadrene som bryter avtalen og disiplinerer sine 
folk, for da kan man bringe prosessen videre. Det som er viktig 
er å vite at et brudd på våpenhvileavtalen ikke nødvendigvis er 
døden for prosessen. Man må prøve å dra den videre uansett. 

- Når vi først snakker om døden, la oss tenke oss et scenar~o 
i likhet med det som skjedde i Israel, der statsminister Ytsak 
Rabin ble drept. Sri Lankas første statsminister ble-drept · 
av en buddhistisk munk. Om det samme skjer med dagens 

statsminister Ranil Wikramesinga, vil de som står bak han 

videreføre fredspolitikken hans? 

- ja, jeg tror det er en veldig overbevisning om at fred er 
nødvendig. De har hatt et sammenfall mellom en økonomisk 
nedgang og en oppgangfor fredsviljen og dette henger sammen. 
Alle politikere ønsker jo å være i takt med sitt folk og det er 
åpenbart en sterk vilje til å finne en fredelig løsning. Det er en 
erkjennelse av at man ikke kan finne en militær løsning og den 
går langt inn også i det militæret på Sri Lanka. De har også 
vært konsultert i denne prosessen. 

- Tror du prosessen går i riktig retning og at det ikke kan bli 

krig igjen? 

- ja, jeg tror på det. Hvis jeg ikke trodde at det var håp om 
en fredsløsning, ville jeg ikke involvert meg. Men vi er selvsagt 
forberedt på at ting kan gå galt. Men som vi ser det nå, er det 
en historisk mulighet begge parter har til å finne en løsning. 

- Presidenten i Sri Lanka, Chandrika Kumaretunga, mener 

at Norge i sitt forsøk på å megle i konflikten med LTTE, 
har gått så langt at det truer Sri Lankas suverenitet. Hun har 

også tidligere sagt at hun kan gjøre fredsavtalen ugyldig ved· 
å skrive et brev til forsvarsledelsen. 

- I lys a.v hennes mange uttalelser og i forhold til den makt · 
hun har til å avsette regjeringen og oppløse nasjonalforsam

linge~(~ser.du. henne som et hinder for fred og forsoning 
i landet? ·· 

- Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror hun har et fredsønske og hun 
holder jo fast ved at hun støtter fredsprosessen i det store og 
hele. Men hun har kommet med noen kritiske .bemerkninger 
om elementer i våpenhvileavtalen. Det:e.r bemerkninger som vi 
ikke ønsker å gå inn i. Det er Regjeringen vi forholder oss til i 
detaljspørsmålene, men vi har også .blitt bedt om å holde presi- . 
denten orientert. Det gjør vi løpende; både henne og hennes 
rådgiver Kadirgamar. Det·er selvsagt ikke riktig at Norge her 
fir en rolle som griper inn i Sri Lankas suverenitet. Forøvrig 
er det ikke noe problem at hun er kritisk innstilt til enkeltele
menter, for hun fastholder hele tiden sin overordnede støtte til 
fredsprosessen. Det er viktig. 

- Norge er et nøytral~-land og det har gjort at partene kan 
stole på Norges integritet for å fa avsluttet denne krigen 

som flertallet av tamiler· og singalesere ikke vil ha. Ved et . 
eventuelt brudd på våpenhvilen er det i henhold til MOU ~

(Memorandum of understanding). Norge som er ankein-_ 
stans. Har Norge rett til å komme med uttalelse? 

- Det er ikke Norge som sådan, men Sri Lanka Monitoring 
Mission (SLMM) som har fallmakt og autoritet til å tolke 
avtalen. SLMM er inten;asjonal, den har deltagere fra tre 
land Hvis det skjer et brudd så kommer Local Monitoring 
Committee med en uttalelse. Hvis ikke Local Monitoring 
Committee blir enige, er det lederen av SLMM som har det 
siste ordet. Men SLMM vil ikke kunne tvinge igjennom respekt 
for våpenhvileavtalen,. det må være partene selv som sørger for 
disiplin og treffer tiltak mot de enkeltpersoner eller grupper som 
bryter avtalen. Det er ikke riktig å kalle SLMM en ankein
stans, for den gir ingen bindende pålegg, den bare fastslår om 
det foreligger et brudd på avtalen, og hvilken part som er ans
varlig for bruddet. Men noe mer enn det kan man ikke gjøre. 

- Grunnen til at jeg stilte det spørsmålet var at Asley Wills, 
USAs ambassadør i Colombo, har uttalt seg i media om 
uregelmessigheter og truet LTTE for å bryte våpenhvilen. 
Sri Lankas forsvarsminister Thilak Marapane, forsvarer 
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~,_-Jei~J.~~s.Anton Balasinghafrl re~gerte veldig kons~ktzvt på 
. ·Jeiif; og iiorde det klart at LTTE ikke· bryter avtalen, og at 
·man vil slå ned på eventuelle brudd. Jeg vet at amerikanerne 
syns det var et veldig konstruktivt svar. Amerikanerne har også 
gjort det klart at de støtter fredsprosessen fullt og helt, og at de 
heller ikke ser det amerikanske forbudet mot LTTE som noe 
hinder for at forbudet på Sri Lanka blir opphevet. 

.~ Etter at Norge overlot forhandlingsarenaen mellom Israel 
_og Palestina til USA, gikk det meste galt. Og det fikk 

· t(agiske konsekvenser for palestinerne. Denne siste innblan

CJ.4igen fra USA sin side og den plutselige interessen ameri

k~ske tjenestemenn viser for å besøke Jaffna, har forsterket 
~ange tarnilers frykt for at Sri Lanka er i ferd med å bli et 
nytt Midt-Østen? 

- Nei, jeg tror ikke det, for det første så er det jo ikke ameri
kanerne som er årsaken til det som nå skjer i Midt-Østen, det 
er jo partene og ikke minst israelernes egn.e overdrevne aksjoner. 
I Sri Lanka tror jeg at USA erkjenner at Norge her spiller 
en rolle som amerikanerne ikke kan spille, og at de har all 

fra BBC- journalisten, og;jl~t han trodde det var en realistisk 
tilnærming. Men vi har iJort det klart at den norske regjer
ingen ikke har noe synpå ·substansen i en avtale, det må være 
partene på Sri Lanka som kommer fram til det. Og det gjelder 
også amerikanerne, de må gjerne ha et syn på det, men det er 
LTTE og regjeringen som må finne frem til en løsning på dette. - .... 

- Som tilretteleggere spiller dere en stor rolle, betyr det at 
dere er åpne for en løsning hvis tamilene under forhandlin
gene kommer med ønske om en selvstendig stat? 

- Det er egentlig ikke interessant hva Norge mener om det, 
for vi har ingen synspunkter i saken, det interessante er hva 
LTTE og regjeringen er villige til å gå med på. I våpenhvile
avtalen står det at partene forplikter seg til å respektere Sri 
Lankas territoriale integritet. Det er et uttrykk som angir en 
ramme for denne prosessen, men hva den skal fylles med må jo 
partene selv avgjøre, og innenfor denne kan man jo finne veldig 
mange løsninger. Mange land har jo utstrakt selvstyre i enkelte 
provinser som for eksempel Canada, Sveits og i noe mindre grad 
Tjtskland. 

• 
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Dr. N. S. Moorthy 

Dr. N. S. Moorthy er utdannet lege fra Universitet i Colombo. Han gir her et lite innblikk 
i tradisjonell indisk/kinesisk medisin, noe som også er vanlig i Sri Lanka. 

Ayurveda -
en alternativ medisin 

J\ lternativ medisin er en konstruktiv metode for be

.l"\handling av sykdom. Denne har til hensikt å fjerne/ 
eliminere de uønskede faktorene som leder til sykom, 
hvilket gjøres ved bruk av elementer som er (fritt) til
gjengelig i naturen. 

Noen av de aiternative terapiene som blant annet Ayurveda 
(tradisjonell indisk/kinesisk medisin) er blitt brukt i tusener 
av år i deres respektive områder. De mest befolkede landene 

som Kina og India har overlevd flere århundrer til tross for 
katastrofale sykdommer. Dette har de klart ved effektiv bruk 
av deres egne medisinske systemer. 

Selv om Ayurveda opprinnelig kom fra Kina og India, er 
denne type medisin svært mye brukt i land som Sri Lanka 

og Pakistan. I de tamilbefolkede områdene er naturmedisin 

blitt veldig populært. Hos den islamske befolkningen er 
«Yunani»- behandling mye brukt. 

Den srilankeiske regjeringen har et eget departement for 
alternativ medisin. I hvert fylke finnes det et senter for 
Ayurveda-medisin. Spesielt i landsbyene blir denne type 
medisin benyttet av kommunale instanser. Hvert av disse 
sentrene rar statstøtte. 

Krigen i den nordøstlige delen av Sri Lanka medførte en 
stopper for tilførselen av mat, medisiner og andre livsnødv

endige produkter. Som et resultat av denne umenneskelige 
embargoen innført av den lankeiske regjeringen, har flere 
barn og voksne måttet lide av utallige sykdommer uten 
å kunne få behandling. For å beskytte seg mot alvorlige/ 



Alternativ medisin består av planter, urter og røtter 

livstruende sykdommer har disse menneskene brukt natur
medisin som behandling. 

Folk i disse områdene har kunnet bruke røtter og urter 
som.finnes her. Røttene og urtene har hjulpet svært mye i 

behandling av sykdommer og andre lidelser. Derfor er det 
i den senere tid blitt oppmuntret til å dyrke ulike røtter og 
urter i disse områdene. Dette arbeidet er nå kommet relativt 

godt i gang. 

Folk i Vesten hadde også sine egne urtemedisiner helt frem 

til begynnelsen av 1800-tallet da den moderne medisinen 

tok over i praksis. Den vitenskapelige og industrielle revo

lusjonen ledet hele verden på veien mot konvensjonelle 
medisinske systemer. 

På grunn av relativt dårlige resultater når det gjaldt kroniske 
sykdommer, som bl.a. leddbetennelser, hud-problemer, mi

grene og stress begynte folk å se på andre former for terapi. 
Homeopati, aromaterapi og akupunktur er noen av de 
alternativene som har blitt testet ut. Noen av disse har blitt 
svært populære blant folk, i løpet av de siste 25 årene. Selv 
om disse systemene varierer i navn og opprinnelse, bygger 
de alle på de samme grunnleggende prinsippene. 

Ideen med alternative metoder som behandling, er å rense 
«kroppssystemet» på en naturlig måte og samtidig øke 
livskvaliteten. I tillegg er de med på å hindre fremtidige 

sykdommer i å påvirke kroppen på en destruktiv måte. 

Artikkelen oversatt av Tanya Sebastian e 
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På Sri Lanka nyter folk den nye fredfulle tilværelsen etter år med 
krigshandlinger. Men er det virkelig grunn til jubel allerede? Uten 
veloverveid tilnærming til tamilenes krav kan alle de viktige skritt 
som er tatt på Sri Lanka ved hjelp av norsk fredsdiplomati gå tapt. 

L okaltid klokka 10.38 på Sri Lanka den 25. mars landet 
et kanadisk bygd DHC-6 twin otter sjøfly på et nokså 

uvanlig landingssted, en vannreservoar på Iranaimadu i 
Kilinochchi distriktet i nordlige Vanni området kontrollert 
av LTTE, de tamilske tigrene. På sjøflyet satt Anton Balasi

ngham, hans kona Adele Balasingham og førstesekretær 
på den norske ambassade i Colombo Thomas Stangeland 
sammen med to kanadiske piloter. Sjøflyet hadde startet sin 
reise fra hovedstaden Male i Maldivene samme morgenen. 

Rajan Chelliah 

Anton Balasingham er teoretiker og sjefforhandler for LTTE. 
Reisen deres startet fra London den 22. mars. Som britiske 
statsborgere bodde han og kona i London i de to siste årene. 

At sjøflyet kunne lande i dette området, viser hvor langt 
fredsprosessen har kommet. Anton Balasingham er en sentral 
leder i LTTE og regnes som en viktig person i fredsforhan
dling med LTTE og regjeringen. Han var med i LTTE helt 



· ~iden slutten av syttitalet. Han har bistått lederen Velupil
lii Pirabhakaran.med samtlige fredsforhandlinger mellom 
LTTE og lankesiske-regjeringen. 

Anton Balasingham lider av nyresvikt og ble alvorlig syk i 

det LTTE-kontrollerte Vanni området i 1999. Balasingham 

var så alvorlig syk at han ikke kunne behandles i Vanni uten 
sykehus-fasiliteter 9g medisiner. Daværende regjering med 
president Chandrika Kumaratunga i spissen satt i verk en 

nokså.streng økonomisk blokade av tamilske område i nord. 
På det tidspunktet begynte Norge å leke med tanken om å 
spille en aktiv rolle som tilrettelegger for samtale mellom 
LTTE og den lankesiske regjeringen. 

Anton Balasingham var i en slik forfatning at han ikke 
"kunne transporteres fra LTTE- kontrollerte områder via 
sjøveien til utlandet for medisinsk behandling. LTTE 
kontaktet da Norge for bistand, ikke for å gå bak ryggen 
på den lankesiske regjeringen, men for å ta opp spørsmålet 
med den daværende regjeringen ledet av president Chan

drika. President Chandrika grep ikke sjansen til å bygge 
tillit til LTTE, men brukte det isteden til å forhandle med 

LTTE. Hun satte Anton Balasinghams liv opp mot militære 

og politiske gevinster i en situasjon da han lå på dødsleiet. 
Selv etter et snaut år med iherdige forsøk fra norske diplo
maters side nektet Chandrika å bøye av på kravet som ble 
framsatt på humanitært grunnlag. Anton Balsingham har 
i mellomtiden forlatt Vanni sjøveien ved hjelp av et av 
LTTEs marinefartøy da hans helse ble ytterligere forver-
ret. Han fikk midlertidig behandling underveis og kom 

fram til Storbritannia der han er statsborger. Norge hjalp 
videre med den avgjørende nyre-transplantasjon og syke
husopphold i Oslo. Norske diplomater grep sjansen til å 
bygge nødvendig tillit som tilrettelegger av fredsprosessen, 
en sjanse daværende president Chandrika ikke helt tok fatt 

i. Helt siden den gangen har Erik Solheim, i kraft av å være 

spesialrådgiver og andre embetsmenn drevet skytteldiplo
mati og har fløyet ex antall flytimer mellom Oslo, London 
og Colombo. De har også vært i Vanni og hatt samtaler 
med LTTE-lederen Velupillai Pirabhakaran. Dette ga re
sultater: Utenriksminister Jan Pettersen kunne med stolthet 

kunngjøre en permanent våpenhvileavtale mellom LTTE 

og regjeringen foran verdenspresse 22. februar i år. En slik 

permanent våpenhvileavtale er den første i sitt slag og var 
utformet med en tredjeparts deltakelse. 

Ubeskrevet blad 

Markedsliberalistiske Ranil Wickremesinghes seier som 
statsminister i parlamentsvalget i desember i fjor ga nye 
muligheter til fortgang i fredsprosessen. Partiet UNPs seier 

oppfattes som mandat for videreføring av fredsforhandlin

ger. Selv om Ranil Wickremesinghe har hatt mi~isterpost i 
tidligere UNP-regjeringer, er han et relativt ubeskrevet blad 
i forhold til overgrep mot tamiler. Den ruinerte økon
omien, krigstrette befolkninger i de rurale delene av det 
singalesiske sør og press fra verdenssamfunnet tvang Ranil 
Wickremesinghe til å vurdere en forsonende holdning til 
tamilene. Enhver ny leder i lankesisk politikk er nødt til å 
gjøre sitt for å løse konflikten i landet. Det er det spørsmålet 

som topper agendaen i Sri Lankas politiske diskurs. 

Sakte men sikkert beveger prosessen seg videre. Den 
permanente våpenhvileavtalen har tre hovedelementer: En 
fullstendig stans i alle offensive militære operasjoner, tiltak 
for å gjenopprette normale levekår for innbyggere og eta
blering av en internasjonal overvåkningsmekanisme under 
norsk ledelse. Som en følge av avtalen kunne veiforbindelse 

A9 mellom Jaffna-halvøya og fastlandet gjenåpnes etter å 
ha vært stengt i flere år. Hittil er det ikke blitt rapportert 
om noen alvorlige brudd på våpenhvileavtalen. Men 
tamilene synes det går for sent med å gjennopprette nor
male levevilkår for befolkningen. Dette særlig i forhold til 
å oppheve eksisterende fiskeforbud langs kysten. Det virker 
som om statsminister Ranil Wickremesinghe trenger tid 
til å overføre sin holdning til grunnivået blant militæret og 
servicepersonalet. 

Mandat for fred 

I provinsvalget i år ga landet ytterligere støtte til statsminis

terens parti for hans fremgangsmåte i fredsprosessen. UNF, 

koalisjonspartiet hvor statsministerens UNP er en viktig og 
avgjørende deltager, vant i 221 av 225 kretser. Dette opp
fattes som et klart mandat til å føre prosessen videre med 
LTTE. Det er allikevel viktig å påpeke at landet er i en meg
et særegen politisk situasjon. President Chandrika Kuma
ratunga fra PA (Folkets allianse) er i følge landets grunnlov 

statsoverhode. Hun har en ikke-forsonende holdning til . 
LTTE og er for en militær løsning på konflikten. Hennes 
retorikk mot fredsprosessen ser ut til å avta, dels på grunn 
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av økt folkelig støtte til fredsprosessen og dels på grunn av 
internasjonale press særlig fra USA. President Chandrika 
kan teoretisk oppløse landets nasjonal forsamling innen 
ett år etter valget og knuse alt håp om fred. Det spekuleres 
også i at statsministeren Ranil Wickremesinghe jobber ak
tivt å samle støtte for å endre grunnloven og dermed velte 

president Chandrika før det er for sent. Veldig mange 
parlamentarikere fra presidentens egne rekker ser ut til å 

gå over til statsministerens parti. Politikere på Sri Lanka 
er ikke modne nok til å fungere i et styresett som ligner 
·Frankrike, der president og statsminister kan tilhøre yt

terst forskjellige partier. JVP, et marxistisk parti som reg
nes som det tredje største parti blant singalesere utrykker 
klar motstand til de norske bestrebelsene og har krevd 
militæroffensiv mot LTTE. Presidentens parti fikk støte 
fra JVP for å avverge en mistillitskvotering mot hennes 
parti i parlamentet i september i fjor like før hun oppløste 
nasjonalforsamling og skrev ut nyvalg. I skrivende stund 
meldes det at Presidentens parti og JVP skal arrangere en 
massemønstring mot det norske fredsinitiativ. 

Det er et historisk faktum at uenigheter mellom rivalis

erende singalesiske partier har vanskeliggjort en løsning 
på den etniske konflikten. Situasjon ser nå ut til å endre 

seg. Den fattige befolkningen i sør er krigstrøtte. Det er 
de som sender sine sønner til en håpløs krig i nord og øst. 
Avisen The Sunday Leader fra Sri Lanka kunne melde i 
sitt siste nummer at det ikke finnes en eneste parlamen
tariker blant de 225 som har mistet en sønn eller bror i 
krigen med LITE. Krigen ble en stor inntektskilde for 

en del krefter i sør. Det er disse og populistiske politikere 
som er for en militær løsning av konflikten. 

Pågangsmot uten høyrøstet retorikk 

LTTE, de tamilske tigrene har på sin side utvist stor 

varsomhet i forhold til den pågående prosessen. Selv om 
de har vært misfornøyd med myndighetene i forhold til 
spørsmålet om normaliseringsprosessen i nord og øst har 
de vist pågangsmot og latt være å bruke høyrøstet re
torikk. LTTE lederen Velupillai Pirabhakaran har nylig 
utrykt sin støtte til statsministerens veloverveide og tøffe 
beslutninger hittil. På LTTEs krav om oppheving av or
ganisasjonsforbudet før forhandlingen har statsministeren 
Ranil Wickremesinghe svart positivt. Det er forventet 

organisasjonsforbudet vil bli opphevet snart. Det regnes 
som et berettiger krav fra LTTE, for det er da de er i stand 
til å delta som likeverdige parter i fredsamtaler. Ting tyder 
på at første fase av forhandlingene vil starte i Thailand i 
begynnelse av juni måned. LTTE gjorde det klart på den 
siste pressekonferanse at de kun vil diskutere opprettelsen av 
et interimstyre i den første fasen. Dette er en riktig frem
gangsmåte for videreføring av fredsprosessen til en perma
nent politisk løsning. Den singalesiske regjeringen og LTTE 
står fortsatt langt fra hverandre i spørsmålet om en endelig 
politisk løsning. Statsminister Ranil Wickremesinghe har 

hittil utrykt at de vil finne en løsning uten å undergrave det 
nasjonale felleskap. Wickremesinghe har ikke kommentert 
offentlig de grunnlegende kravene til tamilene. LTTE har 
på sin side utrykt at enhver løsning bør passes inn i deres 
tre prinsipielle krav: tamiler som en nasjon, tamilenes 
tradisjonelle hjemland og sist men ikke minst tamilenes 
selvbestemmelsrett. 

LTTE har utrykt til verdenspresse at eiden ikke er inne for 
å gi avkall på væpnet kamp ennå. De har utrykt at krav om 
en egen stat står ved lag inntil regjeringen kommer med et 
alternativt forslag som tamilene kan akseptere. Tamiler over 
den hele nordlige og østlige delen av landet har utrykt sin 
støtte til LTTEs tre prinsipielle krav. I de fleste byer har 
tamilene gått mann av hus og utrykt massiv støtte. På den 
siste mønstringen i Jaffna deltok seksti tusen tamiler. 

Regjeringen har hittil ikke utrykt sin posisjon i forhold til 
tamilenes prinsipielle krav, men har utvist raushet i forhold 
til å fortsette prosessen raskere enn antatt. På Sri Lanka 
hersker et håp om fred, og folk nyter den nye fredsfulle 
tilværelsen. En ting bør alle som involverer seg i konflik

tløsning på Sri Lanka ta innover seg: Det er ikke første gang 
et slik klima preger Sri Lanka. Det har vært veldig mange 
forsøk både med og uten internasjonal tilrettelegging. 
Samtlige forsøk endte uten å bære frukt, fordi regjeringen 
ikke helt skjønte tamilenes politiske krav. LTTEs prinsip
ielle krav er ikke annet enn de samme kravene moderate 
tamilske parlamentarikere fikk mandat til i valget i 1977. 

Det var lenge før LTTE begynte sin væpnede kamp. Uten 
veloverveid tilnærming til tamilenes krav kan alle de 

viktige skritt som er tatt på Sri Lanka ved hjelp av norsk 
fredsdiplomati gå tapt. Vi trenger et paradigmeskifte for 
den singalesiske makteliten. • 



Thusjanthy Yogalingarn 

Thusjanthy Yogalingarn drøfter generasjonskløften og holdninger hos foreldre og barn i et 
flerkulturelt samfunn. Skrib ten er student ved NTNU. 

Oppvekst kontra oppdragelse 

Forholdet barn og foreldre i mellom, er alltid et alc

tuelt tema. Generasjonskløft og holdninger er sentrale 
stridspunkter. Dette tydeliggjøres. særlig ved kulturkollis
joner. Ettersom Norge de siste årene er blitt et flerkulturelt 

samfunn, merker man tydeligere forskjellene på tvers av 
kulturene, innenfor det alctuelle temaet. 

Religion og tradisjon vil være avgjørende for oppdragelsen, 
da levesettet ofte utformes etter religiøse krav. Til syvende 
og sist er det likevel kulturen som setter betingelsene for 
oppdragelsen av barn. Disse kulturelle betingelsene kan de

rimot være vanskelige å bevare ved integrering i et fremmed 

samfunn. Kulturforskjellene vil få konsekvenser. Mens barna 

påvirkes av sine nye omgivelser, vil den eldre generasjonen 
føle en sterkere tilknytning tilhjemlandet. På denne måten 

vil foreldregenerasjonen i en sterkere grad enn· barna henge 

etter i integreringsprosessen. En naturlig følge av dette vil 
være misforståelser og verdikonflikter. Forholdet mellom 

foreldre og barna kan lett bli anspent. I tillegg vil også gen
erasjonskløften være rot til problemer. Oppvekstvilkårene 
endres i talet med generasjonen. Tanker og moralske hold-
. ninger forandres og gapet mellom generasjonene utvides. 
Forståelsen mellom barn og foreldre svekkes. · 

Foreldre med innvandringsbalcgrunn vil derfor kunne møte 
større utfordringer overfor sine barn, enn norske foreldre. 
Siden norske foreldre og barn er oppvokst i samme land, vil 

ikke tradisjon og kultur være de avgjørende konfliktkildene 
i tradisjonelle norske familier. Derimot vil generasjonsk
løften kunne skape problemer. I likhet med foreldre med 



Tamilsk kulturarrangement. Sang og musikk er et universelt språk som alle forstår. 

innvandrerbakgrunn vil norske foreldre også ha proble

mer med barnas nye holdninger. Her vil kanskje norske 
foreldre ha større problemer med å få barna til å holde på 
tradisjonene. Nordmenn føler kanskje ikke den samme til

knytningen til familien som tamilene. Samholdet i familien 
synes ikke så sterkt i vestlige land. 

De vestlige samfunnene skiller seg fra samfunn i Østen. 

Norge er det mange eksempler på ulike elementer som vil 
påvirke barna. Foreldre i de østlige land har mer de skulle 
ha sagt i de unges verden. Norske barn har tilgang på mange 
ulike kilder, og foreldrenes meninger teller ikke like mye 
som før. Særlig i tenårene ser vi dette. Venner og omgivelser 

spiller en viktigere rolle for ungdommene. På Sri Lanka er 
det en tydeligere tradisjon for at familiemedlemmene har 

mer innvirkning på barna. Foreldrenes ord blir som oftest 
fulgt. I flere tilfeller vil familien bety mer i Sri Lanka enn 
i Norge. Dette har sammenheng med at det norske sam

funnet stort sett tar seg av den samme sikkerheten som en 

storfamilie på Sri Lanka gjør. Sosialsikkerhet som trygde
system og pensjon gjør at eldre mennesker ikke er avhengige 
av familien i samme grad som på Sri Lanka. En konsekvens 
av dette kan være at kontakten mellom familiemedlemmene 

blir mindre. På Sri Lanka er denne kontakten nærmest 

livsnødvendig. Her ser vi at velstanden i et land også har 

innflytelse på oppdragelsen av barn. Velstanden er med på å 
forme kulturen. 
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I vestlige land er det mer akseptert at barn går i opposisjon 
til foreldrene. Dette er mindre akseptert i østlige land, noe 
som kan være med på å gi et mer fredlig bilde utad. Ved 
nærmere ettersyn vil en likevel komme til at det i begge 
kulturer er opposisjon til foreldregenerasjonen. Det er mulii 
at konfliktene løses raskere i familier i de østlige land enn i 
de vestlige. Foreldrene har en mer autoritær rolle, og barna 
er oppdratt til å akseptere foreldrenes avgjørelser. 

Det er denne holdningen til sine foreldre som kan oppleves 
som en stor forandring for fremmedkulturelle i Norge. 
Mens de kanskje har en lang og trygg tradisjon for at barna 
oppdras oppskriftsmessig av sine foreldre, vil det norske 

samfunnet forvirre. Dette vil naturligvis barna bli påvirket 
av gjennom sine nye lekekamerater. Noe som igjen kan gi 

barna holdninger som tidligere var ukjente og i grunnen 
utenkelige. 

Det finnes ikke noe korrekt oppskrift av hvordan barn bør 

bli oppdratt av sine foreldre. Ulike kulturer følger ulike 
mønstre i oppdragelsen. Det å leve i et samfunn som skiller 
seg fra hva man fra før er vandt med, krever noe. Man må 
også ville lære av hverandre. Mens man selvfølgelig skal bev
are sine tradisjoner, bør man også være åpne for å ville lære. 

Kanskje nå som land i verden blir mer og mer flerkulturelle 
vil det bety mye at man ikke tviholder på sitt, men blir vil
lige til å dele med og akseptere hverandre. 

• Thusjanthy Yogalingarn er student ved NTNU. 
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Ordfører Rolf E. Mortensen 

Vardøordføreren Rolf E. Mortensen har bare godt å si om tamilenes innsats i fiskeribed
riftene i nord. 

Vardø - den muntre by ved 
bussesund 

V ardø kommune har Norges østligste by - den eneste 

kommunen i Norge som ligger i arktisk klimasone. Vi 
har et klima som kan være en stor prøvelse for alle og enh

ver. Det var hit våre nye landsmenn og kvinner fra Sri Lanka 

kom - og vi kan spørre - hvorfor hit? 

Til den nakne øya ute i Barentshavet. 

Svaret ligger nok i arbeid - et arbeid som kunne gi et 

utkomme til å forsørge sin familie og skaffe seg et eget hjem. 
Nesten uten unntak ble fiskerindustrien deres arbeidsplass. 
Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg påstår at uten den 
tamilske arbeidskraften som kommunen ble tilført, ville 

fiskeri industrien hatt store bemannings-og produksjon
sproblemer. 

Det er ikke bare industriarbeidere Vardø har hatt gleden av. 
Her kan nevnes tannlege, sykepleiere, innvandringskonsu
lent, barnehageassistenter samt tolketjenester. 

Videre ble det etablert butikk med mat, krydder og klær fra 

fjerne himmelstrøk som ble godt mottatt av kommunens 
innfødte. 

Jeg har et bestemt inntrykk av at de fleste har etablert seg 

godt i Vardø. Barna her trives på skolen, og har engasjert seg 
i kulturaktiviteter som blant annet sang, dans, musikk og 
fotball. 

Det som også gleder meg som ordfører er det engasjement 
som er vist gjennom fagforeningen NNN avd. Vardø samt 
partipolitisk arbeid i kommunen. Det er ikke med lite 

."'-
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Vardøordførerer Rolf E. Mortensen 

stolthet vi kunne meddele at Vardø ble den første kommune 
i Norge der to tamiler ble valgt inn i Bystyret ved forrige 
kommunevalg. 

Kuberan Thurairajan ble innvalgt fra Vardø SV, og ble valg 

til nestleder i komiteen for helse- og sosial. 

Sivayogam Sivanesan ble innvalgt fra Vardø KrF, og innvalgt 
i komiteen for tiltaks- og næringssaker. 

I 1987 k~m det 14 tamiler til Vardø, siden økte innflyt
tingen til 270 fram mot 1997 - den tamilske befolkningen 
utgjorde da ca 10 % av Vardø kommunes innbyggertall. 

Ut fra disse tallene skulle det per statistikk bli en del 
konflikter og en viss grad av økt kriminalitet. 

Det vi kan fastslå ifølge Vardø politikammer, er at det aldri 
har vært reist en straffesak mot noen av tamilene i Vardø. 
De konflikter som har oppstått i arbeidsforhold har blitt løst 
gjennom vanlige demokratiske kanaler mellom bedrift og 

tillitsvalgt i fagforeningen NNN avd. Vardø. 

Tamiler har vært villige til å flytte på seg dit tilgjengelig 
arbeid finnes, de er ukresne i valg av jobber, og de har et 
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godt nettverk som sørger for god arbeidsrekruttering fra 
egen minoritets gruppe. 

Dette kommer svært tydelig fram i vår kommune. Antallet 
tamiler bosatt i kommunen har gått drastisk tilbake de sist 

2-3 årene. Tamilenes flytting har i stor grad sammenheng 
med de innskrenkinger i sysselsetningsmulighetene i fisker 
industrien, som man har sett i de senere år. Dette bekrefte: 
at en tamil er villig til å flytte dit hvor tilgjengelig arbeid 

finnes, og ikke vil akseptere å bli en passiv sosialklient. 

Per i dag er det ca. 50-55 tamiler igjen i Vardø som jobber 
industrien eller i det offentlige. 

Som ordfører og medmenneske er jeg glad for at nor-

ske myndigheter har engasjert seg på et meget høyt 
internasjonalt nivå for finne en fredelig løsning på den 
etniske konflikten på Sri Lanka. Det er en menneskerett å 
få leve under gode og fredelige forhold uavhengig av kjønn 
hudfarge eller religion. 

Som avslutning vil jeg benytte anledningen til å hilse til all 

dere som fortsatt bor i Vardø, og til alle dere som måtte dr: 
på grunn av arbeidsløshet; velkommen hjem når det blir 
bedre tider på arbeidsmarkedet. e 

~ ... -. 



Helsetilbudet i de tamilske områdene har vart forsømt av landets myndigheter. Denne 
artikkelen beskriver forholdene på et lokalt sykehus ca 20 km. utenfor byen Jaffna. 

Sykehusforholdene før freden 
•Anton A;Thasan 

Det offentlige sykehuset i Point Pedro (Mamhikai) lig
ger i et område der det bor ca. 400 000 mennesker. I 

perioder da det var militæroffensiver ble innbyggertallet for
doblet på grunn av internflyktninger. Før konflikten blusset 
opp var sykehuset, med sengekapasitet på ca 350, kjent for 
sin unike behandling blant annet av psykiatriske pasienter. 

Nå ligger de psykiatriske avdelinger i ruiner. 

Sykehusets poliklinisk avdeling fungerer etter forholdene 
effektivt. Her blir 100-150 pasienter konsultert hver dag. 
Sykehuset mangler medisiner. Pasientene som f°ar resepter 
må kjøpe medisiner selv. I sjeldne tilfeller blir disse pasien

tene henvist til Universitetssykehuset i Jaffna hvor det er litt 
bedre kapasitet og kompetanse. 

Det finnes en operasjonsstue med kapasitet til to operasjon
er samtidig. Generell anestesi blir ytterst sjelden gitt til disse 
pasientene på grunn av mangel på medisin og utstyr. Det 
er kun akutt og livsnødvendig kirurgi som blir foretatt ved 
hjelp av regional/lokal anestesi. Engangsutstyr som hansker 
blir brukt om igjen her. 

Det finnes et gammelt røntgenapparat som fungerer av og 
til. Det finnes et mørkerom hvor man fremkaller filmer i et 
bad med hjelp av kjemikalier. Beskyttelsesutstyr mot stråler 
for pasienter og personale finnes ikke. På de kliniske labora
toriene er personell og medisinsk utstyr mangelvare. 

En kan dele sengeavdelingene i to på grunnlag av virk
somheten. Det er en kirurgisk seksjon og en seksjon for all 

.. ". 
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annen virksomhet. Den kirurgiske avdelingen inkludert 

operasjonsstua, drives av Leger uten grener (MSF). Den 
kirurgiske avdelingen fungerer bra og dette kommer 
lokalbefolkningen til gode. MSF er en utenlandsk hjelpeor

ganisasjon. Det gjør at de klarer å gjennomføre sine medi
sinske virksomheter uten særlig innblanding fra de militære. 

Den resterende avdelingen er for indremedisin, pediatri, 
kvinneklinikk og psykiatri. For disse finnes det bare tre leger 

som har universitetsutdanning, hvorav en er barnelege og 
en annen er pensjonist og fungerer som administrerende 
direktør. I tillegg finnes det tre farmasiutdannete leger som 
har autoritet til å skrive ut resepter og gi råd og veiledning 
til pasienter. 

På grunn av den økonomiske blokaden blir avdelingene 
drevet på ad hoc-basis. Avdelingene er preget av mangel på 
medisin, utstyr og personell. Noen av dem ligger i ruiner på 

grunn av mangel på vedlikehold. Pasientene her blir henvist 

til private butikker for å kjøpe medisiner og sprøyter, og 
prisene der er mange ganger høyere enn i Colombo. 

De psykiatriske avdelingene har vært nedprioriterte av 
staben i de siste tjuefem årene. De har heller ikke vært 
vedlikeholdt i denne perioden. Det elektriske anlegget er 
direkte livsfarlig for de som oppholder der. Taket er ødelagt 
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av granatsplinter slik at regntiden er en plage for pasientene. 

Pasientene ligger i rustne og ødelagte jernsenger som er 
over femti år gamle og uten madrasser. Toalettet og avløps
systemet har ikke vært renovert på førti år. Staben forteller 

at når det regner ute, renner innholdet i septiktanken tilbake 
i toalettet. Pasientene må da vente til regntiden er over for 
å kunne bruke toalettene. Det er helt umulig å ha pasienter 

som skal skjermes her. Personalet fortalte om et tilfelle der 
en mannlig pasient ble drept av de militære da han forsøkte 
å stikke av fra sikringsenheten. 

Psykiatrisk behandling er viktig og etterlengtet i de tamilske 
områdene. Befolkningen er slitne av krigen og er deprimerte 
etter en lang militær okkupasjonen. Lidelser forbundet med 

traumatiske opplevelser er utbredt. Det er et skrikende be

hov for prioritering og modernisering av psykiatrien. 

Derfor er det viktig at alle som ønsker fred og utvikling 

også må bidra til prosjekter innen helse og miljø. Lokal
sykehusene sitter inne med kunnskap. De har behov for 
personell og ressurser. Det meste av sykehusenes drift har 

vært avhengig av MSF sitt nærvær. Nå som forhandlingene 
er i gang og det er tegn til fred, er det usikkert om MSF vil 

fortsette sitt arbeide der. De lokale sykehusene er prisgitt 
myndighetenes velvilje for å drive sine virksomheter. 



Musikken som møteplass 

Tamiler viser vei 

M usikken og dansen spiller en dobbeltrolle i samfunnet 

ved samtidig å fremme identitet og integrering. I 10 
år har Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter sammen med 
lignende organisasjoner arbeidet for dette mål, et arbeid 

det står respekt av, og som samfunnet forøvrig kunne lære 

meget av. Jeg kjenner ikke til noen som har sett dansen 
og musikken så sentral i arbeidet for barn og unge som de 
norske tamiler. 

Det er nå et kvart århundre siden den flerkulturelle 

musikkbevegelsen i Norge begynte åta form. Og det var en 
tamilsk mestermusiker som viste vei. Gjennom flere besøk i 

regi av Intermusic Center staket den verdensberømte mester 
på karnatisk fiolin Dr. L. Subramaniam veien ut for en 
vellykket flerkulturell satsning. Konserter på høyt nivå for 

Kjell Skyllstad 
Professor ved UiO 

å bringe den årtusengamle indiske og tamilske kultur fram 

i lyset for et nytt publikum er viktig. Men vik~igere er det 
daglige kulturarbeidet for barn og unge. Rikskonsertenes 
prosjekt Klangrikt Fellesskap som jeg hadde anledning til 
å evaluere, viste at satsningen på de rike asiatiske kulturut

trykk i skolen åpner barnesinnet, styrker kulturell identitet 
og fremmer samholdet i skolesamfunnet. Det var også 
Dr. Subramaniam som først støttet tanken om å utvikle 
permanente tilbud for flerkulturell musikkundervisning i 
norsk skole. Nå arbeides det imidlertid for at undervisning 

i asiatiske kulturuttrykk må finne veien inn i det offentlige 
skolevesen. Vasuky Jayapalan er en viktig støttespiller i det 

pågående arbeidet med å få også tamilsk musikk og dans på 
kulturskolenes timeplan. 
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Det var møtet med en annen personlighet på Sri Lanka som 

styrket troen på at musikk og dans er uunnværlige redskaper 
til å fremme dialog. Da jeg besøkte Institute of Aesthetic 
Studies i Colombo, en institusjon jeg senere fikk anledning 

til å samarbeide med, fortalte rektoren A.]. Gunawardana 
om en spesiell opplevelse: Midt under bølgen av forfølgelser 
i Colombo banket en tamilsk familie på døren og ba om 
beskyttelse. I begge familier var det en danseinteressert 
datter, og dette la grunnlaget for et varmt vennskap. Den 

tamilske jenta kunne nå lære Kandydans og den singhale
siske kunne lære Bharat Natyam. Dette ble senere stoff til 
en tankevekkende film laget av professor Gunawardana for 
Worldview Foundation "The Anklet". Min videre tanke var: 
Kunne ikke hele instituttet involveres i et slikt kulturmøte? 

Og i januar 1999 ble ideen virkeliggjort gjennom First 

Asian Multicultural Festival i Colombo og Kandy og senere 
sendt på Young Asia television. 

Dialogen mellom de viktigste danseformer på Sri Lan-

ka- Kandydans og Bharat Natyam springer naturlig ut 
av forbindelsen mellom tamilsk og singhalesisk kultur. 
Kandydansen er basert på de 4-linjede poetiske Vannam, 
et dravidisk ord som betyr beskrivelse. Ifølge tradisjonen er 

de av Sørasiatisk opprinnelse, basert på tamilsk prosodi slik 
som også singhalesisk danseterminologi er basert på tamilske 
begreper. 

Det var Norges store komponist Edvard Grieg som måtte 

minne oss på at kunsten er det viktigste middel til å bringe 
folkene sammen. Selv ble han en godviljens ambassadør. 

• 1 NOTAM MAI 2002• SIDE 22 

Men det betød for Grieg også å måtte delta i kampen mot 
diskriminering og ekskludering. Hans uredde holdning i 
Dreyfus saken holdt på å koste ham karrieren. A arbeide for 
menneskerettigheter betyr nødvendigvis åta risker. Og uten 
respekt for disse rettigheter kan ingen varig fred oppret
tholdes. 

Musikken og dansen spiller en dobbeltrolle i samfunnet 
ved samtidig å fremme identitet og integrering. I 10 år 
har Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter sammen med 

lignende organisasjoner arbeidet for dette mål, et arbeid 
det står respekt av, og som samfunnet forøvrig kunne lære 
meget av. Jeg kjenner ikke til noen som har sett dansen 
og musikken så sentral i arbeidet for barn og unge som de 

norske tamiler. Den minnerike Baratha Natyam Arangetram 

i Folkets Hus i Oktober er bare et eksempel på hva en slik 
bevisst kultursatsning kan føre til. 

I mange samfunn trekkes musikk og dans inn for å forhin

dre og løse konflikter mellom personer, grupper og nasjoner. 

Da Sri Lanka sendte sin første diplomatiske delegas-

jon til keiseren i Rom , fulgte en musiker med i følget. I 
dag er musikere over hele verden engasjert i fredssaken. 
Vår oppgave må være å bryte den onde sirkel av hevn og 
gjengjeldelse. Kanskje kan det være nødvendig å glemme 
den urett som er begått i fortiden for å gjøre en ny begyn
nelse. Som kulturarbeidere, dansere og musikere med "mul
tiple passports" kan vi bryte grenser og være et eksempel for 

andre. • 



Gowsegan Gowrethas 

Duften av tamilsk mat 

Tamilsk mat gir smaksløkene en eksotisk opplevelse. 

En typisk kald, norsk vinterdag inviterte «Notam» 
den kjente forfatteren og professoren Jon Bing på en 
ekstraordinær smaksopplevelse. En kombinasjon av norsk 

laks og krydder fra det tamilske kjøkken. Foruten laksekarri 
bestod menyen av ris, linsekarri, spinat og salater. Altså mye 
krydder, fremmede lukter og ikke minst fargesterke retter 

som hensetter oss til det fjerne, varme og mystiske. 

Det var veldig spennende å oppleve hva tamilsk kokekunst 
kunne gjøre med norsk laks. En god stimulerende, smaksop
plevelse. Laksen som var stekt og kokt i sterk saus, likte jeg 

spesielt godt. Og linsekarrien var utsøkt. Jeg har aldri laget 
slik karri før, men har lyst til å prøve meg på det, sier Jon 
Bing med håpefulle øyne. 

- Jeg liker sterk mat. Jeg kjente at laksekarrien var sterkere 
enn i norsk mattradisjon. Men det var ikke noe sjokkop
plevelse i det hele tatt, sier Jon Bing. 

Nymalt krydder 

Mange av kryddersortene som man bruker i det tamilske 

kjøkkenet, kan virke eksotiske og ukjente for nordmenn. 
Men etter hvert som forskjellige etniske grupper har etablert 
seg i Norge, finner man alt man trenger i innvandrerbu
tikkene, eller i velassorterte dagligvarebutikker. 

Nymalte krydder er viktig i tamilsk matlaging. For å få den 
eksotiske og originale smaken, er det best å male krydder i 
små mengder og oppbevare dem i små lufttette bokser. 
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Laksekarrien er:, en blanding av forskjellige krydder som 
blandes til en saus : Olje, nellik, rød chilipepper, løk i små 
biter og laks. 

Spiss på maten 

Tamilenes bruk av forskjellige krydder og deres virkning 

på kroppen er et stort og omfattende tema. Kanskje noen 
oppskrifter på tamilsk mat vil pirre nysgjerrigheten din, og 
få deg til å gå til anskaffelse av tamilsk kokebok. 

Fiskekarri I Fisk i saus 

3-4 personer 
500 gr renset laks 
Karri pulver 
Sennepsfrø og spisskummen (1 teskje hver) 
1 liten løk 
3-4 karriblad I laurbærblad 
1 tomat 
En skje tamarind (tørket), bland med 1 dl vann. 
1 teskje salt 
2 spiseskje olje ( maisc eller soyaolje) 
3-4dl H-melk eller kokosmelk 

Skyll fisken under kaldt vann og skrap av skjellene med 
baksiden av en kniv. Skjær av hodet og halen . Skjær fisken i 
ca 2 cm tykke skiver. 

Skrell løken og finhakk den. Skyll tomaten og del den i fire 
båter. Blandes sammen i vann med chilipepper. 
Varm oljen i en dyp stekepanne. Stek løken til den er brun 
(ca middelsvarm), og tilsett spisskummen og laurbærblad
ene. Stek blandingen under omrøring noen minutter. 

Tilsett tomat, chilipulver, salt og tamarind blandet i vann . 
Rør under oppvarming og la det småkoke 10-15 minutter. 
Vent helt til sausen begynner å boble. Legg i fiskeskivene og 
la de dekkes av sausen. 
!;egg p ~et og la fisken trekke i sausen, i ca 1 O minutter. · 

Linsekarri 

3 - 4 dl linser 
3 grønne chili 
Yi teskje svart pepper 
3-4 båter hvitløk 
Yi teskje gurkemeie. 
4- 5 dl vann 
1 liten løk, finhakket 

Kok linser og vann sammen med løk, grønn chili og gurke- · 
meie i ca 15 minutter, til linsene får en gul-oransje farge. 
Dette tyder på at den er kokt ferdig. Tilsett deretter pepper 
etter behov og bland resten av ingrediensene sammen. La 
det stå i ca 10 minutter før servering. 
Serveres med ris eller ferskt brød . 
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I Oslo finnes .det en tamilsk.skole, denne drives.av Tamilsk 

Ressurs- og Veile~i:r,igssenter :(TRVS) .. Skole::n.Jeirer i ~år . 
; . . 

tiårsjubileum, og.som kjent for mange er det nettopp ,,.. 
«Annai Poopathy»-skolen det er snakk om. Skolen har vært 
et:viktig.knutepunkt i: det tamilske· miljØet,.spesielt i Oslo -. 

og omegn. Både det udanningsmessige og det sosiale miljøet 

har vært sterkt preget av «Annai Poopathy». Det er med 
andre ord en skole som har -betydd :mye og gitt· mye, for 

·-·· ·. : .. .,. ~ . 

svært mange 'barn og voksne. · Et sl~t vik.og elem~irr i: Oslo-" 
taniileh&i ·s~n, har. også et navn med stor betydcing; 
nemlig «Annai Poopathy». . 

Historien om Arinai Poopathy startet i J 932, da hun ble 
født. Hun levde et ·nor~alt liv slik. de fleste kvinnene gjorde 
på den·tiden. Hun ble mor til -ri· ba.,r:r( Mo~ Pciopathy slet .. . ·• .. . . 

med å oppdra familien, hovedsaklig'jJ.g.a. ''i.rmsktenkede 
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muligheter for tamilske og muslimske barn. Noe som var 
en følge av den lankesiske statens undertrykkelse. Da Mor 
Poopathys barn vokste opp, ble de eldre sønnene i tamilske 
familier mål foi: militære operasjoner,-iverksatt av de 

lankesiske styrkene. Diskriminerende drap, forsvinninger og 

tortur var noen av handlingene hennes barns generasjon ble 
konfrontert med. Til slutt kom de fryktelige og smertefulle 
militære aksjonene til hennes egen dør. Den 28 år gamle 
sønnen til Mor Poopathy, ble skutt og drept av den lanke

siske hæren. Hun flyttet til Navatkuda, nær Batticaloa for 
å unngå gjentagelser av slike overfall. Til tross for dette, ble 
hennes eldste sønn tilfeldig skutt og drept av spesialstyrker. 
En annen sønn ble arrestert i de avsluttende operasjonene 

og holdt til fange i militærleieren Boosa og utsatt for 

grusomme torturmetoder. Reaksjonen på drapene og sine 
barns smerte førte til sorg og tristhet. Denne sorgen og 

tristheten førte ikke til at hun ble vedvarende sykelig, men 
tvert imot til raseri og uselviskhet. 

Mor Poopathy klarte ·å gjøre om sine følelser til positive 

handlinger. Disse følelsene bidro til at hun bestemte seg 

for å støtte kvinner med liknende opplevelser. Hun kom 
· raskt i kontakt med «The Mother's Front» i Navatkerni, og 

gjennom denne organisasjonen var hun i stand til å støtte, 
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. hjelpe og inspirere andre kvinner som opplevde de samme 
traumene hun selv hadde opplevd. 

Det andre store vendepunktet i hennes liv kom under 

den indiske hærs okkupasjon av nord og sør Sri Lanka. 

Drapene på et stort antall tamiler og muslimer skremte Mor 
Poopathy og påvirket henne sterkt. Hun bestemte seg for 
å demonstrere i mot dette, selv om den indiske hær hadde 

totalforbudt slikt. Ved å bruke et fredelig våpen, sultestreik, 

uttrykte hun sin uenighet til krigen. Den 19. mars 1988 
flyttet Mor Poopathy til Mahmangam tempelet og fortsatte 
sin faste. Hun forlangte to ting: 

1. En umiddelbar ubetinget våpenhvile mellom LTTE 

(Liberation Tigers of Tamil Eelam) og IPKF (lndian Peace 
Keeping Force). 

2. Ubetingede samtaler mellom LTTE og den indiske 
regjering. 

Med disse kravene døde hun 19.april 1988 under fasten sin, 

mens hun kjempet mot krigen! 

Så historien bak navnet til skolen, Annai Poopathy, fortjener 
absolutt en påminnelse i dette jubileumsåret! 



Møte med tamilene i Oslo 

I gjen har debatten om innvandrere og integrering herjet 

avisspaltene, og den har vært full av generalisering og 
problematisering. Slik blir ofte dagens politiske debatt i 
tabloidisert form. Avisene skal selge, og salget er viktigere 

enn sannheten. Sannhetens mange nyanser og gråtoner 

vekker ikke oppmerksomhet, og aviser og TV baserer seg på 
skrikende farger og høye rop. Gjennom dette mediefilteret 
presenteres norske innvandrere som muslimer fra Asia og 

Nord-Afrika med en muslimsk tro som blir et problem i det 

norske samfunnet og blant ungdom som skal bli norske. 

-
Hvordan møter vi denne typen generalisering? Og hvordan 

skal vi spre kunnskap og påvirke holdninger når pressen har 
påtatt seg rollen som folkefordummer og ikke som folkeop
plyser? 

Vi kan gjøre to feil: Den ene er å adoptere generaliseringene, 
den andre er å avvise reelle problemer. Men samtidig må vi 
forstå at den enkelte innvandrer er noe mer enn et enkeltin
divid i Norge, men tilhører en grupper med felles røtter, 

felles kultur og felles problemer i møtet med det norske 

samfunn. Disse utfordringene er annerledes for en hindu fra 
Jaffna, enn for barn av en vietnamesisk katolikk som kom 
hit 20 år siden og for en somalisk muslim som kommer rett 
fra en blodig borgerkrig i et land uten moderne arbeidsliv 
eller skolevesen. 

Men den aller viktigste utfordringen i møte med de tabloide 

fordommer, er at de mange norsk-tamiler, norsk-vietnam
esere eller norsk-pakistanere selv blir synlige og med stolthet 
viser hva de tilfører det norske samfunnet. 
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Nylig skjedde dette i et oppslag i Aftenposten. Etter at vi 
jevnlig har lest om flyktningegrupper som ikke f'ar jobb i det 
norske samfunnet og dermed heller ikke blir selvhjulpne, 
kunne avisen fortelle at .det er en større andel av tamilene 

som er i arbeid enn etniske nordmenn, og det eren mindre 
andel tamiler som trenger sosialhjelp. 

De av oss som har reist rundt i tjenesteapparatet i Oslo 
kommune, er ikke så overrasket over dette. Vi vet at det 

særlig innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, er svært 
mange tamiler. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke, men jeg vet 
at vi er helt avhengige av dem. 

Gjennom sin stillferdige~ men målrettede måte å arbeide 

på, har tamilene i Oslo lært meg mye. På et kulturarrange

ment i Folkets Hus for noe år siden, fikk jeg anledning til å 
se hvordan barn og unge fikk sosial trening og selvsikkerhet 

ved å opptre på scenen, og jeg fikk se hvordan kultur ble 
brukt til å skape trygghet i forhold til egen kultur, og til å 

sikre bevissthet o~ egne røtter. Men samtidig ble det lagt 

vekt på åpenhet i forhold til norske tradisjoner. 

Men arrangementet viste noe annet: Tamilene i Norge har 
brakt med seg kulturtradisjoner som de kan dele med oss 

andre. De har noe ekstra å gi det norske samfunnet nettopp 

fordi de er tamiler. 

·Flere enn meg er imponert over det arbeidet Tamilsk Res
surs og Veiledningssenter utfører både med leksehjelp og 

barne- og ungdomsarbeid. Jeg har hatt gleden av å være 
. tilstede i lokalene på Veitvet og har senere besøkt lokalene 

på Rommen og i Trondheimsveien, og jeg er imponert over 
. det frivillige arbeidet som blir utført.Flere burde ra vite om 

dette. 

For meg har møtet med tamilene i Norge reist noen 
spørsmål jeg ikke har svar på. Hvorfor er det slik at den best 

. integrerte folkegruppen i Oslo ser ut til å være den gruppen 
som mest målrettet har forberedt seg pa å kunne reise 

tilbake til sitt opprinnelige hjemland? 

. Det er ingen gruppe som sier så klart at de vil forlate Norge 
hvis de f'ar et reelt valg. D~ fleste jeg har møtt, sier at de vil 

reise hjem til Sri Lanka når det blir fred, og når tamilene 
rar fulle demokratiske rettigheter øg er sikret trygghet. Og 
derfor er det ra grupper som arbeider så målrettet for å gi 
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barna en klar forankring i egen kultur. Men samtidig er det 
ingen andre innvandrergrupper som er så godt integrert i 
det norsk arbeidslivet som nettopp tamilene fra Sri Lanka. 

Kanskje viser dette at trygghet i egen kultur er en forut: 

setn~ng fof å mø,te norsk kultur med åpenhet. Kanskje . 
skyldes det også at en rekke ildsjeler ofrer alt de har av tid . 

for å arbeide for at barn med tamilsk bakgrunn skal greie seg 
på en god måte i Norge. Og kanskje skyldes det at de har 
forutsetninger fra Sri Lanka som jeg ikke vet nok om. 

Ofte har jeg etterlyst tamiler i politikk og samfunnsliv i 
Oslo. Jeg f'ar til svar at det først og fremst er de politiske 
forholdene i hjemlandet som opptar Oslo-tamilene. Det kan 
jeg forstå. Likevel skulle jeg ønske at flere tamiler ville ta del 
også i Oslopolitikken. De er tross alt den største minoritets

gruppen i Oslo etter pakistanerne. Og jeg vet med sikkerhet 
at de ville ha mye å tilføre. Vi trenger aktører som er i stand 
til å se den norske samfunnsdebatten utenfra og innenfra 
samtidig. 

Etter de siste hendelser på Sri Lanka er det mye som tyder 
på at arbeidet for selvstyre og demokratiske rettigheter vil 
gi resultater. Mange har sagt at de da vil reise tilbake. Av 

hensyn til Oslo håper jeg de fleste vil bli her. Vi trenger 
norsk-tamilene i Oslo. De utfører et arbeid vi ikke greier oss 
uten. Dessuten bidrar de til at vi har ratt en kulturelt rikere 
by. Og gjennom sin høflighet, vennlighet og arbeidsinnsats 
er de et godt eksempel for andre. 

Jeg håper vi fortsatt skal ha en stor befolkning i Oslo med 

røtter til Sri Lanka! • 

Undervisning i tamilsk språk 

Undervisning i tamilsk språk starter opp i mai 2002 i regi 
av TRVS. Onsdager kl. 18.00- 20.00 

Kontakt oss for mer informasjon . 
Email:trvs@trvs.no 
Tel. 22 21 81 91 
Mob. 92491074 



Øivind Fuglerud 

Anmeldelse: 

Adele Balasingham 

The Wi 11 to Freedom 
An Inside View of Tamil Resistance 
Fairmax Publishing: Mitcham 2001 

T he Will to Freedom er en unik historie skrevet av 
en person i en unik situasjon. Adele Balasingham, 

tidligere Adele Ann, er den australskfødte ektefellen til 
Anton Balasingham, kjent som LTTEs teoretiker og 

ideolog. Gjennom ekteskapet med ham i 1978 ble Adele 
Ann trukket inn i det politiske sentrum av den tamilske 
frigjøringskampen, hvor hun fortsatt befinner seg. Fra 
dette utkikkspunktet har hun gjennom tjuefem år kunnet 

betrakte utviklingen av LTTEs organisasjon, og kampen for 
tamilsk frihet, på nært hold. Boken forteller denne historien 

om LTTEs utvikling fra Adele Ann og Anton Balasingham i 
1979 reiste til India fra en komfortabel universitetstilværelse 
i London for å møte LTTEs leder Pirabakaran:. På det 
tidspunktet hadde Balasingham utgitt teoretiske skrifter om 
Eelam i Storbritannia og var blitt invitert til samtaler med 

organisasjonens ledere. Resultatet ble at ekteparet viet sitt liv 
til kampen for et fritt Eelam. 

For undertegnede er fortellingen om forfatterens første år i 

India en av de mest interessante delene av boken, både fordi 
hun her skriver godt om sine generelle erfaringer som hvit 
kvinne i India og fordi så lite er skrevet om den første fasen 
av den tamilske frigjøringskampen andre steder. I tillegg til 
Pirabakaran selv møter vi i hennes beretning om 'dagliglivet' 
sammen med ektemannen i Chennai, skikkelser som nå 

er blitt mytologiske, deriblant Urna Maheswaran, på det 
tidspunktet formann i LTTEs sentralkomite, Shankar som 

i 1982 ble LTTEs første martyr, og Kittu, kommandør i 
Jaffna i perioden 1983 - 87. Gjennom beskrivelser av besøk, 
sammenkomster og samtaler gir Adele Balasingham et 
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innblikk i oppbyggingen av LTTEs organisasjon. Det er en 
fortelling om solidaritet og støtte, men også om uenighet og 
konflikt mellom sterke personligheter: For eksempel får vi 
historien om det mislykkede forsøket.fra Maheswaran på å 
forene TELO og LTTE i en organisasjon (s. 52 - 53). 

Utover i boken følger beskrivelser om begivenheter som 

er gått inn i historien: massakrene i 1983 , Indo-Lanka 
avtalen, de indiske 'fredsstyrkenes' (IPKFs) brutale forsøk på 
å avvæpne LTTE osv. Også i forhold til disse kjente be
givenhetene bidrar forfatteren med nærgående beskrivelser 
og opplysninger som er nye, i alle fall for undertegnede. 
Dette gjelder for eksempel beskrivelsen av hendelsen der 12 
LTTE-soldater i IPKFs varetekt 5. oktober 1987 lyktes i åta 
sitt eget liv. Siden forfatterens ektemann var den som førte 
forhandlinger om fangenes frigivelse, og bragte cyanidka

pslene til dem i fengselet da forhandlingene mislyktes, har 
Adele Balasingham som få andre mulighet til å gjengi de 
detaljerte omstendighetene som utløste full krig mellom 

IPKF og LTTE. 

Bokens styrke som helhet er nettopp det personlige blikket 

på de mange dramatiske omstendighetene som har fulgt 
LTTEs kamp for tamilsk selvstendighet. Forfatteren har 
kjent alle de sentrale personene i dette dramaet - hvorav 
mange i dag er døde ~ og deler denne kunnskapen med 
leserne. Dette er et viktig bidrag til historien om den tamil

ske frihetskampen. Samtidig kan det hevdes at det som er 
bokens styrke også er dens svakhet. Til å ha vært så sentralt 

plassert i en prosess som har kostet så mange liv og påført 
så mange mennesker ufattelig lidelse gjennom mer enn tyve 
år, gjør Adele Balasingham seg overraskende få refleksjoner 

både omkring de overordnede mål for LTTEs kamp og om 
de midlene organisasjonen har benyttet for å nå dem. Hvis 

man ønsker å være kritisk så kan man si at de mest sentrale 
spørsmålene som knytter seg til LTTEs arbeid for selvs
tendighet ikke blir besvart i denne boken. For eksempel be
grunn~s ikke den unge generasjonen av tamilske aktivisters 
brudd med demokratisk politikk - med andre ord hvorfor 
væpnet kamp var den eneste veien å gå. Selv om man i dag -
etter flere tiår med overgrep fra den sinhalesiske regjeringen 

- kan si at dette framstår som selvsagt, så var spørsmålet om 

væpnet kamp langt mer åpent på 1970-tallet. Det ville vært 
interessant å få presentert de aktive deltakernes syn på hvor
for dette valget ble tatt den gang. Videre presenteres heller 
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ikke omstendighetene omkring de interne stridighetene 
mellom de ulike militante tamilske organisasjonene, stri
digheter som permanent svekket organisasjoner som TELO 
og PLOTE og drev dem over til samarbeid med regjeringen. 
Disse manglene ved boken forhindrer imidlertid ikke at The 
Willto Freedom ei en bemerkelsesverdig _bok som gjennom 

nære og personlige beskrivelser kaster nytt lys over en av de 
mest dramatiske periodene i tamilsk historie. • 

The Will To Freedom 

«The wilf to freedom» er en helt ny bok skrevet av 

Adele Balasingham. Hun har vært bosatt i både India 

og Sri Lanka i over 20 år. I disse landene har hun jobbet 

som sosiolog, politisk aktivist og forfatter. Hun har hatt 

tett kontakt med tamilenes motstandsbevegelse i over 

to tiår. Adele er gift med Anton Balasingham, LTTEs 

teoretiker og forhandlingsleder. 

Denne boken er den første interne studien av de 

tamilske tigrene og dens lederskap. Skrevet i en semi

autobiografisk, historisk stil, inspiserer boken viktige 

hendelser, episoder og vendepeunkter som har funnet 

sted de siste tjue årene, i den tamilske frihetskampen. I 

tillegg gir den en gjennomtrengende intern studie av de 

tamilske tigrenes væpnede motstand. 

Denne 400 siders boken vil være av interesse for alle de 

som ønsker å studere historien på "innsiden" av den 

tamilske motstandsbevegelsen. 

For å forstå denne etniske konflikten, og de tamilske 

tigrene, er denne boken en et veldig viktig element. 

The will to freedom kan bestilles hos Det tamilske 

samordningsutvalget. 

Boken koster 180,- NOK inkl. porto. Boken kan bestilles 

pr. e-post: tccnor@online.no 



NORTHSEA Ltd er et opprinnelig norskfinansierte pionerprosjekt i Jaffna. Hjørnesteinsbedriften er i dag statseid. Bedriften sliter hardt på grunn av man
glende vedl ikehold. Bedriften har i dag et potensiale til å bl i en av de mest levedyktig bedriftene i Jaffna. Norge har et moralsk an-svar for å redde denne 
bedriften. 

Et av de første norske pionerprosjektene i. Sri Lanka kan likevel reddes dersom norske 
myndigheter viser litt oppmerksomhet overfor den overkjørte elefanten ved å ta dette 
opp med sine srilankesiske samarbeidspartnere i Colombo. 

En norsk hvit elefant 

Nestlederen i NORTHSEA Ltd, Chandresegaram 
Kuharajan, er en leder med visjoner. Han begynte i 

bedriften i 1979. På den tiden var den et av lokomotivene · 
for byen og for lokalsamfunnet. Bedriften ble opprettet 
i Jaffna i 1968 og ekspanderte i et voldsomt tempo. Det 
ble opprettet en avdeling med 800 ansatte i Karainager og 
200 ansatte i Gurunager like utenfor Jaffna by. Moderne 

industriproduksjon som båtbygging, fisking, fiskeforedling 
og produksjon av fiskegarn hadde sin blomstringstid i de 
tamilske områdene nord i Sri Lanka. 

Forbindelsen mellom tamilene og Norge ble opprettet tidlig 
på 60-tallet da Antony Rajendram; en ung eventyrlysten 
tamil fra Jaffna dro av sted på en motorsykkeltur til England 
sammen med en venn og endte opp i Norge for å studere 
fiskerier. Hans ønske om å hjelpe og modernisere fisker
inæringen i Jaffna området falt i god jord hos NGU (Norsk 
Godstemplars Ungdomsorganisasjon), som samlet inn 
midler til et fiskeriprosjekt. 

Selskapet Malu-Meen Enterprise i Karainagar ble en realitet. 

Dette prosjektet ga optimisme og framtidshåp for mange 
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Chandresegaram Kuharajan er en leder med visjoner. Han mener det er 
framtidsutsikter og markedspotensiale for bedriften . 

fiskere i området. I 197lovertok FORUT (For utvikling) 
prosjektet. Navnet ble endret til Cey-Nor og ble omdannet 
til en selvstendig organisasjon. Cey-Nor prosjektet som i 
begynnelsen produserte små glassfiberbåter bygget nå også 
ferrosementbåter på.-opptil 60 fot som ga plass til 10-12 
personer. Kjølerom og andre fasiliteter på båten gjorde at 
mannskapet kunne være på sjøen i flere dager. I velmakts
dagene eksporterte bedriften reker, krabber og blekksprut til 
USA og Japan. Avdelingen på Gurunager produserte nylon 
fiskegarn til lokalsamfunnet og overskuddet ble solgt til 
resten av landet. 

Nedtrapping 

Planer for videre utviking stod på tegnebrettet da uro
lighetene i Sri Lanka brøt ut i 1983 og bremsene ble satt 
på. Den opprinnelig bistandsfinansierte bedriften så seg 
nødt til å trappe ned virksomheten. Flere hundre ansatte ble 

arbeidsledige. 

Staten overtok hele virksomheten i 1985 og hovedkontoret 
ble flyttet til Colombo. Nye avdelinger ble opprettet i sin-
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galesiske områder slik som Matare, Katpyttya og Mattekuli
ya. Avdelingene i det tamilske området ble nedprioritert. A 
oppnå velvilje og oppmerksomhet fra besluttende oro-aner 

b 

ble fjernere og vanskeligere. 

I dag er d.et ing~n produkter som blir eksportert fra avdelin
gen i Jaffna. Avdelingen i Karainagar disponerte 1700 glass
fiberbåter som fattige fiskere fikk nyte godt av. I dag er det 
bare 300 av dem igjen, men de blir ikke brukt på grunn av 
krigen og restriksjoner på fiske. Avdelingen i Karainagar er 
stengt og bygningen blir bukt som kaserne og militærlager. 

Elefanten i nød 

Bare fabrikken i Gurunager driver i dag en beskjeden 
produksjon av fiskegarn med 30 ansatte. I 1990 brøt 
strømforsyningene sammen og da stanset all aktivitet. I 
1995 nærmet krigen seg Jaffna og alle måtte evakuere byen. 
Ledelsen og andre ansatte kom tilbake til ødela!!te byo-nino-er b b b 

der eiendeler var fjernet og maskinparken ramponert. 

De ansatte måtte begynne fra grunnen av. Bygningene 
måtte settes i stand og maskinene repareres. Statens man
glende interesse for å drive bedriften i det tamilske området, 
vanskelig økonomi og krigssituasjonen generelt gjorde at 
livsgrunnlaget for siste rest av den opprinnelig norskfin
ansierte bedriften hang i en tynn tråd. Hjelp utenfra var 
det vanskelig å skaffe, da dette var en fullt ut statlig bedrift 
og arbeiderne statsansatte. Lokal- samfunnet risikerte å 
tape arbeidsplasser og inntekter. Bedriften gikk glipp av 
markedspotensiale, produksjons kapasitet, ekspertise, de 
ansattes motivasjon og skaperevne. Manglende investeringer 
for å vedlikeholde bygninger, produksjonsutstyr og for å 
fornye maskinparken, gjorde at bedriften sakte men sikkert 
ble i ferd med å dø. De planene og visjonene som ledelsen 
har ble vanskelig å sette ut i livet, uten sterk velvilje fra den 
nye regjeringen i Colombo. 

Et av de første norske pionerprosjektene i Sri Lanka kan 
likevel reddes dersom norske myndigheter viser litt opp
merksomhet overfor den overkjørte elefanten ved åta dette 
opp med sine srilankesiske samarbeidspartnere i Colombo. 

• Gabriel Edwin Rosairo 



FORUT er den eneste norske frivillge hjelpeorganisasjonen som opererer blandt 
krigsrammede tamiler nord i Sri Lanka 

En håndsrekning i nøden · 

Jaffna er en utarmet by. Folk er blitt fattigere av krigen. 

Den innsatsen utenlandske organisasjoner gjør i disse 
områdene er som en dråpe i havet, noe som også FORUT 
sin representant i Jaffna antyder. 

FORUT er den eneste norske frivillge hjelpeorganisasjonen 
som opererer blandt krigsråmmede tamiler nord i 
Sri Lanka. FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, 
etablerte seg offisielt på Sri Lanka i 1982. Etableringen 
av FORUT kom som et resultat av Norsk Godstemplars 
Ungdomsorganisasjon (NGU) sitt engasjement i forbindelse 
med CEY-NOR prosjektet, et av de første norske 
pionerprosjektene i Sri Lanka som startet 17 år tidligere. 

FORUT avslutter i desember 2003 et 5-årig program der 
rehabilitering av hus, vann-og sanitetsforhold står sentralt, 

i tillegg til landsbyutvikling med hovedvekt på sparing 
og investeringer i inntektsgivende aktiviteter for internt 
fordrevne mennesker i Jaffna-distriktet. 

FORUT har tre feltkontorer på Jaffna-halvøya med totalt 
35 ansatte, derav en utlending, Maren Brennesvik, som 
er prosjektleder. Hun har et årlig budsjett på 5 millioner 
norske kroner. Programmet i Jaffna er i sin helhet støttet av 
NORAD. På spørsmål om hun får brukt hele budsjettet, 
svarer hun et entydig ja og Brennesvik mener at Forut i 
Jaffna har kapasitet til å disponere en større økonomisk 
pakke enn det som brukes i dag. 

FORUT har selskap med flere andre hjelpeorganisasjoner i 
Jaffna, multilaterale organisasjoner som UNDP, UNICEF, 
UNHCR, bilaterale som GTZ (tyske "NORAD") og 
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• Vi har en plikt til å bry oss både på grunn av egen erfaring og fordi vi som en del 
av verdenssamfunnet plikter å ha en mening om det som skjer her, både ut fra et 

, . , -.:..._~_;.k:.r.ift-/nødhjelpsperspektiv og et menneskerettighetsperspektiv. 
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-€der, FORUT Qaffna) 

frivillige organisasjoner som Save the Children (engelsk), 
Care International og Action de la Famine (fransk) . 
Internasjonale Røde Kqrs og Leger uten grenser er også i 
området. 

Alle organisasjonene samarbeider. Hver mandag har de 
sikkerhetsmøte hvor de tar opp situasjonen generelt, slik 
som feks. varetilgang, orientering om mineplasseringer 
og lignende. Dessuten møtes de en gang i måneden 
til utviklingsmøter, hvor de diskuterer planer og 
implementering. Det arrangeres også månedlige møter 
med Government Agent (regjeringens representant), for å 
orientere om og diskutere pågående aktiviteter. Brennesvik 
forteller også at det er mye papirarbeid i jobben, hun må 
jevnlig rapportere til sikkerhetsstyrkene og ministeriene om 
aktivitetene i FORUT. 

Til tross for denne jevnlige kontakten med myndighetene 
og de andre hjelpeorganisasjonene, savner Brennesvik 
et fagmiljø. Det blir, på grunn av situasjonen på Jaffna
halvøya, mye nødhjelpsa~beid. Hun mener at FORUT 
nok er den organisasjonen .som jobber mest langsiktig. Det 
skal være en kommunal/fylkeskommunal utviklingsplan 
for området, men myndighetene har hittil vært svært 
tilbakeholdne med hensyn til denne og jobber for tiden med 
ad hoc-løsninger, sier hun oppgitt. 

Det finnes en paraplyorganisasjon for alle lokale 
hjelpeorganisasjoner, Local NGO's Council. Tidligere 
var også utenlandske organisasjoner medlemmer her, men 
etter at regjeringen overtok kontrollen av Jaffna i 1995-96, 
meldte de seg ut av nettverket for ikke å være partiske i 
konflikten. 

Brennesvik arbeider i et område der ti personer hver måned 
blir rammet av landmirier. Hun bor i et område hvor det er 
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kulehull i hver eneste bygning. På spørsmål om hun føler 
seg trygg i Jaffna, svarer hun ja uten å nøle. 

Når det gjelder fredsforhandlingene så opplever hun at -
optimismen er størst i Colombo og at den gradvis avtar 
utover i landet. Tamilene ser ikke noen morgendag etter 
så mange år med krig. Men de er iherdige og flinke og 
kan lett gjenoppbygge landet og infrastrukturen. Men det 
kreves planer, midler og muligheter. Det er derfor viktig 
at "giverne" koordinerer seg, gjerne gjennom UNDP. 
Det krever for eksempel også at FO~UT far en proaktiv 
ledelse både hjemme og ute. Hun tror det vil ta 10-15 år å 
rehabilitere området. Men det viktigste nå, er å skape håp 
om fred blant befolkningen. Det er derfor nødvendig at 
Norge gjør en god jobb som tilrettelegger, at fredsprosessen 
følges nøye opp, at det settes grenser og at eventuelle 
overtramp registreres. 

Det er et operativt grep å plassere observatørene, Sri 
Lanka Monitoring Mission (SLMM), ute i distriktene 
for å overvåke situasjonen der. Brennesvik tror ellers at 
befolkningen går en utfordrende tid i møte når det gjelder 
krigsoppgjør med tilbakelevering av jordeiendommer 
og lignende og viser til det vanskelige oppgjøret i 
etterkrigstidens Norge. De vil gå inn i en ny "krig", mener 
hun. 

På spørsmål om hvorfor Norge skal bry seg med hva som 
skjer på Sri Lanka, svarer Brennesvik at vi har en plikt til å 
bry oss både på grunn av egen erfaring og fordi vi som en 
del av verdenssamfunnet plikter å ha en mening om det som 
skjer her, både ut fra et krise-/nødhjelpsperspektiv og et 
menneskerettighetsperspektiv. 

• Gabriel Edwin Rosairo 
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Etter å ha tenkt seg om og spoler tankene litt bakover i tid, 
får Shivakumar frem detaljene fra startfasen: 

- Senteret startet som dere vet opp i 1996. Da var det ca 10 
studenter og 1 lærer. Undervisningen foregikk etter arbeidstid 
og varte som regel i 2 timer. Slik har senteret utviklet seg videre, 
og vi har nå etter 6 år hatt 250 studenter med 7 lærere. 

Vi spør om hva slags språk som blir benyttet i undervisnin
gene. Dette er vel ganske sentralt da lærerne sannsynligvis 

behersker både norsk og tamil mens studentene kanskje ikke 
behersker norsk like godt? 

- Undervisningen foregår på tamil. Det er jo nettopp på grunn 
av dette at studentene kommer hit fremfor andre opplærings
sentre. Det finnes jo norske skoler/institusjoner og private firma 
som driver samme form for dataundervisning. Men her vil 
språket ofte være et problem. Førstegangsgenerasjonen blant 
tamilene har mindre norsk kunnskaper og det er av den grunn 
de benytter senteret vårt hvor all undervisning foregår på tamil. 

Men er ikke dette litt i strid med norsk politikk, da norske 
politikere vil at alle innvandrere skal lære seg norsk før de 
går ut i en eller annen form for utdannelse/opplæring? 

- Det er ikke det er snakk om her. De som kommer til oss har 
bodd lenge i Norge, og de kan snakke norsk slik at de klarer seg. 
Men når det gjelder "dataspråk" og de spesielle ord og uttrykk 
som dukker opp der, har de problemer. Det er dette vi forsøker 
å forklare og tilrettelegge for dem. Det trengs ikke et bestemt 

språk for å beherske og bruke data. Det krever bare en teknikk 
og en grunnleggende forståelse for EDB. Det er dette vi forsøker 
åformidle. 
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Vi ble litt nysgjerrige på hva disse kursene inneholder i 
korte trekk : 

- Fram til 2000 drev vi en form for innføringskurs i data. Fra 
og med begynnelsen av 2001 begynte vi å operere med data
kort. For å kunne kvalifisere seg til et datakort, må studentene 
gjennom et kurs som består av 7 moduler. Kurset går over ca 4 
måneder (totalt 129 timer), og studentene tar en avsluttende 
eksamen på Næringsakademiet. Det som inngår i de 7 modu
lene er blant annet standard kontorstøtteverktøy som Windows, 
Word Excel PowerPoint, Internet og Access. Utenom dette har 
vi også for de som er interesserte, kurs i programmeringsspråk 
som Html og]avaScript. Vi tilbyr også kurs innenfor Flash og 
Webdesign for unge interesserte. 

- Hvilke framtidsplaner har T +Data? 

- Vi har en ambisjon om å bli noe stort. Vi ønsker å gjen
nomføre en dataevolusjon blant tamiler i Norge. Etter hvert 
er målet å kunne drive dataopplæring på samme nivå som det 
norske markedet. Vi håper på at vi etter hvert skal klare å tilby 
alle, ikke bare tamiler, men alle som har interesse og behov for 
dataopplæring, et tilbud de vil fl nytte av. Vi mener selv at vi 
har ressurssterke personer som vil klare å skape et slikt tilbud 
Dette er avhengig av at de unge i dagens samfunn bidrar med 

den kunnskapen de har. Dagens unge vil etter hvert bli en 
viktig del av samfunnet, og det er nettopp de som vil fl ansvare. 
for videreutviklingen og gjennomføringen av ambisjonen. Vi 
har allerede i dag mange unge som bidrar med det de kan, de 

har også vært med på å gi oss forslag til forbedringer og kommer 
stadig med nye ideer fra deres ståsted, avslutter Shivakumar. 

• Anushan Nagalingam 



Tamil murasam er en tamilsk radiosending på FM 105,8 som blir sendt på søndager 
11.00-13.00 og tirsdager 18.00-20.00. Tamil murasam ble startet i februar 1997 av 
TCC (Tamil Coordinating Commitee). 

Tami-1 murasam 

T amilmurasamer en tamilsk radiosending på FM 105,8 
som blir sendt på søndager 11.00-13.00 og tirsdager 

18.00-20.00. Tamil murasam ble startet i februar 1997 av 
TCC (Tamil Coordinating Commitee) . 

Tamil murasams overordnede mål er å integrere tamilene 
i det norske samfunnet. Dette gjøres ved ulike informa-
tive radioprogram, samtidig som at oppdaterte nyheter fra 
hjemlandet er et fast innslag i begge sendingene. Tanken 
er at man trenger :ivære trygg og opplyst selv, for å kunne 
integrere seg i et nytt samfunn med flere ulike kulturer. Den 
er med andre ord et viktig element i arbeidet for tamilenes 

aktivitet og engasjement i dette flerkulturelle samfunnet de 
nå lever i. For at unge norsktamiler skal være klar over sin 
bakgrunn og identitet, fokuserer Tamil murasam også på 

kulturelle innslag, og ikke minst om bakgrunnen for frihet- · 

skampen som foregår i Sri Lanka, sier ansvarlig redaktør 
Umaipalan Thiyagarajah. 

For at voksne tamilske kvinner og menn skal ha mulighet 

til å få opplysninger om ulike hels~problemer som de 

er spesielt utsatt for, har Tamil murasam produsert et 
«helseprogram». Programmet er lagt opp slik at en tamilsk 
lege, med lang erfaring knyttet til opplysning av utvandrede 
tamiler, holder korte innslag om ulike helseproblemer. I 
tillegg svarer han på spørsmål fra innringere. Dette er den 
mest populære delen av programmet, sier redaktøren med et 
smil. 

Nyhetssendingen er den delen som har mest forventninger 
til seg fra det tamilske folket, i Norge. Spesielt i disse dager 

hvor Norge har en sentral rolle i fredsmeklingen på Sri 
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Lanka. De eldre tamilene setter svært stor pris på nyhetene 

fra hjemlandet, mange av de lever i stor usikkerhet rundt 
hva som skjer i meklingen. Flere av dem sitter og håper på 
at det endelig skal bli en god løsning som alle parter kan 
leve med. 

Umaipalan Thiyagarajah påpeker at Tamil murasam jobber 
svært aktivt for å holde tamilene oppdatert om hendelser 
og nyheter som finner sted i Norge. Dette gjøres bl.a. ved 
å arrangere debatter/diskusjoner om temaer som norsk 

politikk/styresett, oppdragelse av barn som vokser opp 
mellom to svært ulike kulturer, forebygging av ungdoms
kriminalitet og såkalte innvandrergjenger, tvangsekteskap 
og en rekke andre temaer som blir/ er aktuelle i de respektive 
ukene. 

For at kjente personer i det norske samfunnet, og det 
tamilske samfunnet, skal kunne få dele meningene og 
tankene sine med lytterne, har Tamil murasam et fast 
innslag med intervju av «kjendiser». Flere av radioens lyt

tere har vist sin interesse for nettopp slike intervjuer, og 
mange av de har påpekt at disse intervjuobjektene i flere 
tilfeller virker motiverende for samfunnsengasjement og 
deltakelse. Redaktøren sier med et bredt smil at de har hatt 
en svært god vekst takket være deres toveiskommunikasjon 
med lytterne både via innringninger under sendingene, 

samt tilbakemeldingssamtaler utenfor sendetiden. Tamil 

murasams utvikling har ikke bare hatt en positiv vekst hele 
tiden, sier Umaipalan. Han starter med å fortelle om at de i 
starten hadde et stort ønske om å informere nordmenn om 

tamiler, via radiosendinger på norsk. Et tiltak de satte i gang 

het «Radio Sør-Asia». Til å begynne med var tanken at nyt
tig informasjon om konflikten i Sri Lanka, tamilsk kultur 
og tradisjon ikke b~e skulle gå til tamilene, men også til 
de med ikke-tamilsk bakgrunn. Derfor foregikk sendingen 
både på tamilsk og norsk. Etter hvert måtte Tamil murasam 
legge ned dette tiltaket. Det viste seg at interessen for dette 

ikke var stort nok under denne sendetiden, i tillegg var det 

mangel på programledere til dette tiltaket. Dersom vi f°ar 
utvidet sendetiden vår, og bedre tidspunkter, kommer vi 

mest sannsynlig til å satse på et tilsvarende program, sier 

ansvarlig redaktør. 

Som svar på spørsmålet om de har radioprogrammer rettet 
mot barn, forteller Umaipalan ivrig at de har et svært 
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populært barneprogram kalt «Siruvar poonga». Dette 
programmet retter seg mot barn mellom 3-15 år, her f°ar de 
muligheter til å utvikle sin tamilske uttale i form av lek og 
spill. «Siruvar poonga» og andre program rettet mot barn og 
ungdom er med på å utvikle norsktamilenes kjennskap og 
kunnskap 'om det tamilske språket, samtidig som de f°ar et 
innblikk i tamilsk barnelitteratur og eventyr. Flere foreldre 
ringer inn etter sendetid og roser programlederne og Tamil 
murasam for dette svært så positive tiltaket. 

Hvert år i desember måned blir det arrangert en samling for 
alle lyttere. Barna som i løpet av året har deltatt i radio
programmet, f°ar utdelt gaver. Dette fordi Tamil murasam 

ønsker ~ opprettholde og samtidig øke deres engasje,ment 
framover. Det blir arrangert diskusjoner og det blir spesielt 
satt av tid til tilbakemeldinger og ideutvekslinger for hvert 

av radioprogrammene og de tilhørende programlederne. 

Tamil murasam har sponsoravtaler med tamilske forretnin
ger i Oslo-området. Reklamen gir dem litt inntekt, samtidig 

som de ulike butikkene og kioskene blir mer kjent. Inntek
ter fra bursdagsannonser o.l. blir sendt til foreldreløse barn i 
Tamil Eelam (Tamilenes hjemland/område på Sri Lanka). 

Umaipal·an avslutter med å fortelle oss at nærmere 90 % av 
alle lytterne gir positive tilbakemeldinger på deres sendinger. 

Han fremhever at medarbeiderne i Tamil murasam blir mer 
. engasjerte i videre utvikling og forbedring av radiosendin
gene. Det som er fint med våre lyttere er at de tar ansvar 
og gir oss råd og forslag om forbedringer. Dette hjelper oss 
veldig mye. Jeg vil også ra anledningen til å takke alle våre 
lyttere der ute, legger han til. 
• Gowsalja Sivaganam 



Pongu tamil 

I Sri Lanka er pongu tamil blitt et populært begrep. Pongu tamil kan forklares som en 
massemønstring som oppstår når okkuperte og undertrykte folks passive motstand 
gradvis blir bygges opp og får utløp. 

Pongu tamil er blitt en populær markering i Sri Lanka, 
en markering som arrangeres i de tamilske.områdene på 

Sri Lanka som en entydig tamilsk røst mot krig og til støtte 

for fredsforhandlinger. 

I Sri Lanka er pongu tamil blitt et populært begrep. Pongu 
tamil kan forklares som en massemønstring som oppstår 
når okkuperte og undertrykte folks passive motstand gradvis 

blir bygges opp og f°ar utløp. 

Under krigen i Norge viste folk sin motstand mot okkupas

jonsmakten på sin særegne måte. 

For folk flest ga disse handlingene en følelse av å stå sam
men. De som utførte handlingene satte seg selv i fare. Da 

det endelig ble tegn til fred, kom gledesutbruddene i form 

av folkesamlinger og 17 . mai feiring i et fritt Norge. 

Tamilene har ikke fatt frihet enda. Men pongu tamil mark

eringene i Sri Lanka kan godt sammenlignes med nord

mennenes motstand under okkupasjonen og gledesutbrudd 
da freden kom., også for eksempel med tyskernes og andre 
europeeres .gledesutbrudd da B~rlinmuren falt. 

ris som de lar koke over i retning soloppgangen. Begrepet 
«pongu tamil» betyr direkte oversatt «tamil som (emos
jonelt) koker over». Av ulike årsaker ble det ikke noe av 
det planlagte arrangementet. Det ble også stilt spørsmål om 

hvor klokt det var å arrangere pongu tamil på en tamilsk 
festdag. Tidligere tamilske markeringer har ofte endt med 
overgrep, vold og drap fra regjeringsstyrkenes side. 

Pongu tamil ble en realitet første gang 17. januar 2001. 

Jaffna-befolkningen trosset trusler fra singaleserne, de trosset 
de militære barrikadene og deltok i arrangementene. Mange 
tusen tamiler deltok og de krevde fredsforhandlinger mel
lom regjeringen og LTTE. Det fikk imidlertid ikke særlig 
stor oppmerksomhet verken sør i landet eller i utlandet. 

Da den nye regjeringen kom til makta i desember 2001 og 
slakket på det militære grepet i de tamilske områdene, kom 
det bølger av tamiler på tretti, førti og femti tuse~ til pongu 
tamil som ble arrangert på forskjellige steder. De ville gi 

fredsprosessen og LTTE-lederen Veluppillai Prabakaran sin 
støtte. 



Som utenlandsk statsborger vil man fort oppdage at bev
egelsesfriheten er sterkt begrenset i Sri Lanka. I hvertfall 

om man vil reise til Jaffna, der de Beste tamilene bor. Eller 
om man vil besøke slekt og venner i Vanni, et område som 
er under LTTE-komroll. 

Sikkerhetsklarering 

Det er påkrevd med Sikkerhetsklarering fra Forsvars

departementet (MOD) for å reise til disse områdene. Fra 
midten av februar 2002 ble dette fjernet for landets sivile 

befolkning, men er blitt opprettholdt for utenlandske stats

borgere. Norske tamiler vil oppleve dette som det største 
hinder for å besøke disse områdene. Offisielt heter det at 
utenlandske statsborgere reiser til nord og øst på eget ansvar. 
Men hvorfor MOD klarering? 

Etter hvert som tiden gikk ble ting mye klarere. Det er 
ikke fordi myndighetene tror at det kan komme tamilske 
terrorister fra utlandet og lage problemer. Det er heller ikke 
slik at man rar ekstra beskyttelse fordi man er ute~land-
ske statsborgere. Årsaken ligger muligens i at de militære 
ønsker å ha oversikt over hvem som kommer inn og hva 
slags informasjon som går ut fra området og dermed også til 
utlandet. De vil også ha oversikt over hvor mye penger som 
kommer inn i området. Å holde den tamilske befolkningen 
på laveste eksistensnivå er en del av krigføringen. Dette er 

en del av krigføringen for å ramme befolkningen økonomisk 
og for å filtrere informasjonsstrømmen til utlandet, noe 

som den tidligere regjeringen har ansvar for og som den nye 
regjeringen hittil ikke har klart å ryddet opp i. 

........ __ 



- --Krigsøkonomien 

Luftforsvarets kontor som holder til i Palmera House var 
stappfi.tllt_da jeg kom for å kjøpe flybillett til Jaffna kl 09.00 
om morgenen. Folk hadde stått på kø helt fra kl. 02.00 om 
morgenen. Jeg fikk komme inn i kontoret kl. 14.00 samme 

dag. Etter lang venting ble jeg bedt om å fylle ut et MOD
skjema. Pass og MOD-skjema måtte leveres inn og etter ny 
venting fikk jeg plass på flyet ti dager senere. Om du så er 
en hedersmann, har du ingen sjanse for åra plass på flyet 
tidligere. Onde tunger sier at noen innen forsvaret er i ferd 

med-å bli søkkrike på folk som kommer fra utlandet og som 
vil komme seg raskest mulig til Jaffna. Flybillett tur retur 

koster 6000 rupees. Om du vil snike i køen koster den det 
dobbelte. Dette rammer de som ikke har råd til å betale 

ekstra og_som kanskje må reise til Jaffna for besøke syke eller 
delta i begravelser. Folk som kommer fra utlandet og lar 
usynlige menn bli rike av krigsøkonomien, er forståelig nok 

lite populære blant de fastboende. 

Det nye nå er at folk fra utlandet lar kjente i Colombo be
stille billetter på forhånd og så ordner de formalitetene selv 

når de kommer til Colombo. 

Jeg måtte møte opp tre timer i forveien for innsjekking 
på . den tidligere sivile innenriks- flyplassen på Ratmalane. 
Flyplassen som ser ut som en festning, ligger en halvtimes 

biltur fra Colombo. Fra hovedveien og hele veien inn til og 
rundt flyplassen er det skyttergraver med tungt bevæpnete 
soldater. Vi ble samlet inne i et plankeskur med rom uten 

vinduer. Der ble vi kroppsvisitert og bagasjen ble grundig 
kontrollert av soldater fra forsvaret. Så ble vi sittende og 
vente til vi ble kjørt til Antonov-flyet. 

Alle lommelyktbatteriene ble beslaglagt tiltross for at Jaffna 
er under regjeringens kontroll. Da jeg kommenterte dette, 
ble jeg avvist med at de har ordre om å fjerne alle batteriene 

fra bagasjen. Ironisk nok er det batterier åra kjøpt i Jaffna. 
Det blir nok mange batterier som blir beslaglagt på en dag 
som denne, fra barnas leketøy, walkman, kameraer, lomme
lykter. Hvem som tjener penger på batterine er ikke godt å 

si, men noen gjør det. 

Flysikkerhet 

I skrivende stund trafikkerer kun ett fly fram og tilbake til 
Jaffna, fire- fem ganger om dagen. Et gammelt russisk vrak 

av et propellfly med russisk mannskap. Flyet ville aldri ha 
fatt flytillatelse -på norske flyplasser. På de ytterste hjulene 
syntes såvidt tegn til mønster. Det innerste hjulet så _ut som 

det var sekskantet og her var det ingen -regn til mønster på 
dekket. Ingen sikkerhetsannonsering ombo_rd. Det hang 
et par håndskrevne lapper på cockpitveggen som fortalte 
hvordan man skal opptre i en nødsituasjon og om hvor vi 
kunne finne redningsvester. Setene var us_tødige og ingen 
betjening viste seg i kabinen under hele flyturen som varte 

en time og femten minutter.-Ingen brydde seg om å sjekke 
at alle de rundt femti-passasjerene hadde på seg sikkerhet
sbelter. Underveis dryppet det kondens fra de åpne bagas
jehyllene over hodet på passasjerene. Før landingen hvinte 
det i ørene og det kjentes som om det var like før trom

mehinnene sprakk. Det minste man kunne forventet var 
at de hadde delt ut bomullsdotter til barn og gamle~ Det er 
tvilsomt-om noen av ministerene, parlamentsmedlemmene 
eller byråkrater av betydning ville ha reist med dette flyet. 

Flysikkerhet gjelder tydeligvis ikke for tamiler som vil inn i 
Jaffna. Representanter forutenlandske hjelpeorganisasjoner 
er ikke klarert til å ta denne flyruten av sikkerhetsmessige 
grunner. De reiser sjøveien:tilTrinkomalai og videre til 

Colombo. 

Ødeleggelser 

Fra flyplassen Palaly ble vi transportert med buss til Jaffna 
by med bevæpnet politieskorte. Langs veien så vi hus etter 
hus i ruiner. Hus hvor mennesker ble født, vokste opp i, 
levde i, -ønsket å dø i og drømte om etterkommere i, lå i 

dag_i ruiner. Man kan trygt si at den som -ikke fikk tårer i 
øynene under denne bussturen, ikke ·er fra denne planeten. 

Israels ødeleggelser av palestinernes hus har vi sett på Tv. At 
hus på hus i Jaffna ligger i-ruiner, måtte jeg komme hit for 

å se. 

Sri Lanka har over. 200 000 menn og kvinner under våpen. 
Så å-si alle er singalesere fra den dominerende majotitets

gruppen,. Det er i dag fem gang~r flere ansatte i de væpnede 
styrkene enn i turistindustrien. En soldat tjener litt over 
12 000 rupees i måneden og det er tre ganger mer enn en 
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Krigens herjinger i en sentraL bydel i Jaffna. 

lærerlønn. I tilfelle han/hun blir drept f°ar familien utbetalt · 
lønning fram til vedkommende har fylt 5 5 år og deretter 
f°ar de utbetalt pensjo~ For mange arbeidsløse ungdom-
mer fra distriktene er dette en drømmejobb. Mens det i de 
singalesiske landsbyene popper opp nye hus som blir bygget 
på soldatlønninger, ligger husene i de tamilske områdene i 
rmner. 

Det første som møtte meg på bussholdeplassen inne i byen 
var en skyttergrav med små åpninger, bygget opp av grønne 
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· sandsekker og stammer av kokospalmer. Slik var det over 
hele Jaffna. På nesten hvert gatehjørne var det skyttergraver. 

Mens kontrollposter og skyttergraver i sør stort sett er 
bygget opp av sandsekker og oljefat har de militære forsynt 
seg grovt med kokospalmer i de tamilske områdene i nord. 
Kokospalmer er noe folk dyrker, vanner og passer godt på. 

For mange innbyggere er avlinger fra kokospalmene den 
viktigste inntektskilden for familien. At militæret har for-



synt seg fra folkets matfat er åpenbart en av de mange, godt 
planlagte handlinger for å ramme innbyggerne økonomisk. 

Soldater med sine maskingevær lever sitt eget liv i byens 
gater. De aller fleste kan ikke prate tamil. Steinharde solda
tansikter uten noe tegn til trivsel. Enkelte prøver å komme i 
kontakt med småbarn, mens de voksne utfører sine ærender 

og oppfører seg som OJ.Il soldatene ikke eksisterer. Det er 
vanskelig å få øye på v'oksne tamiler som fører en samtale 
med en soldat. Alt tyder på at Jaffna er en okkupert by. En 
by med fiendtlige soldater som verken hører hjemme eller er 

velkomne. 

Folk er blitt fattigere 

Alle- kjenner til den norske fredsrollen. De vet også at bare 

for noen uker siden måtte de passe seg for hver skritt de tok, 
for ikke å bli internert og i verste fall å bli skutt ned. Det er 
nok av historier om ungdommer som er forsvunnet etter å 
ha blitt tatt av de militære og om militære omringninger av 
boliger og boligkvartaler. Det er historier om ungdommer 
som-ble skutt ned på flekken~ Det er historier om maskerte 

tamilske angivere som stod sammen med singalesiske sol
dater og nikket hver gang en gutt eller jente som hadde noe 
befatning med LTTE gikk forbi. 

Alle jeg har truffet og besøkt i Jaffna kunne fortelle om sine 

egne traumatiske opplevelser. Hver gang krigen nærmet seg 
måtte folk flykte til tryggere områder med det de hadde 
mulighet til å bære med seg av verdisaker og eiendeler. Når 
det ble litt roligere kom de seg hjem igjen bare for å op
pleve nye mareritt. Hvert hus jeg besøkte hadde direkte eller 

indirekte blitt rammet av trefninger. Noen hus er blitt skutt 
gjennom tak og vindu fra fly eller helikopter. Det var hus 

med store sprekker i veggene på grunn av rystelsene fra· et 
annet hus i nabolaget som fikk en fulltreffer. Det var hus der 
knivskarpe metallsplinter hadde gått tvers gjennom dører, 
vegger, vinduer og tak. 

Folk kom tilbake til hus som var ribbet for alt av verdier, in
ventar, høns og husdyr. Til og.med taksteiner og bærebjelker 

er blitt fjernet av regjeringssoldater og væpnede banditter 

som samarbeidet med dem. Folk sier oppgitt at eieren, det 
vil si staten, har vært og hentet alt som er sitt. 

Tamilene har måtte bygge alt sammen opp igjen. Skaffe 

seg ting for å overleve, rette opp og reparere vegger og tak. 
Prøve å gi barn og gamle et noenlunde trygt og stabilt liv, 
for så å flykte påny og komme tilbake til samme marerittet 
igjen. Enkelte familier har måttet flykte fra husene sine opp 
til fem ganger i løpet av de siste ti til femten årene. 

.:.: ·: 
Kystbefolkningen er stort sett fiskere. Det er unnt°akstilstand 

· i Jaffna-området. Fiskere som drar ut for å fiske er fattige og 
har ofte ikke klokke, slik at det er vanskelig å holde øye med 
tiden ute på sjøen. De må ro, brukav motor er forbudt. 
Folk som har kommet forseint i land har opplevd å bli ban
ket opp av de militære og fått brukket både-armer og bein. 

Når en familieforsørger på den måten mister inntekt, er det 

ingen andre til å forsørge familien. 

Folk er blitt fattigere av disse gjentatte opplevelsene. De 

væpnede styrkene som offisielt skulle vinne tilbake hjerter 
og sinn .hos den tamilske befolkning, har plyndret dem og 
gjort dem fattige. Enda et tilfelle av økonomisk krigføring 
mot tamilene, langt fra internasjonale mediers oppmerk
somhet. 

70 prosent av befolkningen i nord og øst lever under fat
tigdomsgrensen og deres gjennomsnittsinntekt er ca. I 000 
rupees per måned. Dette er en sjokkerende avsløring fra 
The Asian Development Bank, skriver avisa Daily Mirror 

16 februar 2002 på sin førsteside. Virkeligheten er sannsyn
ligvis mye verre. 

Det er fortsatt unntakstilstand i Jaffna fra kl. 22.00 til kl. 
05.00. Våpenhvileavtalen som partene har skrevet under 

på med Norge som vitne, gir ikke folk frihet, men bare et 

lite pusterom. Folk tar nå større sjanser for eksempel ved å 
frakte syke mennesker til sykehus og leger midt på natta. 

Dette var forbundet med livsfare for bare noen uker siden 
Folk gir åpent utrykk for at de er lettet over å kunne bevege 
seg friere. 

Katolske prester og kristne religiøse sekter har goder tider 
forøyblikket. Med penger og gaver fra utlandet er det nok 
av fortvilte sjeler å frelse i guds navn. 

Freden og friheten lar fortsatt vente på seg, men det er 
optimisme å spore blant folk flest. Tamiler er glade for det 
norske fredsinitiativet. 

• 
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Tamilsk Ressurs og veiledningssenter 

:: 10 års jubileum 
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Så var altså dagen her! Spenningen var til å ta og føle 

på. Bak sceneteppene var sikkert nervene på topp. Det 
var dette elever, lærere og foresatte hadde jobbet hardt for 

å komme i mål med. Det er fredag den 22. mars, vi er på 

Folkets hus hvor mer enn tusen tamilene er samlet. Anled

ningen er Tamilsk Ressurs - og Veiledningssenters ti års 

jubileum. 

Programmet startet med at æresgjestene direktør ved 
tamilske skoler Nagalingam Tharmalingam og statsråd Erna 
Solberg tente lys. Så var det bare å sette seg godt til rette og 

nyte det som var i vente. Skolens sang var det som stod først 

på listen. Med denne flotte sangen som innledning ble vi 
ført inn neste innslag som var fra innsektenes verden. Det 
var helt utrolig å se hvordan-disse små barna levde seg inn i 

det de gjorde, hvordan de klarte å holde takten til musikken 

og det så ut til at de hadde det gøy på scenen! Dette var 

skolens yngste elever på 3 år, og noe som liknet sceneskrekk 
var absolutt ikke å se. Også de neste innslagene var fylt med 

dans og musikk. 

Skolen nar også hatt en del konkurranser og en av disse 

var talekonkurransene. Vi fikk høre talene til vinnerne fra 

de forskjellige gruppene. De talte med både innlevelse og 
følelser. Man ble mektig imponert over å se elever i en så 
ung alder av 6 år fremsi en tale uten manuskript! 

Så små barn er så flinke! 

Statsråd Erna Solberg holdt i løpet av kvelden en tale og her 

uttrykte hun hvor imponert hun var over arrangementet. 



Kommunal- og regionalminister Erna Solberg sammen med skolens rektor Sivathas Sivabalasingam 

Hun mente at vi som tamilene absolutt burde være stolte av 

vår kultur og det vi klarer og prestere som en enhet. Hun 

mente det var viktig og godt gjort av foreldrene å gi barna 

innsikt i sin egen kultur 

- Det er viktig å ta vare på egen kultur og samtidig integrere seg 
i det norske samfunnet. 

Det å ha kjennskap til sin egen kultur er viktig for å forstå 

en annen. Hun ville at vi sammen skulle bygge opp landets 

integreringspolitikk! 

- Det er så mye vi kan lære av dere ... Håper dere vil 
samarbeide. 

Solberg uttalte at hun gjerne ville besøke TRVS en gang. 

. Hun nevnte også sin glede over at det etter 19 år med 

borgerkrig hadde vært våpenhvile på Sri Lanka i over en 

måned, og hun håpet på at fredsprosessen ville føre til en 

endelig fred i landet. Solberg avsluttet talen sin med å si 

at hun angret over at hun ikke hadde med seg sin fem år 

gamle datter, som hun mente virkelig hadde hatt glede av 

å se et slikt arrangement som dette. Jubileet ble feiret både 

fredag og lørdag og begge kveldene gikk fort da man satt og 

hørte og så på de flinke elevene. Selv om klokken tikket av 

gårde holdt både elever og lærere ut og ikke minst konferan

sierene! Det ble to fortryllende aftener med sang, dans og 

musikk! En kulturell begivenhet man absolutt ikke burde 

gått glipp av! Skolens rektor Sivathas Sivabalasingam som 

har vært senterleder siden skolen startet fortjener absolutt all 
heder og ære for denne utviklingen skolen har fått. Vi håper 

alle at skolen fortsetter å utvikle seg, slik at de kommende 

generasjonene også vil få den samme nytten av dette senteret 

som mange av oss andre har fått . 

• Ravinea Kirubamoorthy 

---
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T-RO 

I sin etableringsfase i 1985 drev Tamilsk Rehabilitering

sorganisasjon (TRO) sine aktiviteter i Sør India. Mange 
tusen tamilske flyktninger krysset den gangen sjøen og 
søkte trygghet der. Fra 1987 begynte den også å hjelpe 
internt fordrevne flyktninger i de tamilske områdene på Sri 
Lanka. 

Fram til 1995 drev organisasjon først og fremst med nød

hjelpsarbeid. Fra 1996 arbeidet den også litt med langsik
tige prosjekter. De skaffet til veie drikkevann, bygget boliger 
og toaletter. Parallelt med dette ble det gitt næringstilførsel 
til underernærte og yrkesopplæring for både utdannede og 

ikke utdannede personer. Det ble etablert selvhjelpsgrupper 
i nærmiljøet for å organisere aktivitetene. 

I denhe perioden ble Jaffna halvøya· utsatt for flere store 
militære operasjoner.og over 500 000 mennesker flyktet 
til Kilinochchi. Nye krevende økonomiske og humanitære 
utfordringer måtte overvinnes. I 1997 ble det 
introdusert vellykkede utviklingsprosjekter for å hjelpe 
internflyktninger til økonomisk selvstendigh~t. . 

I 1999 ble barnas helse, næring og utdanning gitt høyeste 
prioritet. Det ble også gitt etableringsstøtte til jordbruk og 
små industrier. I det siste har TRO fatt nye utfordringer 
som minerydding og utviklingsprosjekter rettet mot 
gjenoppbygging av de tamilske områdene. Hittil har TRO 
finansiert sine mange prosjekter ved støtte fra avdelinger 
rundt omkring i verden, drevet av tamiler i eksil. Behovet 
for hjelp i de tamilske områdene i Sri Lanka er enormt. Det 



Nye økonomiske og humanitære utfordringer må overvinnes 
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En av de største utfordringene TRO står overfor er å t rygge de sivi le mot landminer og annet udetonert sprengstoff. 

er få utenlandske hjelpeorganisasjoner som driver nødhjelps
arbeid i Kilinochchi. Tamilene i Norge samler inn penger 
ved blant annet loddsalg, innsamling og idrettsarrångement. 
For å unngå håpløshet skapt blant tamilene p.g.a. økono
misk blokade, oppstod det behov for assistanse. Dette ble 
gitt av TRO. Organisasjonen prøver i dag å tilfredsstille 
de grunnleggende behovene den tamilske befolkningen 
har. Når det gjelder tiltak rettet mot barn, driver TRO 9 
barnesentre som omfatter 1600 barn. I tillegg driver TRO 
over 400 barnehager som har ca. 12.000 barn. 

Hittil har TRO hatt tiltak for å rette opp dårlig ernæring for 
over 3700 barn. Alle overnevnte tiltak er gratis. Det viktig
ste tiltaket i dag er minerydding. TRO har opprettet en egen 
organisasjon som heter "Humanitarian Demining Unit". 
Organisasjonen har ansatt 150 personer. Etter at LTTE ero
bret tilbake byen Kilinochi har TRO ryddet 82.000 miner 

og 42.000 ueksploderte gjenstander. Dette har ført til at 
Kilinochi har blitt en sikrere plass å bosette seg på. Omtrent 
10 familier flytter tilbake daglig. 

Mellom l998-1999 skjedde det 135 mineulykker. Etter at 
minene ble ryddet vekk i Kilinochi-området har det kun 
skjedd 2 ulykker i løpet av de siste 2 årene. For å gjennom
føre tiltakene tilfredsstillende trenger TRO 10 millioner 
norske kroner. Men den ressursen som er tilgjengelig, er 
langt mindre enn hva organisasjonen virkelig har behov for. 

TROs addresse i Norge er: 

TRO, 
Postboks 4742 Sofienberg 
Oslo 

Bank nr: : 7054 63 46593 
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