
«Og min kollega spør 
fortsatt om jeg tror 
på fred på Sri Lanka. 
Svaret mitt nå er: Jeg er 
forsiktig optimist! » 
sier Rajan Chelliah. 

«TRVS har nå gitt meg 
et unikt tilbud jeg 
har ventet lenge på. 
Tamilsk språkopplæring 
for nordmenn er både 
spennende og gøy» 
sier Irene Syse. 
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DE NORSKE TAMILENES RØST 

Vil tamilenes tillit 
bli hedret? 
Etter å ha blitt sviktet av singalesiske regjeringer i et halvt 
århundre og senere også av India, har tamilene gitt sin tillit 
til det internasjonale samfunn, anført av Norge. Vil tamilenes 
tillit bli hedret? 
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IØNTAMI 

LTTE, de tamilske tigrene, sin beslutning om å trekke seg midlertidig fra 

fredsforhandlingen har overrasket mange obserV'atører. Siden den nye 

regjeringen cok over makten i 2001, har den norskstøttede fredsprosessen 

ratt ekspressfart. Den ekstreme godviljen, en permanent våpenhvileavtale og 

fremskritt i direkte forhandlinger bidro ril store forhåpninger. Men flere tamilske 

observatører har gjentatte ganger uttrykt bekymring over den ekstreme militære 

tilstedeværelsen i nord og øst. Spørsmålene her er ikke så kompliserte: Militæret 

har ikke trukket seg fra sivile områder. En million internfordrevede tamilske 

Bykulinger venter nå på å vende tilbake til hjemmene sine. Fiskeforbudet er 

fortsatt gjeldende. Dette er klare brudd på den permanente våpenhvileavtalen. 

Femten måneder har gått siden avtalen ble lest opp av Norges Utenriksminister 

Jan Petersen i Oslo. Den lankesiske regjeringen viser ikke noen tegn ril forståelse 

for de eksistensielle problemene tamilske sivile opplever i nord og øst. Den 

bevisste marginaliseringen av LITE w1der giverlandskonferansen i Washington i 

April signaliserte utvetydig den lankesiske regjeringens skifte fra den opprinnelige 

«partnerskap for fred»- holdningen. Der virker som om regjeringen og dens 

støttespillere hadde trodd at LTTE ville tolerere en slik unnlatelse. Men 

dynamikken av en slik marginalisering under en viktig verdenskonferanse har 

punktert tamilenes tro og håp. De betviler at Norges fredsinitiativ virkelig 

kan føre til en rettferdig og permanent fred. Denne Misnøyen forsterkes av 

måten regjeringens økonomiske initiativ «Gjenvinne Sri Lanka» føres videre 

på. Dette initiativet er hovedsakelig ment å samle internasjonal pengestøtte 

til gjenoppbygging av krigsrammede tamilske områder i nord og øst. Men 

regjeringens tilnærming forfordeler utvikling av singalesiske område i sør. Mens 

regjeringens neoliberalisciske økonomiske program imponerer utlandet til å åpne 

pengebingen, har den ingen klare hensikter om å hjelpe områder rammer av 

krigen, bortsett fra en heller tilfeldig «spillover»- effekt. 

V ritikerne mot LTTEs beslutning råder dem til å behandle misnøyen ved 

~orhandlingsbordet. LTTE har imidlertid gjentatte ganger tatt opp de 

samme spørsmålene under forhandlingene, uten at dette har gitt resultater. Det 

er derfor integriteten til forhandlingsprosessen som nå er svekket. De samme 

kreftene som kritiserer LTTEs beslutning, kan i stedet påvirke regjeringen til 

å overholde våpenhvileavtalen. Da kan fredsprosessen føres videre med solide 

resultater. En rettferdig og permanent fred vil da kunne være i sikte for 

Sri Lanka. 



Bernt Hauge - en menneskerettighets forkjemper 

<<Alle mennesker er født frie>> 

B !ant de mange som jobber med asyl- og flyktingsaker, 

finnes det en mann som har vist seg å være virkelig 
engasjert i arbeidet han gjør. Hørte vi. Dermed ringte 

vi ciJ Trondheim for å snakke med Bernt Hauge. 

Vi ringer han med stor nysgjerrighec. Det er mye vi vil 

vite og finne ut om denne mannen som har hjulpet og 

fortsatt hjelper asylsøkere og fl.yrninger her i Norge. Men 

hva er det egentlig han gjør? Det virket noe uklart for oss. 
Hovedarbeidet hans er arbeid i forbindelse med flyktninger 

og asylsaker, same familegjenforeningssaker. Det er borrimoc 

200 saker i året og det er snakk om ikke mindre enn 800 

mennesker som er involvert i dette. Han nevner også at 

gamle saker fra 1996, er på hans lisce over gjøremål. 

I 1997 hjalp Bernt Hauge 14 tamilske asylsøkere som hadde 

kommet ril Trondheim. Asylsøkerne gikk på den eiden inn 

i en sulcescreik, og han hjalp ciJ, slik ac camiJene kunne 

komme i dialog med myndighetene. «Støtten fra de andre 

tamilene i Trondheim var hele ucrolig, der var mange som 

skrek seg hese» sier Bernt Hauge . 

Arbeidet hans scopper ikke bare med saker i Norge. I 1997 

foretok han en reise til Sri Lanka for egne midler. Vi lurer 

på hva som var hensikten med reisen. «Jeg reiste fordi dette 

egentlig var en forlengelse av det arbeidet jeg gjorde her, 

en reise som skulle dokumentere at frykten som tamilene 

har for å bo der, har vært reell. Det skulle altså bekrefte 

riktigheten i det asylsøkerne forteller», sier Bernt Hauge. 

«Jeg reisce også ciJ Sør-India ( Tamil Nadu) hvor det var en 

intenst studietid og mye reising» sier han. Han var også i 

hovedstaden i Sri Lanka, Colombo, og i byen BarticoJoa. 

~<Jeg fikk et bedre og dypere bilde av situasjonen i Sri 

Lanka», innrømmer Bernt Hauge. 

Det var en minnerik og samtidig lærerik rur. Han gikk 

kveldstur på lange strender og møtte hyggelige folk. Men 

ale som var der var ikke bare fint og nydelig, han fikk også 

se krigens bakside. ~<Jeg husker de mange vaktpostene og de 

såkalte checkpoints som vi måtte gjennom. Jeg så bygninger 

som var ucbombec, og mennesker som var syke og svake» 

sier han. Særlig en episode husker han gode, et møre med 

et lire barn. Han hilsce på barnet og han husker at denne 

ungen som aller helst ønsket å leke og ha det gøy, så vidt 

hadde kraft i hånda ciJ å hilse. 



Erfaringene fra ruren kom godt med i Bernt Hauges videre 
arbeid. I tillegg cil å utrede enkeltsaker, har han også skrever 
co rapporter fra denne turen, den ene er om selve turen og 
den andre er en saksanalyse. 

Vi kommer med ec spørsmål som vi antar vil sene han uc 
av spill og kanskje sende han er par minuner i tenkeboksen; 
«Der er ec spesielt arbeid du driver med. Hvorfor i all 
verden brenner du for det? » spør vi spene. «Hvorfor i 
all verden skulle man ikke brenne for er slikt arbeid? Å 
hjelpe andre er noe jeg føler forn sier han .«Alle mennesker 
er født frie» legger han ril erter å ha snakket kore om 

menneskerenigherer. Vi fikk noe å tenke på. Hvorfor skulle 
ikke alle brenne for å hjelpe andre? 

Vi stiller han mange spørsmål. Stemmen i telefonen fra 

Trondheim virker tålmodig og omtenksom. Vi har lyse ciJ å 
vice hvordan hans møte med tamilene har vært. Hva er de 
positive og negative sidene, lurer vi på. Bernt Hauge vil ikke 
gå inn på de positive og negativene sidene sånn ucen videre, 
men sier: «Jeg har møn tamiler som enkeltmennesker, 
mennesker som har imponere meg mye. Mennesker som har 
være fornedret, viser sin scolchec, kvalitet og verdier gjennom 
fornedringer. Derre har tamiler vise meg.» 

Hvordan opplever han så tamilene i Norge i dag? «De 
som har etablere seg har vist seg å ha en styrke selv med 
dramaåsk bakgrunn. De har gjort det bra med utdannelse, 
på arbeidsmarkeder o.l. Siden de Beste tamilene som bor ber 

i dag er flyktninger, ser han på dem som mennesker med 
scor lojalitet overfor sict land. De er en ressurs til å bygge 
opp igjen hjemlandet. I tillegg til å være en økonomisk 
ressurs, er de også utdannings- og rehabiliteringsressurs» 
påpeker Bernt Hauge. 

Er det noe han savner hos tamilene? Hva med poliåkk, der 
er de jo ikke særlig representert. Kommer der av ar de ikke 
er interessere i politikk? «Nei, det er tøv å si at tamilene ikke 
er interessert i politikk», sier han bestemt. « Det er ikke 
spørsmål om de er interesserte eller ikke, det er spørsmål 
om hvilken pol i rikk de er interessere i. For de fleste tamiler 

er det nemlig politikken i Sri Lanka som er viktigst å følge 
med på, av naturlige grunnen> sier han overbevisende. 

Vi velger å stille han er aktuelt spørsmål. Hvordan ser han 
på Norges fredsmekJing mellom tamiler og singalesere? 

Bernt Hauge innrømmer ar han i starten var skepåsk cil 
hvorvidt decce ville fungere. Nå er han gledelig overrasket, 
over hvor langt denne fredsprosessen har kommet. Han ser 

på saken videre med optimisme. Men der er foresatt en lang 
vei igjen til måler, bemerker han. Rehabilitering, forsoning, 
ikke bare i forhold ril tamiler og singalesere, men også 
mellom tamiler er på lista over cing som må gjøres, før dec 
endelige målet er nådd. 

Vi lurer på om det ikke er paradoksale at norske 
myndigheter sender tilbake tan1ilske asylsøkere, når 
de selv delcar i en fredsprosess i Sri Lanka. Burde ikke 
myndighetene vice at de som blir sendt tilbake kan møte 
sterke, negative reaksjoner fra den singalesiske siden? 

Bernt Hauge renker litt før han sier ar decce er noe Norge 
sørgelig nok ikke har være så dyktig til. Er menneske 
som bare blir sendt til Sri Lanka som en pakke, vil være 
et problem, samfunnet vil ikke være klar til å ca imot 
mennesket, mener han. 

Vi lurer på om han kommer ril forcsene derte arbeidet. Han 
sier ar han hele klart kommer ril å jobbe videre med denne 
saken, selv om den er svære tids- og ressurskrevende. «Jeg 
har også søkt midler ril ec prosjekt om menneskerettighecern 
sier han. Selv fritiden går med til derre arbeidet. 

«Er det noe annet du har på hjerter helt ål slun som du 
ønsker å si? », spør vi. «Min hjerte er ganske omfanende, 
det er ganske fu lle og mye i det» sier Bernt Hauge. 

«Spørsmålet er om jeg skal la det renne over . Jeg har lyse ril 
å jobbe med menneskerettigheter på Sri Lanka og følge opp 
derre. Også vil jeg veldig gjerne tilbake ti l Sri Lanka, for jeg 
er så spent på om jeg kan finne igjen visse mennesker den>, 
avslurcer Bernt Hauge. 

Samtalen er slutt og vi sitter igjen med scor beundring for 
Bernc Hauge og det arbeidet han gjør. 

(13. januar 1997 gikk Bernt Hauge til sultestreik i solidaritet 
med 14 sultestreikende asylsøkere med krav om at de norske 
myndighetene skulk revurdere avslagene deres og se positivt på 
søknadene.) 

• Skrevet av Rushanth Vathanagopalan og 
Jeyarooban Jeyaratnam. 
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-Det må vaere en styrke balanse 

«Tamilene har også vært gjennom forhold som er helt urimelige, for å si det mildt. Det har vært en undertrykkelse av 
tamilene som er helt uakseptabelt i internasjonal rettssammenheng. Jeg tror også at det er viktig å gi utrykk for at det å 
sammenligne konflikten på Sri Lanka med andre konflikter er helt galt. Den er unik, som alle konflikter er og må løses på 
sitt eget grunnlag. Det var de to forutsetningene jeg arbeidet etter, da jeg reiste til Sri Lanka. Det er fare for at krigen igjen 
kan komme, fordi man ikke helt har t illit til hverandres politiske ledelse.» 

P
å spørsmål om hvordan dec var å arbeide blant de 
stridende partene i ert år, svarer han: 

<<}eg fikk en klar oppfatning av at de ønsket å lykkes 
med dette og ville at SLMM skulle bli et instrument for deres 
arbeid. ]eg følte at de ville støtte meg, om enn ikke ukritisk. 
Jeg.fikk god kontakt med begge partene og personkjemien 
stemte. Det innebar at jeg kunne vttre effektiv relativt raskt. 
Problemene lå ikke så mye på det saklige forhold til partene, 
snarere at jeg.fikk bygget opp organisasjonen slik at den som 
helhet fungerte godt i forhold til partene. Det viktigste var at 
partene følte at dette var en organisasjon som de hadde nytte 
av. Forøvrig ble situasjonen betydelig enklere ved ikke å ha 
stormakter, EU, FN eller andre store organisasjoner involvert. 
De viste interesse og både jeg og partene informerte dem. Det 
tror jeg var en stor fordel. » 

Furuhovde er fortsatt involvere ved ac han har stile seg 

ei! disposisjon for den norske regjeringen. Han har gicc 

utrykk fo r ac han kan tenke seg å arbeide med spørsmål 

som makebalanse, høysikkerhecssoner og de vanskelige 

sider ved territoriale spørsmål. Han tror ac tilretteleggerne 

må kunne bidra mye mer konkret, spesielt i spørsmål 

om makebalanse, fordi dec er veldig følsomt og må ikke 

komme uc av kontroll. 

I henhold til våpenhvileavtalen burde de militære sryrkene 

ha forlatt offentlig bygninger, templer, andre religiøse 

seeder osv innen 160 dager fra avtalen trådte i kraft. Nå 

har der gåre etc år og der har foresatt ikke skjedd. 

Furuhovde mener det ikke er riktig at det ikke har skjedd noe, 
men innrømmer at det ikke har gått så hurtig som forutsatt. 



«Regjeringen arbeider med å flytte ut fra de områdene som 
er redegjort for i avtalen, men de trenger et nytt sted å flytte 
inn. Dette er et rimelig krav. Det har også LITE etterhvert 
innsett, sier han. I tillegg til dette er det også et krav at de 
såkalte høysikkerhetssoner skal åpnes for tilbakeflytting av 
flyktninger. Det er også rimelig. Man skal også være klar over 
at høysikkerhetssoner er det man internasjonalt, når det gjelder 
militære utplasseringer, kaller styrkenes forsvarsområde. Det er 
det området rundt hver styrke som skal være under kontroll far 
å gi beskyttelse til denne styrken. Der det er et militært asym
metrisk forhold, slik det er på Sri Lanka, vil de ordinære styrker 
alltid ha behov for en viss type beskyttelsesområder omkring sine 
enheter. Det samme behovet har også LTTE. Vi skal være litt 
varsomme med det som berører styrkebalansen. I dette tilfellet 
er LTTE underlegne i antall, men de har et annet operativt 
konsept. Det betyr altså at det er en balanse.» 

Når vi snakker om normalisering av det sivile liv, sier det 

seg selv at de militære skal ut av området der sivile er. D et 
ser ikke ur som om dette skjer i Jaffna og Palali. De plan
legger også å flytte de militære basene midt inn i Jaffna by. 
Styrkene er der og de sivile har ikke fått beskyttelse fra de 
militære. Hvordan forklarer du dette? 

«Dette er jo det paradoksale i utviklingen. Jeg mener at vi 
må være mer konsentrert om våpenhvileavtalen og styrkebal
ansen som jo er plattformen og forutsetningen for de politiske 
forhandlingene. Hvis balansen forrykkes eller fjernes, er det 
ingen som vet hva som kan skje. Vi har to argumenter, det ene 
er et maktargument og det andre et politisk argument. LTTEs 
første argument i dag er maktargumentet; hvis dere ikke går 
med på dette, så vil vi bruke makt.» Jeg ønsket at forhandlin
gene i Japan skulle bringe LTTE inn i den situasjon at de ble 
ansvarligfor økonomisk utvikling, for da ville de ta del i den 
økonomiske støtte som gikk til Sri Lanka. Da ville de også fl et 
politisk argument. Det må være en balanse her hele tiden. Selve 
grunnlaget for disse politiske forhandlingene må ikke forrykkes. 
Og det er det som gjør situasjon så forskjelligfra andre steder, 
så unik og egentlig trygt for forhandlingene. Da må man ikke 
tukle med styrkebalansen. Det vanskeligste ligger i det asymme
triske, ved at de på den ene siden har en gerilja og på den andre 
siden en ordinær styrke. Det er i det bildet man må forstå 
dette. Det er ikke slik at man teller opp antall stridsvogner, an
tall artilleriskyts på hver side. Når Lederen for regjeringsstyrkene 
sier de kan flytte ut av sivile områder dersom LTTE leverer inn 

våpnene, sier jeg at dette er tull fordi det vil forrykke styrkeba
lansen. Man må kjenne strukturen. Jeg lærte så mye om LTTEs 
operasjoner at jeg kunne fortelle nokså eksakt hva man kunne 
gjøre, hvor grensene gikk og hva man kunne forlange. » 

Den politiske realiteten i Sri Lanka er at landet har en svak 
statsminister som viser interesse for å foresette med fred
sprosessen, og en president med øverste myndighet for de 
væpnede styrkene som har lite til overs for en norsk tilret
telagt fredsprosess. Sri Lankas president støtter offisielt 
opp om fredsprosessen. Hun har også kommet med mange 
tvetydig og oppsiktsvekkende uttalelser gjennom hele 

fredsprosessen. Den siste i rekken er om at USA beskriver 
Irak som et terroriscl<lekkeri for å føre krig mot landet. 
Samtidig ber Sri Lanka om å fortsette fredssamtalene med 
en terroristorganisasjon. H un sier også at en varig fred må 
etableres, men at folket ikke har tillit til fredsprosessen som 
regjeringen fører. En annen velkjent uttalelse fra henne er at 

fredssamtalene mellom regjeringen og LTIE er som et van
drende sirkus. I en slik virkelighet, kan LTIE ha grunn til å 
være forberedt på at krigen vil fortsette? Må de forberede seg 
på at ting kan gå galt? 

Furuhovde vil ikke kommentere alt som blir gitt utrykk for 
her, men han understreker at han er dypt uenig i at LTIE 

karakteriseres som en terroristorganisasjon. Men ban sier: 

«Det er det ikke er noe grunnlagfor. Det er en 
geriljaorganisasjon. Tamilene har også vært gjennom forhold 
som er helt urimelige, for å si det mildt. Det har vært 
en undertrykkelse av tamilene som er helt uakseptabelt i 
internasjonal rettssammenheng. Jeg tror også at det er viktig 
å gi utrykk for at det å sammenligne konflikten på Sri Lanka 
med andre konflikter er helt galt. Den er unik, som alle 
konflikter er og må Løses på sitt eget grunnlag. Det var de to 
forutsetningene jeg arbeidet etter, da jeg reiste til Sri Lanka. 
Det er fare for at krigen igjen kan komme, fordi man ikke helt 
har tillit til hverandres politiske ledelse, altså grunnlaget for at 
man bruker en våpenhvileavtale og en styrkebalanse. Arbeidet 
med styrkebalansen er helt essensielt og vil bli helt avgjørende 
for at man skal kunne gjennomføre denne prosessen.» 

Det sies at historien aUtid har rett. De fleste viktige hen
delser, kriger og omveltninger forklares i tiden de pågår. 
Hvordan kan du forklare LITEs historiske rolle som 
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frigjøringsorganisasjon ur fra en milicær synsvinkel? Har den 

noen hiscorisk becydning for omverdenen? Fred 
«}a! Jeg mener den har det. Historisk vil jeg nok se på LITE 
som en væpnet reisning mot sosial urettferdighet. Jeg tror 
kanskje det vil være den riktigste måten å betrakte dette prl. 
Den sosiale urettferdigheten farte til at tamilsk ungdom grep 
til våpen og gjorde motstand mot den negative utviklingen i 
landet. Plutselig falte singalesere seg forfulgt av tamiler og den 
onde sirkel var en logisk utvikling.» 

Furuhovde cror ar camilene vil bli incegrerc i er nasjonale for

svar, for eksempel med er egec tamilsk regimene, eller egne 

enhecer med tamiler innenfor rammen av forsvaret. Det er 

mange ulike modeller som kan brukes. Men det vesentlige 

er ar begge folkegruppene skal være represencerc i et framti

dig forsvar. 

Furuhovde anbefaler også at lander far er føderale politi, 

sammensatt av singalesere og tamiler. Politiet må være sterke 

og moderne for å kunne ivareta statens interesser, det vil si 

begge folkegruppenes inceresser. Han tror også at politiet 

må være på plass før demobilisering og omorganisering av 

mil icærec ril et incegrert forsvar. 

Medlemmer av LTTEs politiske gren besøkte deg her i 

Norge. Kan du fortelle litt om hensikten med dette besøker? 

«Hensikten med besøket var at de i løpet av noen timer skulle 
møte deler av et demokratisk forsvar, et forsvar som er spnmget 
ut av demokrati.et. AUe folkegrupper er delaktige og integrert. 
Det baserer seg på en verneplikt. Det er ikke et militært forsvar. 
Forsvaret må være delt i en militær del en teknologisk del og en 
humanitær del. Et moderne samfann har ikke bare behov for et 
militært forsvar, men har også behov for beskyttelse av teknologi 
for eksempel innen tele- og datakommunikasjon. Den hu
manitære del.en har for eksempel med ulykker å gjøre, orkaner, 
øyeblikkelig hjelp, eventuelle innsatser overfor nabostater, eller 
andre som man ønsker å hjelpe. Ellers var de her i Norden for 
å møte unge mennesker, og for å se hvordan livsbetingelsene 
våre er i forhold til livsbetingelsene på Sri Lanka. Her opplevde 
de dårlig vær, det var sludd og kaldt, kjølig og vått. Skikkelig 
trasig. Det var noe helt annet enn klimaet på Sri Lanka. De 
kom for å besøke et land som har genuin interesse i å støtte dem 
i deres arbeid med å finne .fram til sine egen løminger.» 

• Intervjuet av Gabriel Edwin Rosairo 
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Hvis stjernene alltid skinte, 
Og sola aldri gikk ned, 
ville det eneste som minte, 
For oss Vært fred . 
Til frihet er det en lang vei, 
Men det er den vi må nå, 
Hvis man av dette blir lei, 
Er det ingenting å få 
Tenk på folk med smerter, 
De har sår her og der, 
Med de største sår i hjerter, 
Som er skjult bak hud og klær. 
Hjelp går jo veldig, 
Bra om vi samler oss, 
Det e'kke bare tilfeldig, 
Som en dråpe til en foss. 
For ingen ba en dråpe, 
Samle seg med en foss, 
Da får vi bare håpe, 
Det samme gjelder oss. 

Kamcy (14 år) 



Rajan Chelliah 

Fred på Sri Lanka 
- et internasjonalt ansvar 

Våpnene på Sri Lanka stillnet for over et år siden. Den lankesiske regjeringen og LTIE, 
de tamilske tigrene, smilte bredt til verdenspressen med de norske diplomatene i 
midten under alle de seks forhandlingsrundene. Så kom meldingen om at LTIE trekker 
seg midlertidig fra forhandlingene. Hva har gått galt? 



Tror du dec blir fred på Sri Lanka denne gangen? 
Dec er spørsmålet mange av mine venner stilte da 
det ble klart at partene, LTIE (Liberation Tigers of 

Tamil Eelam), og regjeringen satt ved forhandlingsborder 
første gang på Saccahip i T hailand i september i fjor. - Jeg 

cror ikke der! Der var mitt umiddelbare svar. Dec er kanskje 
litt ufine å være negativ. D ette er tross ale noe man har 

oppnådd erter intense skytteldiplomati og iherdig innsats 
fra cjenescemenn og kvinner fra norsk UD. Man må være 

positiv når noen gjør er forsøk på å stoppe lidelsene ril så 
mange mennesker. Da jeg så partene smilte til hverandre 
og poserte for fotografene tenkte jeg: H vor lenge vil de 

hvetebrødsdagene vare? Min negative oppfatning kom 

fra mier kjennskap til partenes ståsted i konflikten. Det er 
uforenelig. 

Klart gjennombrudd 

Min negative oppfatning varce kun i tre måneder. Den 05. 

til den 07. desember sacc partene ved forhandlingsbordet 

for tredje gang på Radison SAS hocell i Oslo. Som 

avslutning på tredagers intense forhandlinger ble det ho lde 

en pressekonferanse. Statssekretær Vidar Helgesen leste 

fra ec historisk dokument: Partene har akseptert å løse 

konAikren ved å finne en indreselvsryre for tamilene, var 

budskaper. Dagen etter spør min kollega: Tror du det blir 

fred? - Ja, det tror jeg, var micc umiddelbare svar. Jeg var 

optimist. Regjeringen og LTIE har i prinsippet blitt enige 

om å nærme seg de stridsspørsmålene på en forsiktig måte. 

Dette ble oppfattet som en milepæl også av mange politiske 

observarører. Så foresatte forhandlingene videre i Bangkok 

og Berlin. Optimisme er å spore hos verdens diplomater. 

Veldig mange reiste cil LTIE-koncrollerce områder i nord og 

kunne utveksle ideer med LTIEs lederskap. Representanter 

fra Verdensbanken reiste cil Sri Lanka og møtte partene. 

Så kom nyhecen om ac LTTE vil trekke seg midlertidig fra 

videre fredsforhandlinger. H va er årsaken? Hvilke krav stiller 

LTIE for å fortsette i forhandlingene? 

Tomme løfter 

Helt fra starten av fredsforhandlingene har der vært sto r 

uenighet om å nærme seg stridsspørsmålene. Regjeringen 

er av den oppfatning ac politiske samcaler skulle scarce i en 

tidlig fase, mens LTTE ville ha normalisering av forhold ene 

i nord og øst før de virkelige politiske samcalene kunne 

finne seed. Under milicærecs tilscedeværelse opplever vanlige 

sivile enorme problemer, mener LTIE. Ucen at problemene 

ei! vanlige sivile er løse, kan man ikke skape tillit og klima 

for reelle politiske samtaler. Tusener av sivile bor foresatt i 

provisoriske leirer i nord og øse. Offentlige bygninger og 

skoler er foresatt okkupere av hæren. Sivilbefolkningen 

føler ikke ar dec er blitt en enighet om normalisering av 

forholdene i nord og øst. 

Fiskerne i nord og øse er en annen gruppe som er fratatt 

sine reccigheter. Fisking i de tamilske områdene er forbudt 

på grunn av militærets sikkerhetssone. De er rett og slett 

fratatt grunnlaget for sin livsnæring. 

Tøffe forhandlinger 

Forhandlingene ble røffe i januar da LTIE krevde 

at regjeringen må gjøre sitt fo r å innfri kravene i 

våpenhviJeavcalen fra februar 2002. Avtalen som er 

undercegnec etter nitid innsats fra norske diplomater 

inneholder punkter som nettopp LITE krevde av 

regjeringen. Militærledelsen på sin side holde fast ved 

ac LTTE skulle legge ned våpnene før de kunne forlate 

basene i nord og øst. LTIE avslo militærets krav, og 

det ble opprettet en komite for å se på problemene 

relatere til sikkerhetssonen. Mens forhandlingene pågikk 

bidro episoden i sjøen ril at spenningen mellom partene 

økce. Mens marinen prøvde å stoppe en LITE-båt i 

nordlige farvann, begikk tre av medlemmene selvmord. 

Denne episoden skjedde rett før partene skulle sitte ved 

fo rhandlingsborder på femce gang. Samtaler om episoden 

dominerte naturlig nok ved forhandlingsbordet i Berlin. 

Like etterpå senker marinen en annen LITE båe, mistenke 

for å ha fraktet våpen. 11 LTTE- medlemmer ble drepe i 

episoden. LITE reagerte krafrig, og truec med å trekke seg 

fra forhandlingene hvis angrepene ikke seanser. LITE er 

også frustrere over forsinkelsen av støtten tiJ rehabiliterings 

prosjekter i nord og øse. Noen av lederne i LTIE har fra tid 

ril annet gitt uttrykk for at de er under sterke press fra sivile 

som klager på at livet deres ikke har blitt noe bedre i løpet 

av den perioden forhandlingene pågikk. 



Norges utenriksminister Jan Pettersen. LTTEs sjefsforhandler Anton Balasingham og den lankesiske regjeringens sjefsforhandler G. L. Peiris her under 
fredssamtalene i Oslo. 

Underminering av likhetsprinsipp 

Den siste og overveiende hendelse som 6.kk begeret 
til å renne over for LTTE er ekskludering av dem i en 

konferanse arrangere i Washington i april. Konferansen 
skulle diskutere pengestøtte til Sri Lanka før en avgjørende 
giverlandskonferanse i Japan i juni. Regjeringen og andre 
organisasjoner var representert. Det ble hevdet at LITE 
er en forbudt organisasjon i USA og dermed ikke kunne 
inviteres. 

LITE og den lankesiske regjeringen deltok i en 
giverlandskonferanse i Oslo i november 2002. Begge 
parter ble gire samme status under denne konferansen. 
Likhetsprinsippet mellom partene er vikåg for tilliten. 
USAs viseutenriksminister Richard Armitage deltok også 

i Oslokonferansen. Hvorfor kunne man ikke arrangere 

Washingconkonferansen i et annet land hvor LTTE også 
kwrne delta er et naturlig spørsmål fra tamilenes side. LTTE 
uttrykte sterk misnøye da nyheten om Washingconkonferansen 
ble kjent. 

Vanskelig oppgave 

LITE har nå informert statsminister Ranil Wick.remesinghe 
at de trekker seg fra forhandlingene inntil punktene i 
våpenhvileavtalen er innfridd. Statsministeren har utvilsomt 

en vanskelig oppgave foran seg. Militæret kontrolleres av 
president Chandrika Kumaratunga som ikke er en ivrig 
tilhenger av fredsprosessen. Presidenten er også alliert med 



«HSZ - High Security Zone», områder hvor det lankesiske militæret har drevet den tamilske sivilbefolkningen bort ved bruk av makt. og deretter okkupert 
området. I disse områdene har ingen tamiler adgang, og dette er til stor hinder for flere tamilers daglige gjøremål, som å gå på jobb, skole o.l. 

det marxistisk partiet JVP som er en kJar motstander av 
fredsprosessen. På den annen side vil ikke LITE delta 
i videre forhandlinger uren at militæret er evakuere fra 
sivileområder. De krever normalisering av forholdene i de 

ram ilske områdene for å delta i videre forhandlinger. 

LTTE krever også å være representere på konferanser 
som angår tamilenes ve og vel. Derre er et klare budskap 
også til de internasjonale aktører som er støttespillere 
til fredsprosessen. Selv om det blir hevdet at Norge ikke 
har en finger med i spillet Washingtonkonferansen, har 
Norge likevel er score ansvar. Norge må garantere at slike 

tabber ikke gjentar seg i framtiden. Som tilrettelegger av 
fredsprosessen er derte en situasjon Norge burde ha unngått. 

Internasjonalt ansvar 

Verdensbanken har lovet 800 million dollar i form av 
støtte og rentefri gjeld ril Sri Lanka for gjenoppbygging av 

landet. De pengene vil verdenssamfunnet ikke utbetale 
hvis fredsprosessen ikke fører frem. Scacsminisceren som 
vil redde den skakkjørte økonomien vil møte enorme 
problemer hvis han ikke kJarer å innfri LTTEs krav i tråd 

med våpenhvileavtalen. Fredsprosessen vil da være død og 
internasjonale aktører vil ikke gi økonomisk støtte til et 
land som er på vei til en ny krig. 

Der internasjonale samfunnet bærer det avgjørende ansvaret 
for å ra den lankesiske regjeringen ril å opprettholde sitt 
løfte i våpenhvileavtalen. En prosess som er kommer så 
langt og har sen visse lyspunkt kan ikke bli ødelagt av er 
krigshissig militære lederskap. Tamilene har blitt sviktet av 
samtlige lankesiske regjeringer. Nå bar tamilene overlatt sin 
tro og håp hos det internasjonale samfunnet. Vil deres tro 

og håp bli respektert? Og min kollega spør foresatt om jeg 
tror på fred på Sri Lanka. Svarer mitt nå er: Jeg er forsiktig 
opcimisd 

0 



Astrid Nøklebye Heiberg var barn under den tyske okkupasjonen. Hun var flyktning i Sverige og vokste opp i etterkrigs
Norge. Hun er en erfaren psykiater og t idligere høyrepolitiker. Nå er hun blitt håndplukket av norsk UD for å være rådgiver 
for en underkomite for kvinnespørsmål: «Sub Comittee on Gender lssues» (SGI). Hun åpnet det første møtet 5.-6. mars 
2003 i den LTIE kontrollerte byen Kilinochchi. 

Kvinnenes rolle i fredsforhandlingene 

Kvinnene skriver verdenshistorie i konfliktløsninger på Sri Lanka. De sørger for at 
deres synspunkt og erfaringer blir tatt med i alle deler av fredsforhandlingene helt fra 
begynnelsen av. 

Det var under tredje forhancllingsrunden i Oslo, 
2 .-5 . desember 2002, at partene ble enige om å 
etablere en komite for å sikre effektiv behandling 

av kvinnespørsmål i fredsprosessen. 

Nøklebye Heiberg sier at komiteens hovedfunksjon er å 
bringe inn kvinners synspunkt og erfaringer i alle deler av 
forhandlingene. 

FN-resolusjon 1325 slår fast at kvinner skal være med i 
gjenetablering av det sivile samfunnet erter en konflikt. 
Derte er spesielt i Sri Lanka- prosessen, for det har ikke 
skjedd noe ålsvarende tidligere, på en så systemaåsk 

måte. Bestemmelsene blir ofte truffet et annet sted før 
det legges &am til diskusjon i grupper der også kvinner 
deltar. Dette er første gang at kvinnene bidrar direkte inn 

i hovedforhandlingene. Det blir hele tiden refererr til 
hovedforhandlingene, noe som gjør det mulig å påvirke 
prosessen koncinuerlig. D ette er en måte å arbeide på 
som vi håper skal være vellykket i den berydning at vi 
kan fl til noe. Det kan kanskje bli en modell for andre 
konfliktløsninger. 

Hennes inntrykk fra første møtet i SGI, er at det er en sterk 
vilje på begge sider for å finne fram til praktiske løsninger 
på konkrete spørsmål. Det som opptok begge partene 
mest og som de også var helt enige om, var å ba fokus på 

tilbakevending av internflyktningene og bosectingsproblem 
atikken. Det samme gjaldt situasjonen for husholdninger 
som er ledet av kvinner, fordi de er de mest ressursfanige. 



Andre saker, både hastesaker og saker som skal arbeides med 

på sike, er å styrke fredsprosessen, forsoning, skape trygghet, 

gjenoppbygging av nord- og østområdene, mulighet for 

å dyrke jorda og skaffe seg arbeid, politisk representasjon 

og beslutningsprosesser. Dessuten vil de scørre opp om ec 

konkret forslag fra SIHRN, en underkomite som skal ta seg 

av umiddelbar humanitær assistanse og rehabiliteringsbehov, 

om å lage ec senter for traumaciserce kvinner i Kilinochchi 

og i Jaffna. De vil også samarbeide om tilbakeføring av 

internflyktninger fra Mannar og Jaffna. Dec er uren cvil mye 

å ta seg av for SGI. 

Astrid Nøl<lebye Heiberg hadde kvinner med 

forskjellig utgangspunkt ved forhandlingsbordet. Den 

regjeringsoppnevnte delegasjonen besto av velutdannede 

kvinner som var vane cil å forhandle. Den LTTE utdannede 

delegasjonen hadde tilbragt mye av sitt liv i kamp, hadde 

mindre utdanning og var yngre. 

Dec var mange som på forhånd nevnte ac dette kom til å bli 

ec score problem, sier hun. Og foresetter: D et var ikke slik 

i praksis. Riktignok kan du si ac de som er mer sofistikerte 

kanskje seerer en del problemer i en større sammenheng. 

Men jeg hadde en veldig klar opplevelse av likeverdighet 

i diskusjonene. Ikke minst hadde LITE kvinnene mer 

konkrete kunnskaper om hvordan forholdene var, mens 

de fra regjeringens side også hadde fan sine lidelser, sine 

problemer, sine traumer og mistet pårørende. Sånn serc 

levde de ikke bare i sine akademiske verdener, for å si det 

slik, men kunne bidra med å finne lire videre formuleringer 



for eksempel på en del temaer. Det alle hadde frykcec på 
forhånd om ar der ville bli co hele ulike og usammenlignbare 
grupperinger, ble ikke slik i praksis, sier den erfarne tidligere 
høyrepol i åkeren. 

På spørsmål om hvem som er den førende part, svarer hun 
at det er ingen av dem. Det sitter folk med forskjellige 
bakgrunn, men nettopp av den grunn, kan man, hvis man 
åpene legger fram hva som er problemstillingene, ha større 
sjanser til å møtes. Spørsmål om å ha et sted å bo, noe å 

spise og utdanningsmuligheter, er ikke så forskjellig uansett 
hvilken utdanning man har. Problemene og behovene er 

felles. 

Eventuelle hindringer i å komme videre, tror hun først 
og fremst vil kunne være de konkrete problemene. Se 
på dette med tilbakevending. lncernflykcninger vil ofte 

oppdage ac huser deres er bebodd av andre. De menneskene 
som bor der nå, bor der fordi de også er fordrevet fra de 
stedene de kommer fra. Så det å finne måter å løse alle 

disse kompliserte problemene omkring hvem som eier hva, 
hvem som har rett til å være hvor, det vil kreve ganske mye 
assistanse og mye økonomiske bistand. Det første vi må 
fokusere på er hvordan man kan far frigjort en del av de 
midlene som allerede ligger der og er lovet. Disse må bli løst 

ut slik ac folk ser ar de flr hjelp til gjenoppbyggingen. 

Ec annet problem er all mineryddingen som tar mye tid og 

er komplisert og farlig. Det er ikke helt bestemt hvor ofte 
møtene skal være, sier rådgiveren. Det første møtet har rett 
og slett være for å finne ut om de klarte å komme på talefot 
med hverandre og se erter om de hadde noenlunde samme 

grunnlag å scarce på. Det gjorde ac vi ble enige om å ha 
neste møte nokså snare, hvor vi skal konkretisere mandatet 
og arbeidsoppgavene for komiteen, også en del mer konkret 

omkring sekrecariacecs funksjon og hvordan det skal være, 
hva slags folk man crenger og hvor den skal plasseres. Så 
kommer vi tilbake ei! neste møte og fastlegger hvor ofte vi 
skal har møter og hvor. 

Hun regner med å delta på alle møtene. På spørsmål om 
hun er sprek nok til å reise så ofte, sier hun «jeg er ikke så 
gammel, jeg» og ler. 

Hennes inntrykk av IGlinochchi, er at byen bærer preg av å 
være hardt rammet av krigshandlingene. Der er ikke mange 
hele hus der. Hun så på en skole der det var etc klasserom 
som hadde tak og var overfylt med 50 elever. Der var er 
forholdsvis lite rom med harde benker å sitte på. Ellers så 
sart de ute under ec halvtak. Det å drive undervisning under 
monsunen eller midt på dagen når sola er varmesr kan ikke 
være lerr. Det er en skrikende mangel på marerielle forhold 

for å kunne legge undervisningen ril rette. 

I IGlinochchi besøkre hun også er allerede eksisterende 
senter for traumaciserce kvinner og så hvordan pasientene 

ble trene opp og ivareracr. Hun var også på et bacikkverksced 
og på et seed der de hadde kurs i informasjonsteknologi og 
opplæring i bruken av utstyr. 

Et godt råd fra Astrid Nøklebye Heiberg: 

Til dere som reiser til krigsrammede områder i Sri Lanka, 
vær åpne for de vanskelighetene som er der nå. Ikke 
overdramatiser hvordan det har vært der tidligere. Dere vil 
møte en befolkning som har vært traumatisert og vil møte 
internflyktninger som er lite optimistiske. De føler at de 
har mistet veldig mye og er ganske depressive. Samtidig er 
de også veldig utålmodige, de ønsker at det skal være en 
markert forskjell fra i går til i dag. 

• Skrevet av Gabriel Edwin Rosairo 

NOTAM MAI 2003• SIDE 13 



S ri Lanka er bare en av mange fredsprosesser der Norge 
har engasjert seg de siste årene. Da muren i Berlin 

faJc for 14 år siden, åpner en ny verden seg for norske 
diplomater og fredsaktivister. Frigjort fra den kalde krigens 
stramme røyler har Norge forsøkt forskjellige strategier for å 

bidra til å forme verden i sitt bilde. Noen ganger med hell. 
Fredsprosessen på Sri Lanka kan dra nytte av lærdommer fra 

M idtøsten, Guatemala, Colombia og andre steder. 

I mars kom nyheten om at statssekretæren i der norske 

urenriksdeparrementet hadde vært innblander i en dramatisk 

nødlandning med helikopter på en av sine mange turer til 
de LTTE-koncrollerce områdene på Sri Lanka for å støtte 

fredsprosessen. Vidar Helgesen hadde forsøktåta LTTE

leder Prabhakaran i tale etter at srilankiske styrker hadde 

senker er av LTTEs skip. Episoden sendte fredsprosessen 

inn i den alvorligste krisen etter at våpenhvilen kom i 

stand omtrent er år tidligere. Helgesen fikk ikke snakke 

med Prabhakaran - en aldri så liren diplomatisk ørefik i en 

dyster eime for fredsprosessen. Men senere fikk Helgesen en 

bekreftelse fra An con Balasingam på at fredsprosessen likevel 

skulle foresette som planlagt. LITE hadde faer markerr 

alvoret i situasjonen og norske aviser hadde farr sin «story»: 

«H elgesen berger fredsprosessen». 

Vidar Helgesen er bare en av mange nordmenn som har 

engasjert seg i fredsprosessen på Sri Lanka. Erik Solheim har 

trosser både rrusler og sinne fra singalesiske nasjonalister. 

Arne Fjørcoft har i årevis være en drivkraft bak scenen . 

Disse følger i fotsporene etter andre diplomater og aktivister 

som har både har ratt store risikoer og skape seg et navn 

i arbeidet for fred ulike seeder i verden de sisce femcen 

årene: Peerer Skouen, Gunnar Staalseth, Arne Aasheim, Jan 

Egeland, Terje Rød-Larsen og mange flere som der ikke er 

plass ril å nevne her. 

Nordmenn har lenge oppfattet seg selv som et særlig 

fredfylt folk. Allerede for 70 år siden kunne en høre norske 

statsmenn forklare ar de skandinaviske landene sco for en 

særlig fredelig og sivilisert kultur - i motsetning tiJ andre 

makters mer krigerske hensikter. Der var derfor viktig ac 

Norge engasjerte seg for internasjonal orden og moe bruk 

av væpnede løsninger på konflikter. Men politikken hadde 

alltid sine begrensninger. Norske interesser måtte ikke trues. 

Errer den andre verdenskrigen satte den kalde krigen 

grensene for den norske utenrikspolitikken. Forholder ciJ 
USA og de europeiske maktene var fo r viktig cil ar Norge 

torde å procescere særlig høylydt moe f.eks. invasjonen i 

Guatemala i 1954 og de franske overgrepene i Algerie. 

Fredsiniciacivene begrenset seg score setr ciJ forsiktig konrakc 

med mulig liberale krefter i Øse-Blokken. Der var først 

med Sovjetunionens sammenbrudd og slurren på den kalde 

krigen ac Norge for alvor oppdaget deler av verden som 

ril da hadde ligger utenfor kjerneområdene for den norske 



utenrikspolitikken. Nå åpnet det seg et nytt spillerom for 
den norske utenrikspolitikken. Frigjorc fra den kalde krigens 
rvangstrøye, kunne Norge forsiktig utforske nye måter å 
gjøre seg hørt på. 

I 1988 la daværende utenriksminister Thorvald 

Stoltenberg fram en storcingsmelding som klart slo 
fast at norske interesser var best tjent ved å arbeide for 

sterke internasjonale organisasjoner, internasjonal rett 
og rettferdig økonomisk utvikling. Omtrent samtidig 
begynte Petcer Skouen og Gunnar Staalseth å arbeide for 
ac Norge skulle engasjere seg i fredsprosessen i Guatemala. 
Det er et lite kjent faktum at den første «Osloprosessen» 

ikke var forhandlingene mellom Israel og PLO i Oslo, 
men forhandlinger mellom geriljaen og representanter 
for regjeringen i Guatemala. Men mens forhandlingene 
om Guatemala møtte motgang og trakk ut hele til 1996, 
gikk der raskere i Midtøsten. Der hadde norske forskere 
og diplomater åpnet en hemmelig «forhandlingskanal» 
som senere ledet fram til den velkjente «Osloavtalen>>. 
«Osloavtalen» ble i sin tid feiret som kanskje den største 

norske diplomatiske triumfen noen gang. Men, som det 
senere har blitt klare, «Osloavtalen>> skapte langt fra fred. 

Avtalen utsatte de vanskelige spørsmålene ril senere og årene 
etter de hemmelige forhandlingene ble både blodige og 
nedslående. 

I Guatemala var de norske aktivistene optimistiske. En 
avtale skulle være klar i løpet av noen måneder, lovde de 

i 1991. Men månedene gikk uten at det ble noen avtale. 
I meldingene hjem beklager også de norske aktivistene 
seg over at Spania og Sverige forsøkte å «stjele æren» for 
fredsprosessen. Først etter 1994 begynte det å bli skikkelig 
sving på sakene etter at FN ble koblet inn i prosessen. 
Når Norge først fant sin rolle i arbeidet sammen med 

de andre landene og FN, spilte Norge en viktig rolle i 
forhandlingene. 

En av dem som i Guatemala hadde face erfaring med 
slike fredsprosesser, var statssekretær Jan Egeland i 
Utenriksdepartementet. Han hadde lenge vært opptatt 

av den blodige krigen i Colombia og mente at det 
internasjonale samfunnet måtte forsøke å ra til en avtale 
mellom partene. Jan Egeland var et narurlig valg da FNs 
generalsekretær skulle utpeke en spesialutsending til 

Colombia. Dermed ble Norge igjen en viktig deltager i en 
slik fredsprosess - nå gjennom FN. Men ikke engang et 
helhjertet forsøk fra FN med støtte fra USA kunne f:i til en 
avtale i Colombia. Til det var for mange krigførende parter 
involvere og for mange hadde økonomiske interesser av å 
sabotere fredsprosessen. 

Regnskapet etter disse fredsprosessene er ikke altfor lystig 
lesning. I Colombia har krigen vokse seg blodigere enn noen 
gang. I Midtøsten lever palestinerne i et fengsel omkranset 
av gjerder og murer mens fattigdommen øker. Selv i 
Guatemala, som må regnes som suksessen i dette knippet, 
venter folk ennå på resultatene etter freden. Krigen er slutt, 
geriljasoldatene er kommet ned fra fjellene, folk tør stort 

sett si hva de mener og ra blir drept for sine meninger eller 
sin etniske tilhørighet, men det er flere folk som sulter nå 

enn tidligere. 

Selv om vi ennå venter på resultatene av fredsprosessene, 

er det ett resultat som ikke har latt vente på seg: Gjennom 
fredsprosessene har Norge blitt markedsføre som lander som 
kjemper for fred og rettferdighet. Decce bildet av Norge 
var en viktig årsak til at Norge for tre år siden ble valgt inn 
i Sikkerhetsrådet i FN. Slike utenrikspolitiske gevinster er 
også en del av forklaringen på hvorfor Norge engasjerer seg 
for eksempel på Sri Lanka. Men det ligger også en fare i å 
forsøke å omsette innsats for fred til diplomatisk gevinst. 
Da norske diplomater besøkte Colombo for å sikre seg Sri 
Lankas stemme i kampen om en plass i sikkerhetsrådet, 
ble de møtte med harselas i enkelte internasjonale medier. 

The Economist mente at nordmennene egentlig var mindre 
opptatt av krigen på Sri Lanka enn av å bli valgt inn i 
sikkerhetsrådet. Også Erik Solheim har måttet tåle en del 
syrlige bemerkninger. 

Erfaringene fra Guatemala, Midtøsten og Colombia 
demonstrerer at en rettferdig fred ikke kan skapes gjennom 
hemmelige kanaler eller ved megling fra små starer som 

Norge. Det er bare partenes egen vilje som kan føre til 
en varig og god løsning. Derfor er det bese å ikke tro på 
norsk presse når den hevder at en statssekretær redder 

fredsprosessen med en helikoptertur. Neste gang kan det 
hende at fredsprosessen ikke lar seg redde. Den som f°ar æren 
når det går bra, må også regne med å ra skylden hvis det 
ikke går. 0 



Studietur for å laere mer 
om føderalisme 

Deltakere fra LTTEs politiske komite holder nå på med en omfattende studietur til f lere land for å lære mer om føderalisme 
og ulike styresett. Første del av denne studieturen ble fullført i midten av april 2003. Første del av studieturen gikk til de 

nordiske landene. Den politiske sub-komiteen hadde flere produktive diskusjonssesjoner og flere lærerike ekskursjoner under 
besøkene i de forskjellige landene. Denne sub-komiteen består av senior politiske kadre fra Vanni, samt 5 personer fra den 
tamilske diaspora. Disse kommer fra Australia, Canada, Norge, Storbritannia og Sveits. Før gruppen reiste fra Sri Lanka, ble 
det holdt flere orienteringsmøter ledet av den kanadisk-baserte organisasjonen, Forum of Federations. I Norge fikk gruppen 
mulighet til å møte norske parlamentarikere, samtale med samerådsutvalget og ikke minst et besøk til Rena militærleir. Den 
norske regjeringen ledet åpningsseminaret som inkluderte presentasjoner fra ledende vitenskapspersoner innen temaer 
som blant annet komparative fredsprosesser, politiske løsninger for interne konflikter og postkonflikt transformasjoner. 

I Sverige fikk gruppen flere foredrag knyttet ti l det svenske parlamentet og deres funksjon på det nasjonale nivået. Deretter 
gikk turen til Finland. Her f ikk gruppen mulighet t il å lære mer om de uavhengige Aaland-øyene, organisert av regjeringen i 
Aaland. Til slutt gikk gruppen videre til Danmark hvor gruppen fikk et innblikk i den lokale styringen i landet, samt en diskusjon 
om selvstyret med representanter fra det grønlandske selvstyret. Andre del av studieturen er planlagt å gå til Sveits, Tyskland, 
Belgia og Spania i slutten av april. 
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Irene Syse 

Om å leve som norsk blant tamiler 

I dagspressen og andre media er man stadig opptatt av 
innvandrernes situasjon her i landet. Vi f"ar innblikk i 
hvordan livet kan ane seg for dem som har en annen 

bakgrunn enn den norske. Noen blir intervjuer, andre 
står frem og forteller om seg selv, arter andre er kanskje 
med i en undersøkelse. Hudfarge, religion, språk og navn 
som er «annerledes» kan ofre være mer ril begrensning 
enn til begeistring her ti l lands. Eccer hverc som årene har 
gåre og vi har fåcc mer av både kunnskap og kjennskap til 
innvandrerne, har kan hende noe av den verste frykten 
i oss forsvunnet - uten at det nødvendigvis har føre til 
nevneverdig eller målbar øke trivsel blant dem. Decce er neie 
klare ec stadig aktuelt tema som vanskelig lar seg avslurce. 

Som gift med en tamil fra Sri Lanka fø lger jeg med i 
debarcen om enn i en noe mindre grad nå enn for noen 

år tilbake. Gjennom årene har jeg merker meg ac det 

skrives svære lire om og av nordmenn som lever ec liv blanc 

innvandrere, fo r eksempel ved å være gift eller samboende 

med en innvandrer, og deres opplevelse av det. Hva årsakene 

ril det kan være, kan jeg bare spekulere i. Selv har jeg mine 

egne tanker omkring dene. Trolig har man ikke tenke på 

ar denne gruppen nordmenn kan ha ec behov for å uttale 

seg i media. Dec er ikke så mange av oss og vi opplever 

nok livet ganske ulike, og blir påvirket av og engasjerer oss 

i vår partners kultur i ulik grad. Antakelig blir innvandrere 

jevnere påvirket av norsk kultur fo rdi de lever ber, enn vi 

faktisk trenger å bli av våre partneres kulcur. Det ser heller 

ikke ut cil at vi har noen felles kamp å kjempe, - den er 

i så fall personlig i forholdet og ikke en kollektiv kamp. 

Innvandrerne fremstår tiltross for sin mangfold, likevel som 

en mer samlet gruppe som forstår hverandres siruasjon og 
er mange nok til å ca en kamp opp i media uren ac presset 

på den enkelte blir for score. Selv har jeg flere venner som 
er gifr med personer fra ulike land. D ec viktigste vi har 

felles er nercopp det at vi er flerkulturelt gifr, men vi lever 

likevel ganske fo rskjellig. Mine ranker er da at vi ikke hele 

møter våre like verken blanc nordmenn Aesc eller blanc 

innvandrerne. Flere og Acre gifter seg og lever mellom co 

kulturer, og jeg opplever ut fra egen erfaring ac dette er 

mer akseptere nå en n for et tiår siden. Når man velger å få 
nære utenlandske venner, tror jeg det ligger en scor aksept i 

fo rholdet. En respekt for ulikhetene oss imellom. 

For mitt eget vedkommende har jeg blirc - og er foresatt 
- mer interessere i norsk kulrur og religion ener at jeg traff 
han som skulle bli min mann. For begges vedkommende 
har derte blitt enda mer forsterket etter at vi fikk barn. Vi 

synes det er riktig å leve lire mellom begge kulturene og ikke 

bare hele norsk, som vi kunne valgc, særlig for våre barns 

skyld. Derfor har vi begge mårce forandre oss og tilpasse oss, 



Om å lære tamil 
Endelig, tenkte jeg. Etter flere år med diverse forsøk på 
å skaffe en lærer i tamil, dukket muligheten endelig opp 
en vårdag i fjor. Via venner i TRVS, Tamilsk Ressurs -og 
Veiledningssenter ble jeg opplyst om at TRVS planla å tilby 
undervisning i tamil til nordmenn. De hadde merket noe 
etterspørsel etter dette. Så vidt meg bekjent tilbys det ikke 
undervisning i dette språket av andre organisasjoner i Norge 
i dag. 
TRVS har, som nok de fleste vet, nyoppussede skolelokaler 
på Nedre Rommen i Oslo. Her driver de selv undervisning 
i ulike fag for tamilske barn og unge utenom vanlig 
skoletid. Lærerstaben består stort sett av frivillige og 
ulønnede foreldre, som er opptatt av å gi den oppvoksende 
generasjon litt ekstra hjelp og et tilbud i fritiden. I disse 
lyse og trivelige lokalene finner TRVS tid og rom for å møte 
nordmenns behov for å lære tamil. 
Da jeg møtte til første time en maidag i fjor, var jeg veldig 
spent på hvordan dette kom til å bli. Vi var to som møtte 
til timen. Etter hvert kom det til to nye og til sammen ble 
vi fire elever som fremdeles møter til time hver onsdag 
ettermiddag. Læreren vår heter Arulnithi Radhakrishnan. 
Hun har drevet noe med undervisning tidligere og er 
også lærer i tamil til store barn på TRVS. Aldri før har 
hun undervist nordmenn i språket sitt. Nå har hun to 
«norske» klasser, noe jeg tror må være en utfordring og 
tålmodighetsprøve. Det er nok ikke bare lett å lære sitt eget 
språk bort til andre voksne. 
Det tamilske språket er et dravidisk språk, og prates av 
ca. 50 mill. i India og Sri Lanka, men også i andre land 

slik ar vi lerrere kan del ra i hverandres kul rurer så la ngt det 
er hensikrsmessig og ønskelig. Vi har begge lire familie nær 
oss og forsøker å ta i bruk aktiviteter rundt oss. Vi benytter 
oss blanr annet av søndagsskolen i kirken der vi bor, samt 
T RVS' s tilbud ril barn. Dessuten har vi giftet oss både i 
tem peler og i kirken slik ar begge mener det er blitt holdt 

ordentlig bryllup. 

Når der gjelder vennskap, synes jeg personlig det er 
vanskeligere å etablere nære forhold til tamiler enn til 

nordmenn. Jeg synes det er tr ise både fo r egen del, men også 
på vegne av min mann som er av samme oppfatning, og fo r 
våre barn. Det påvirker våre liv i den grad ac det er enklere 
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å rreffe våre norske venner, noe som også fø rer til ar våre 
barn rar mindre mulighet til å prate tamil med andre. Det 
skulle være interessant å vice hva tamilene synes om denne 

saken. For mange nordmenn er vennskap bli et mer og mer 
vikt ig, en rrend som ser ur til å foresette. Mange ramiler bor 
i Norge ofre med bare ra slektninger runde seg. En skulle 
tro at de ville prøve å utvikle nære relasjoner ti l andre. I 
min øyne er det ofte ikke slik. Eller sagt på en annen måte; 

vi legger antakelig veke på ulike ring i er vennskap. Og 
vennskap i seg selv ser vi kan hende ulikt på. 

N år det gjelder språkkunnskaper merker jeg at jeg som 
bare kan noe tamil blir hindret i god kommunikasjon 



med tamiler eller andre innvandrere. Det mener jeg fordi 
de kanskje har begrenset norskkunnskaper og på grunn 
av manglende språkkunnskap hos meg selv. Sammen har 
vi en felles utfordring, men jeg trenger ikke lære meg 

språket deres for å klare meg i dagliglivet. Omvendt bør 
innvandrere lære seg norsk for å klare seg her til lands. 
Dårlige språkkunnskaper kan være til hinder, særlig for de 
mange tamilske kvinnene som har kommet hit for å gifce 
seg. Mannen deres kan kanskje godt norsk og har egne 
venner. Da blir det kanskje det letteste for kvinnene å bli 

venn med hans venner fremfor å urvikle egne vennskap. En 
ting jeg som nordmann ofre opplever når jeg treffer tamilske 
venner er ac jeg ikke helt far eksponert meg selv nettopp på 

prates språket. I «Fremmedordbok for kryssordløsere» 
Dreyer, 1982, forklares begrepet «dravid« som et sanskrit 
ord og betyr gammel indisk folkestamme. Tamil består av 
247 skrifttegn som utgjør et «syllabarium» i stedet for et 
alfabet. I tillegg kommer fem ekstra tegn hentet fra indiske 
språk En kaller tamil også for stavelsesskrift da de minste 
skrifttegnene utgjør en stavelse. Her møter en både kjente 
og ukjente lyder og uttaler, og språket skrives fra venstre 
mot høyre slik vi er vant med. For øvrig finnes ingen 
slektskap mellom tamil og norsk som er et indoeuropeisk 
språk.* 
Som gift med en tamil, og med to barn som vi ønsker skal 
lære språket, har jeg et stort ønske å lære meg det. Men 
det er ikke et enkelt språk å begi seg ut på å lære, men 
jeg tror at den som vil kan klare det med litt innsats. Selv 
synes jeg det er god hjelp i å ha et ordentlig kurs å gå på. 
Til nå har klassen lært alle skrifttegnene og kan lese enkle 
fortellinger. Slik har vi også lært de ulike uttalene. Det har 
blitt en del gloser etter hvert, samt bøyning av verb og vi 
har lært «klokken». Neste steg vil vel bli å sette sammen 
enkle setninger slik at vi kan prate litt. 
TRVS gir her en unik mulighet til å lære språket tamil. 
Samtidig er det moro å treffe andre som også har et eller 
annet forhold til tamiler. Og i den anledning lurer jeg på 
om ikke det er flere som kunne tenke seg å lære dette 
språket, eller om det er mange som allerede kan det. 

*Fakta hentet fra Tamilsk grammatikk, Olaf Huseby og 
Elisabeth Silva, 1992. 

grunn av språket. Ofte prates det tamil, og min deltakelse 
blir naturlig begrenset. Deres oppfattelse av meg som person 
blir da helt feilaktig. Derimot vil jeg blant nordmenn bli 

oppfattet annerledes, da jeg automatisk deltar på lik linje 
med dem. Jeg antar at det samme gjelder for ramiler i eget 
miljø og hvordan de deltar der sammenlignet med hvordan 
deltakelsen er i et norsk miljø. Slik kan det se ur til at 
mye av det som skrives i media om innvandrere som lever 
mellom co kukurer også kan gjelde oss som er gift med en 
innvandrer. Forskjellen er at vi lever i eget land, og følgelig 

har forutsetningene på vår side. 
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Øivind Fuglerud og Janikke Solstad Vedeler 
NOVA 

Transnasjonale familier i Norge 

V
ed Norsk insåtutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (NOVA) pågår det et 
forskningsprosjekt om familier som har medlemmer 

bosatt i ulike land. Prosjektet ble startet for omlag co å.r 
siden, og vil holde på ca. en år ål. Noen av de spørsmålene 

vi ønsker å se på,er i hvilken grad og på hvilken måte 
personer som har flyttet fra ulike land ril Norge holder 

kontakt med slekcninger som er bosatt i andre land. Vi 
prøver å finne ut av i hvilken grad de gir og monar støtte fra 
sine slekcninger, og hvordan familienes bosettingsmønster 

påvirker forholdet til det norske samfunnet. 

Med dette innlegget ønsker vi å takke de som har deltatt 

i prosjektet, gjennom intervjuer og gjennom å svare på de 

spørreskjemaer som er delt ut. Vi ønsker også å gi en første 

tilbakemelding på hvordan vi forstår de svarene vi har fatt 

fra personer med tamilsk bakgrunn. 

Er forhold som er blitt veldig klart for oss er ac 

sammensecningen av det tamilske miljøet i Norge i stor grad 

er et resultat av norsk og europeisk innvandringspoliåkk. 

Den strenge politikken overfor flykcninger i disse landene 

har gjort at svært mange familier er blitt splittet som følge 

av utvandringen fra hjemlandet. I Norge kom størstedelen 

av tamilske Aykcninger i løpet av noen få år på 1980-rallet, 

og har ikke kun nec bli gjenforent med slektninger her. De 

fleste av de vi har snakket med har derfor søsken og foreldre 

utenfor Norge. 

Hovedinntrykket vi flr gjennom spørreskjemaene som 

er fylt ut av voksne, er av en befolkningsgruppe som til 

nå har hatt relative liten kontakt med Sri Lanka gjennom 

egen reisevirksomhet. Folk opprettholder kontakt med 

slekcninger først og fremst gjennom telefon og økonomisk 

hjelp. Mange føler seg diskriminere i Norge, men er innsålt 

på å gjøre det beste ut av sin situasjon inntil de en gang kan 

vende tilbake ril lander de forlot. 

Mer enn halvparten av de som har svart på vårt 

spørreskjema har ikke være på besøk i hjemlandet de 

siste fem år, mens ca. 37% hadde vært på slikt besøk 

en gang i denne perioden. Av de som har sine foreldre 

utenfor Norge har litt under halvparten kontakt med sine 

foreldre annenhver måned eller oftere. 37,5% har mottatt 

økonomisk hjelp fra slektninger i utlandet i løpet av de siste 

fem år, mens 82,5% i samme periode har gitt økonomisk 

hjelp til slektninger bosatt utenfor Norge. Ca. halvparten 

har sendt penger i lån eller gave ofrere enn en gang i året, og 

32,5% har girt mer enn 50 000 kroner cotalt i løpet av de 

siste fem år. 



-
En kvinne fortalte om hennes fire år gamle datter, som noen måneder etter et ferieopphold på Sri Lanka, hadde 
sagt at «i Norge er politi snille, men på Sri Lanka er de slemme, for de går med gevær.» Synet av væpnet politi 
og soldater hadde gjort sterkt inntrykk på datteren, fortalte kvinnen. Og datteren unngikk å svare på spørsmål 
fra slektninger på Sri Lanka om når hun skulle komme tilbake igjen på besøk. En annen kvinne fortalte om 
hennes tenåringsdøtrers første møte med morens barndomshjem i Jaffna, et sted de tidligere kun hadde sett på 
bilder og film. Døtrene hadde følt seg så hjemme der, fortalte hun, og det til tross for at områdene var preget 
av krigens ødeleggelser. En av døtrene hadde uttrykt ønske om å bosette seg der en gang i framtiden. 

Når det gjelder arbeid, svarer en fj erdedel at hjelp fra 
landsmenn har være svære viktig fo r å skaffe den jobben 
de har. 42,5% svarer at slik hjelp har vært litt viktig. 27% 
sier at det arbeidet de har er i samsvar med forvenminger 

de hadde før de kom ril Norge, mens nøyaktig like 
mange svarer at det arbeidet de har er dårligere enn disse 
forventn ingene. 63 % opplyser ar de har en jobb som er 
i samsvar med deres kvalifikasjoner, mens 37, 1 % svarer 
ar de ikke har det. 60% mener at personer av utenlandsk 
opprinnelse blir Litt d iskriminert på arbeidsmarkeder i 
Norge, mens 17,5% mener at disse bli r veldig diskriminere 
57,5% er hele eller litt enig i at norske mynd igheter gjør det 
de kan for å gi tamiler et bese mulig liv i Norge, mens 40% 
ikke er enig i dette. 92, l % mener at der vil være best å flytte 
tilbake til Sri Lanka når man blir gammel. 

Vi har stile en serie spørsmål til voksne og ungdommer 
som berører tamilsk versus norsk kultur og levemåte. 

Hovedinntrykket her er at begge grupper er opptatt av å 
bevare det tamilske, samtidig som de er svært åpne for en 
tilpasning til det norske samfunnet. Mye tyder derfor på 
at de fleste tamilers fo rståelse av sin kulturelle egenart er 
fleksibel, selv om de unges forståelse nok er mer fleksibel 

enn foreldrenes. 

Av voksne svarer 95% at det er svære viktig ar barna tar vare 

på tamilsk kultur og tamilske tradisjoner. Samådig svarer 
alle - 100% - at det er svære eller litt viktig ar barna lærer seg 
å leve etter norsk kulrur og norske tradisjoner. 94,7% av de 
voksne sier at det er viktig at barna har norske venner. Når 

det kommer til ekteskap synes imidlertid 92,5% at det er 
viktig at barna gifter seg med noen av tamilsk opprinnelse. 
63,2% ønsker å være med å bestemme hvem barna skal 
gifte seg med. Derimot sier bare ca. 24% at det er viktig at 

barna gifter seg med noen i familien, noe som historisk sett 
har være en tamilsk tradisjon. 97,5% av de voksne synes det 
er svært eller litt viktig at barna holder kontakten med Sri 
Lanka gjennom besøk. Ca. 67% ønsker at barna i framtiden 
skal bosette seg i Sri Lanka. 

Av svarene fra ungdommene går det fram ac de synes 
foreldrene er strenge, strengere enn norske foreldre. 
Ungdommene mener likevel ac de har et godt forhold 

ril sine foreldre. De stoler på foreldrene, foreldrene er 
interessert i deres skolearbeid, og det krangles lire hjemme. 
De unges generelle ønske om å ta vare på det tamilske 
og samtidig tilpasse seg det norske, er i samsvar med de 
voksnes. 37,5% svarer imidlertid at de i noen grad har lært 
om tamilsk kultur og tamilske tradisjoner fordi foreldrene 

ønsker det. 87,5% sier at det stemmer litt godt eller godt at 
de oppfatter seg som både tamilske og norske. 62,5% sier 
at de ofre eller av og til føler ar de ikke blir akseptert som 
norske. Om ekteskap sier 95,7% at de er hele eller delvis 
enige i at kjærlighet er det viktigste ved valg av ektefelle. 
Om det å bosecce seg i Sri Lanka en gang i framåden sier 
52,2% at de aldri har tenkt på det, 17,4% at de gjerne vil, 

mens ca. 30% sier at de ikke vil. 

Vi har gjort noen dybdeintervjuer med tamilske ektepar, 
der fokus blant annet har være rettet moe familienes sosiale 
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nerrverk. Ikke overraskende finner vi ar de flesre av disse 
familiene har er srorr nertverk av familie og venner, bosarr 
i mange land. Mens de fleste ikke har så mange slektninger 
i Norge, har folk er srort nerrverk av, primære ramilske, 
venner her. I rilknyming til detre urtalre en mann ar 
"venner er som poteten," med andre ord ar de kan brukes 
ril der mesre. Tamiler viser ar de priorirerer venner ved å 
være der for dem hvis de rrenger en eller annen form for 

hjelp, sa han. Er av spørsmålene vi srilce var hvem en ville 
spørre om å låne 10 000 kroner av. Mange svarte at de 
ville låne pengene av venner. I rråd med dette fortalte den 
nevnte mannen ar han en gang hadde vært i akutr behov 
for penger, for han måtte på korr varsel reise av gårde ål 
Sri Lanka på gruJ111 av en begravelse. I løper av er par dager 
hadde flere venner hjulpet ham å finansiere reisa. På mange 

mårer kan det se ut som at gode venner erstatrer de nære 
familierelasjonene. Samtidig opprettholder folk srerke 
følelsmessige bånd til familie og slekt som befinner seg langt 
unna hverdagen i Oslo. 

Errer inngåelsen av den gjensidige våpenhvilen mellom 
LITE og regjeringen for lirr over ett år siden, har flere av 

familiene vært tilbake på Sri Lanka for å besøke familie. 
Opplevelsene av å ca med seg barna sine for første gang 
rilbake ci1 sirt hjemland, har vært litt blandete. En kvinne 
forralce om hennes fire år gamle darrer, som noen måneder 
errer er ferieopphold på Sri Lanka, hadde sage ar «i Norge er 
poliå snille, men på Sri Lanka er de slemme, for de går med 
gevær.» Syner av væpner politi og soldater hadde gjort srerkr 
inntrykk på datteren, fortalte kvinnen. Og datteren unngikk 

å svare på spørsmål fra slektninger på Sri Lanka om når 
hun skulle komme rilbal<e igjen på besøk. En annen kvinne 
fortal re om hennes cenåringsdørrers førsre møre med morens 
barndomshjem i Jaffna, er sred de ridligere kun hadde serr 
på bilder og film. Døtrene hadde følr seg så hjemme der, 
fortalte hun, og der ril tross for at områdene var preget av 

krigens ødeleggelser. En av døtrene hadde uttrykt ønske om 
å bosette seg der en gang i framåden. 

I samtaler med familiene har folk fokusert på de gode 
utdanningsmuligheter som er i Norge for barna. Mange 
ønsker å bli her ål barna er ferdig urdannet, for så å 

rilbringe sin alderdom på Sri Lanka. Nesten alle tror 
imidlerrid ac barna vil komme ril å forbli i Norge. I 
sammenheng med dette understreket en kvinne viktigheten 

av ac barna har søsken, slik at de i framåden ikke blir uten 
familie i Norge. 

Dette med å være nærmest uten familie og slekt i Norge, 
har flere uttrykt med sårhet. Vemodet ved ikke å ha 
familie har blitt ucuykt først og fremst i forhold ci1 at egne 

foreldre ikke har ran være med og delta i barnebarnas 
liv. En kvinne forralte at darreren hennes ofre lurre på 
hvorfor ikke mormoren hennes kunne komme og hente 
henne i barnehagen av og ril, slik besteforeldre ril mange 
av de andre barna gjør. Kvinnen syntes det var vanskelig å 
forklare datteren hvor langt unna mormoren bor. Datterens 
spørsmål rørte samtidig ved hennes egen tristhet ved å 

være så lange vekk fra moren sin. Ønsker om åra foreldre 
som bor på Sri Lanka på besøk har for enkelte blirr 
hindrer eller tatt lang åd på grunn av sein saksbehandling 
i Utlendingsdirektoratet, UOI. En mann fortalt at han 
hadde brukt tre år på åra turistvisum for moren sin, slik ar 
hun kunne komme og hilse på de rre barnebarna hun aldri 
hadde sete. Til slure kom hun, men med visum utstede fra 
en norsk ambassade i er annet europeisk land. Som norsk 
statsborger kunne mannen ikke skjønne hvorfor en søknad 
om rurisrvisum for moren skulle ta så lang åd. 

I likhet med tallene fra spørreskjemaene, kommer det 
i intervjuene fram tanker om ar oppdragelse av barn i 
Norge må skje ved at foreldre kombinerer både aspekter 
fra tamilsk og norsk kultur og levemåte. En stor grad av 
bevisstgjøring kreves derfor av foreldrene; hvilke tradisjoner 
og verdier ønsker de å videreføre ril sine barn? Der som 

er interessant i denne sammenheng er at deres tamilske 
bakgrunn ikke nødvendigvis oppfacres som så enhetlig 
for de vi har snakket med. Når der for eksempel gjelder 
praksisen med å arrangere ekteskap, viser folk en stor grad 
av fleksibilitet i forhold til om derre er en viktig eller ikke så 
viktig tradisjon å videreføre. En kvinne fortalte ar hun selv 

ønsket at foreldrene skulle velge ekteskapsparrner til henne. 
Hun mente at de ville gjøre et bra valg, siden de kjente 
henne så godt. Samådig hadde flere av hennes søsken valgt 
ekceskapsparmer selv, noe foreldrene hadde godratt. Selv 
om familiene fortalte om dilemmaer og problemer knytrer 

ål det å oppdra barn i Norge, uttrykte flere at barna ville 
utvikle en spesiell og viktig kompetanse ved å vokse opp i et 
ro- eller flerkulturelt miljø. 
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Jens Stoltenberg 
Leder, Arbeiderparti 

SPØRSMÅL TIL PARTILEDERNE 

Kristin Halvorsen 
Leder, SV 

Jan Petersen 
Leder, Høyre 

Hva er din kommentar til den pågående fredsprosessen mellom tamiler og 
regjeringen på Sri Lanka så langt'? 

Jens Stoltenberg: 
Få konflikter har lammet et helt samfunn så mye som konflikten på Sri Lanka har. Sri Lanka som tidligere var er av de mest 

framgangsrike land i Sør-Asia har opplevd en kraftig økonomisk tilbakegang. Borgerkrigen har vært usedvanlig blodig, og 
jeg har derfor er stort håp om at det er mulig å komme fram ril en varig politisk løsning på Sri Lanka. Våpenhvilen som 
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ble inngått synliggjorde den viljen som finnes hos begge parter til å komme fram ril løsninger, og jeg har derfor håp om at 
forhandlingene videre vil føre fram. 

Jan Petersen: 
Den pågående fredsprosessen mellom LITE og regjeringen på Sri Lanka har oppnådd mye på relative kort tid. Samtidig 
erkjenner begge partene at det er lange igjen før en endelig løsning på konflikten er etablert. Jeg vil spesielt trekke fram 
følgende viktige skritt i fredsprosessen: 

- Partene har gjort det klart at ikke lenger tror at konflikten kan løses militært. D e har begge forpliktet seg til å søke en 
politisk løsning gjennom forhandlinger. 

- Partene har erkjent at de har behov fo r en nøytral tredjepart fo r å tilrettelegge forhandlingene. 

- Partene maktet å fremforhandle en våpenhvileavtale (trådte i krafr 23.2.02) som overvåkes av et uavhengig 
overvåkingsorgan (Sri Lanka Monitoring Mission). 

- Våpenhvileavtalen er stort sett overholdt. Svært fl liv er gått tapt siden iverksetting av våpenhvileavtalen (mot anslagsvis 
2000 årlig før avtaleinngåelsen) 

- Partene har oppnådd enighet om hovedprinsippene for en politisk løsning på konflikten: at løsningen skal være basert på 
prinsippet om internt selvstyre for det tarniltalende området i nord og øst i Sri Lanka basert på en føderal struktur innen et 
forenet Sri Lanka. 

Kristin Halvorsen: 
Min hovedkommentar er at prosessen må fortsette. Det er kun samtaler og overenskomst mellom partene som kan løse 
denne konflikten. 

Er tiden moden for at tamilene som bor i Norge kan vende tilbake og være med på 
å bygge landet sitt? 

Jens Stoltenberg: 
Jeg tror det ville være en styrke for Sr.i Lanka at de som ønsker å vende hjem og som vil bidra ti l gjenoppbyggingen av 
landet sitt, gjøt det. Dette må imidlertid være opp ril den enkelte selv å bestemme, og vil også selvsagt være avhengig av 

hvordan forhandlingene skrider frem og at situasjonen tilsier at det er trygt å vende tilbake. 

Jan Petersen: 
T iden er absolutt moden for at tamiler i utlendighet kan vende tilbake for å hjelpe med å bygge opp de krigsherjede 
områdene i nord og øst på Sri Lanka. Det er behov for betydelig ekspertise på en rekke områder som for eksempel 
administrasjon, utdanning og helse. Norske tamiler, blant annet i helsevesenet, har allerede startet flere frivillige initiativer 

ved å reise til Sri Lanka i ferier og bidra med utstyr, opplæring og krisehjelp. 

Tiden er derimot ikke riktig moden for store tilbakevendinger av flykminger uten egne ressu rser. Tamil-tigrene (LITE) 
og Sri Lankas regjering er enige ar det er mest fornuftig å bygge opp den sosiale og økonomiske infrastrukturen i området 
først. Det er blanc annet et omfattende behov for å rydde landminer, bygge skoler og helsestasjoner, og reparere vann, 



strøm, kommunikasjons og veianlegg. Der vil også ca åd å etablere ålscrekkelige scørceord.ninger for å hjelpe hjemvendte 

fl.ykcninger med mat og hus. Begge partene har derfor avtale å prioritere støtte ri l hjemvending av interne fordrevne først, 

selv om de er åpne for flyktn in ger fra India og andre land som kommer ålbake på eget iniciaåv. 

Kristin Halvorsen: 
For noen vil der kunne være naturlig, men rapporter framenneskereråghecsorganisasjoner viser ac situasjonen for andre 

vil kunne være høyst usikker. Om tiden er moden må vurderes foreløpende og vi vec ac der kan komme tilbakeslag i 

fredsprosesser som kan gjøre situasjonen vanskelig for enkeltindivid. Og sjøl om sir. av mange og offisielt erklæres som 

rrygg kan det være enkeltindivider som ikke opplever det slik og vil trenge lenger rid ål å venne seg ril å skulle reise hjem. 

Norge har jo vært i fredsmeglerrolle i mange år nå. Hva synes du om den rollen 
Norge har tatt som fredsmegler på internasjonalt nivå? 

Jens Stoltenberg: 
I Norge har vi lange tradisjoner for engasjement for fred og sammen med den sterke støtten ål FN, arbeider for 

menneskerettigheter, humanitær innsats og bistand ril fattige land, utgjør dette sentrale deler i norsk ucenrikspoliåkk. I 

enkelte ålfeller, som for eksempel i Sri Lanka, er Norge direkte involvert i fredsarbeid som ålrettelegger i en fredsprosess. 

Der er likevel vikåg å understreke ac selv om Norge og and re land arbeider aktivt for å skape fred i flere konflikter, er der 

kun som tilrettelegger vi bidrar. Det er partene i den enkelte konflikten som bærer hovedansvaret for å komme fram ål en 

løsning. Vi kan kun være nyttige når partene selv har vilje til å komme fram til løsning. 

Jan Petersen 

Som del av vår humanitære tradisjon har vi fra norsk side i ulike sammenhenger stilt våre tjenester til disposisjon på 

forespørsel fra parter i en konflikt. Sri Lanka er et eksempel på ac Norge bidrar som tilrettelegger av fredsforhandlinger. Er 

grunnleggende utgangspunkt for norsk medvirkning er at vi, som et lire land, hverken kan eller ønsker å tilta noen rolle 

utover hva partene selv ser seg tjent med. 

For å kunne spille en rolle som nøytral tilrettelegger av fredsforhandlinger, tror jeg det er viktig å ha en konsistent og 

forutsigbar politikk mht. bistand og fredsarbeid basere på solidaritet og altruistiske motiver. Norske humanitære tradisjoner 

strekker seg relativt langt tilbake og har bidratt til å bygge tillit til Norge over tid i internasjonale sammenhenger. Norge 

gir i større grad enn mange andre land bistand uten bindinger. Norge er blanc de svære få land som oppfyller FNs mål 

om ac minst 0,7 % av BNP skal ytes som utviklingshjelp. Ved siden av vår score andel frivillige bidrag til ulike FN-

organer er dette med på å gi Norge troverdighet i verdenssamfunner. Forsikringer fra norsk side om ac ec engasjement 

i en fredsforhandlingsprosess vil bli videreført i en implementeringsfase, også økonomisk, har således troverdighet. 

Norges innsatser er mene å være langsiktige. Dette er mulig pga. en relaåvc høy grad av innenrikspolitisk konsensus om 

utenrikspolitikk, bistands- og fredspolitikk. 

Kristin Halvorsen: 
Posicivc at Norge som et lite land og uten særlige maktpolitiske incr. kan være med å legge forholdene tilrette for fred. 

skulle reise hjem. 
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Tamilenes egen hjelpeorganisasjon 
(TRO) 

Et hvert land som har vært gjennom en krig vil uenge 

en del ressurser for å bygge seg opp igjen. Ikke kun 
med tanke på det materialistiske, men også folkets 

mentale tilstand. I slike tilfeller er det meget posiåvt ar 

det finnes organ isasjoner som ønsker å hjelpe. Tamilsk 
Rehabiliteringsorganisasjon (TRO) er et godt eksempel på 

dette. Denne organisasjonen beviser at det hjelper å bry 
seg. Organisasjonen består blant annet av mange frivillige 

hjelpere som ønsker å skape et nytt og bedre samfunn for 
det krigsrammede folket, og å fjerne restene etter en hard 
krigsperiode. 

- Hva er det som foregår av hjelpearbeid i regi av TRO i 

nord/øst Sri Lanka for eiden? 

-Minerydding er det vi først og fremst satser på. Vi har 
imidlertid også fatt tillatelse til å starte på andre prosjekter vi 
har planlagt, men fir ikke gjort dette foreløpig på grunn av 
mangel på økonomiske midler. Målet med de andre prosjektene 
er blant annet å bygge opp igjen bostedene til flyktningene, 
opprette et godt hjem for foreldreløse barn og hjelpe personer 
som har blitt hardt rammet av krigen fysisk eller psykisk. Vi 
ønsker også å hjelpe folk som vil starte opp små virksomheter 
på egenhånd Dette mener vi vil hjelpe folk slik at de selv kan 
klare å bygge opp infrastrukturen. 

Lederen av TRO forteller videre ac erter &edssamcalene 

mellom regjeringen og LITE, er der blitt lagr planer om 

hvordan nord-øst området i landet skal bygges opp igjen. 



Der er blitt danner en komire som har de samme målene 
som TRO: 

• Minerydding 

• Hjelpe flyktninger t ilbake t il deres hjemsted 
gi støtte t il personer som er blitt rammet av 
krigen fysisk eller psykisk 

• Hjelpe folk med å komme i arbeid/starte sin 
egen virksomhet 

«Dette er som sage noe TRO allerede er i gang med, 

og som vi også har holde på med over en lang periode. 

Mineryddingen scarrer vi for eksempel med allerede i april 

1999, dette foregår den dag i dag. Til og med år 2001 

har vi ved hjelp av srørce &a camilene i utlandet klart å 

gjennomføre mineryddingsarbeider. I år 2002 mottok 
vi støtte fra Norge, som har hjulper oss videre med dette 

arbeider. For år 2003 har Japan, Norge og EU lover å gi 

srøtte ril mineryddingsarbeid. Norsk Folkehjelp, MAG 

(Mines Advisory Group), DDG (Danish Demining Group) 

og FSD (Foundation Suisse de Deminage) er organisasjoner 

vi samarbeider med angående minerydding og som gir oss 
scøcce.» 

Prosjekcec med å hjelpe flyktninger rilbake ril deres hjemsred 

har ikke TRO kommet fullt så gode i gang med. Regi 

forteller ar grunnen ri l derte er mangel på økonomisk 

srøtte, men likevel har de ved hjelp av større fra tamilene i 
urlandec klare å gjennomføre noe. De har så vide starrer med 

å gjenoppbygge seeder i Jaffna, Barcicaloa, Trincomalee og 
Vann i. 

«Vi har fått rillarelse cil å starte gjenoppbygging i 16 

landsbyer, men har foreløpig kun ressurser til å ta fare på 

årre av dem. Årre regioner i nord-øst er blirr overlatt ål en 

undergruppe av TRO og denne gruppen har fått ansvaret 
for å gjenoppbygge åtte landsbyer der», sier han. 



I november 2002 ble det holdt giverland konferanse 
i Norge. Det ble her vedtatt at det skulle bevilges 70 
millioner dollar til Sri Lanka. Nå sies det at kun 40 av disse 
70 milJionene vil bli bevilget. Foreløpig har ikke TRO 
sert noe til disse pengene. Disse bevilgningene skulle bli 
gitt til «North East Reconscruccion Fund», som styres av 
Verdensbanken. 

«Så snare vi mottar disse bevilgningene gjennom North East 

Reconscruccion Fund, vil vi kunne starte på våre planlagte 
prosjekter. I ei Ilegg til dette har vi sammen med andre 

organisasjoner lage fram planene våre fo r Japan, som har 
sagt seg villig til å gi økonomisk støtte i år 2003». 

På spørsmål om TRO i noen grad har samarbeidet med 
andre hjelpeorganisasjoner og om de har konrakc med 
internasjonale organisasjoner, svarer Regi: 

-Vi samarbeider med internasjonale organisasjoner som UNDP, 
UNICEF (United Natiom International Children's Emergency 
Fund}, NPA (Norwegian People's Aid), og som tidligere nevnt 
MAG, DDG og FSD. Sammen med disse organisasjonene 
planlegger vi blant annet hvilke prosjekter vi skal ta for oss og 
hvordan vi skal gjennomfore disse. 

Etter krigen er det mange flyktninger både i inn- og utland. 

H vordan har TRO planlagt å hjelpe flyktningene tilbake til 

deres hjemsteder? Hjelper TRO kun tamiler eller også andre 
som er blitc rammet av krigen i disse områdene som TRO 
har ansvar for? 

-Det er ca 227 000 familier som er internflyktninger og ca 84 
000 som er flyktninger i India. Grunnen til at vi forel.øpig ikke 
har klart å flytte alle tilbake til deres hjemsted, kommer blant 
annet av at mineryddingsprosjektene ikke er fullført i disse 
områdene. Dessuten må viktige samfonmimtirusjoner som skole 
og sykehus bygges opp på nytt. Vi prøver med alle midler å gjøre 
disse områdene som er hardt rammet beboelige igjen, slik at 
folk kan vende tilbake. Dette har vi planer om å klare innen år 
2005. Foreløpig har vi klart å føre 57 000 flyktninger tilbake. 
Planen er ikke bare å hjelpe tamiler, men alle mennesker som 
har bodd i disse områdene. 

- Hvordan har Norge hjulpet TRO gjennom dette arbeidet? 

Norge og tamilene i Norge har hjulpet oss i mange tilfeller. 
Ikke bare nå i fredstiden, men også tidligere. Representanter 
fra Norge var de forste som kom til Sri Lanka for å se på 
mineryddingsprosjektene og for å gi støtte til dette. Vi fiJ.r 
som tidligere nevnt støtte til dette gjennom Norsk Folkehjelp. 
Vi er meget takknemlige for den støtten vi mottar og håper 
samarbeidet vil fortsette. 

•Av Ravinea Kirupamurthy 
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Skolehverdag i tamilsk område 

Det er faktisk mange i denne landsdelen som har vunnet prisen som beste elev i landet, 
de kommer som oftest fra den fattigste familien. De har ikke råd til mat, men de vet at 
det er utdanningen deres som kommer til å hjelpe dem i framtiden. 

I den nordlige byen Killinochchi kunne vi se skoler som 
er svære annerledes enn de vi ser her i Norge. Mange 
klager over skolen i Norge, men det vi ser der er mye, 

mye verre enn selv den mest elendige skolen i Norge. 

Der er ikke skole, men en liten palmehytte uren dører, 

vinduer, pult, stol, vanlig rak eller tavle som er dec viktigste 

i et klasserom. Jeg har aldri sett noe lignende før. Skolen var 

bygget av bambusstokker med palmeblader cil tak. Barna 
satt der inne på bakken med insekt og dyr krypende runde 
hele tiden. 

Hva skjer i Sri Lanka og hvem er mest sårbar etter en 
krig? 

Det er flere ting som vi må finne svar på. Men det som er 
viktigst nå, er ac vi hjelper barn og ungdommer som ikke 

har muligheten til å fa seg den utdanningen som alle barn 

og ungdom i verden har krav på. De aller fleste barna er 

villige til å gå på skole og har evnen til å lære seg mye. Men 

problemet har være at det er vanskelig å lære seg noe når de 

hører bomber som kan drepe familien deres. Selv i fredstid 

er det stor mangel på det mest nødvendige på skolen. 

Det som er mest nødvendig på skolen er to ting. Det ene 

er læreren og der andre bøker. Hvis det er mangel på lærere 

kan man erstatte læreren med bøker, sånn at elevene leser 

det nødvendige fra boka og far kunnskap. Når det er mangel 

på bøker kan læreren fortelle barna om det som står i boka. 
Men her nord i landet er det mangel på alt. 

De elevene som ikke har bøker er flere enn de som har 

bøker, noen ganger er det bare læreren som har ei bok. Elev

ene kan kun notere det læreren sier i timen. 

En eid før krigen var tamilske elever i Sri Lanka noen av 

de flinkeste elevene i engelsk. Nå ligger de lange bak, pga 

ressursmangel. Det er så fa fagpersoner som kan undervise 

barna der. Ifølge læreplanen på Sri Lanka skal dec være en 

lærer for 22 elever, men i her er der en lærer for ca 50-70 

elever. Politikere i Colombo gir løfter om å sende fagbøker 

og anserce flere lærere, men det er sjelden de løftene fører til 
handling. 

Dec er faktisk mange i denne landsdelen som har vunnet 

prisen som beste elev i landet, de kommer som oftest fra 

den factigsce familien. De har ikke råd til mat, men de vet 

at det er utdanningen deres som kommer til å hjelpe dem i 

framtiden. Men selv for de beste elevene er ikke utdannings

mulighetene score. De blir tvunget til å slutte på skolen for å 

forsørge familien, eller fordi de ikke råd til å skaffe seg bøker 
for videreutdanning. 

Men den store overraskelsen er ac det er INGEN barn i 

Vann i som går rundt i gater for å tigge om mat tross 20 år 

i krig. Der er over 15 barne- og ungdomshjem i området 
som tar seg av barna. Tamilsk Rehabiliterings Organisasjon 

(TRO) har drevet senteret i over 10 år nå. Eksilcamiler har 

gitt barna hjelp under krigen. Dagens ungdom er framti
denes ledere. Tamilske barn og ungdom trenger konrakt 

med omverden slik at de kan komme på banen igjen. 

• Av Sulaksana Sivapatham 

--- ---
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Hilde Myhrer 
Konsulent, Bærum barnevern 

Møte med unge tamilske 
flyktninger i norge 

I mict arbeid i Bærum kommune - først på Flykminge
og innvandrerkontoret, deretter på barnevernkontorec 
- har jeg møte mange tamilske enslige mindreårige 

Aykcninger. Nettopp fordi de er kommet cil Norge ucen 
foreldre, blir ansvaret for bosettingen av denne gruppen 
Aykrninger lagt ei! barnevernkontoret, så sanc de er i behov 
av barneverntiltak - så som en boligløsning som også 
innebærer å bo sammen med voksne omsorgspersoner. I 
Norge er dec særlig barneverncjtenesten som har kompcanse 
og ressurser til å iverksette tiltak for barn og unge som 
trenger omsorgstiltak. 

Jeg gleder meg allcid til det første møte med en ny ungdom 
som skal til vår kommune. Dec er spennende å treffe et nytt, 

og til nå ukjenc menneske, som jeg vec at har både gode 
og vonde erfaringer og opplevelser med seg i sin bagasje 
på veien fra Sri Lanka til Norge. A scarce utpakkingen av 

bagasjen sammen med ungdommen fyller meg alltid med 
undring og god nysgjerrighet. 

Svært ofre er førsceinncrykket dette: Ungdommen foran meg 
er høflig, vennlig, arbeidssom, velvillig, kjekk, og han eller 

hun far de besce skussmål fra moctakspersonale. 

Ikke sjelden faller følgende kommentar &a en av oss 
kommuneansatte: «Hvor lang tid vil det ta mon tro før 
vi (les: det norske samfunnet) har klart å ødelegge de fine 

egenskapene hos denne ungdommen .... ? Vil han klare å 
stå imoc presset til konformitet, ril høye pengeforbruk av 

slikt som gir status blanc mange norske ungdommer - i 
et samfunn der materialisme og individualisme, lercvinte 

løsninger og rask behovstilfredsstillelse er av største verdi?» 

Når ungdommen og vi starter ucpakkingsarbeidet sammen, 
er det ikke lice som kommer til syne. Og det er ofte en 
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blanding av positivt og negacivt; deler av et liv som vil være 
til god hjelp nå i Norge, og deler som vil være cil belastning. 
Vi ser god og mindre god oppvekst i familie, med eUer 
uten foreldre. Vi ser mangel på beskyttelse i forhold ril krig, 
ødeleggelser og død, og vi ser gode beskyttelsesmekanismer 
der voksne har skjermet den unge fra det verste. Nesten 
alltid finner vi avbruct skolegang i bagasjen, sjelden finner 
vi flere år på skole i strekk. Vi ser økonomisk gode kår og 
høye ambisjoner i forhold cil utdanning, og vi ser farrigdom 
og lave ambisjoner. AlJcid finner vi noe i kofferten som 
handJer om gode minner, som er vel verdt å ta vare på når 
tilværelsen skal ca ny form i Norge. 

Og det er viktig ar noen ser. Den unge selv må sees. Den 
gode bagasjen - ressursene - må sees. Og noen må se 
det stygge og skitne i bagasjen, dec som kan føre ti l en 
problemfylt tilværelse for ungdommen i Norge. Det som 
kan gjøre ar noen opplever selve ciJværelsen som et problem. 

Vi kommuneansatte forsøker å se så godt vi kan. Og vi 
knytter til oss bofellesskapsledere og andre ressurspersoner 
- alle tamiler - som over alt på jord ønsker å hjelpe disse 
ungdommene til rerte i Norge. Det er i den aller største 
ydmykhet jeg må innse ac jeg neppe vil kunne finne en 
like scor selvoppofrelse blanc norske unge voksne som dec 
jeg finner hos mine tamilske kolleger. De er både snille og 
flinke, og de er en drøm å samarbeide med. De er stolce av 
å være ramiler, og cakknemJige for alle mulighetene de har i 
Norge. Vi norske hjelpere og cilrerreleggere kunne aldri ha 

kJart bosettings- og oppfølgingsjobben uten disse! 

En annen gruppe tamiler som er viktige for ungdommene, 
er slekmingene deres. Noen bor sammen med slektningene 
sine, mens andre bor i bofellesskap og har slektningene i 

cillegg - som tance og onkel de kan besøke i helger og ferier 
og ha glede av i tillegg cil deres daglige omsorgsperson. På 
en måce en løsning som gir den unge i pose og sekk, som vi 
sier på norsk, i betydningen: dobbelt opp. 

Uanserr om ungdommen bor hos sine slektninger eller bor 
ec annet seed, er slektningene svært viktige. Og dec er vikcig 
ac også slektningene ser. Og det de må se, er derre både-

og' ec: Ungdommens ressurser og ungdommens sårbarhet. 
Dec er av uvurderlig betydning for alle ungdommer å blj 
sen og vise interesse for av betydningsfulle voksne; Kom og 
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se hvor jeg bor! Bli kjenc med den voksne jeg bor sammen 
med! Se hva jeg holder på med på skolen og i friciden! 

Dec er selvfølgelig stor forskjell på slektninger. Men skulle 
jeg si noe generelt, og derved stå i fare for å fornærme noen 
av de «flinke» slektningene, så ville jeg ønske meg et større 
engasjement her! Det tamilske samfunnet i Norge må med 
fordel forcserre der de fra min ståsted ser ur til å være gode 
ei!: å crekke de unge enslige med inn i sine sammenhenger, 
inn i sine hjem, og med på ramiJske cilscelninger. Ennå 
bedre ville der være dersom de også kunne kJare å komme 
ungdommen i møre på ungdommens egen arena. Se 

dem og større dem der de befinner seg i sin hverdag - i 
bofellesskaper og på hybelen, på skolen og i fritiden. 

Noen av de tamilske ungdommene jeg har møtt, går i 

gang med utdannelse med krum hals og scor kraft. Andre 
strever mer. Noen få srrever veldig. Der er vonde hvis man 
ikke mestrer skolen. Nesten alle synes å gå med ec storr 
savn ener familie og hjemland. Noen blir deprimerte av å 
savne. Dec er også dem som slirer etter sterke traumatiske 
opplevelser. Alle ønsker å være vanlige ungdom med venner, 
skolegang, forelskelse og annet som hører ungdomseida til. 
Og noen igjen er blitt usikre på hva som skal skje med dem 
nå erter ar fredsavtalen er inngått, og der ikke lenger er krig 

i hjemlandet. Vil jeg bli sendt hjem igjen? Må jeg starte på 
nytt ennå en gang? Hva med skolen jeg holder på med; må 
jeg slutte? 

Her er der mange spørsmåJ som skal besvares for de unge; 

mange oppgaver som må løses. Barneverntjenesten og annet 
norsk hjelpeapparat vil aldri kunne besvare alle spørsmålene 
alene. Ungdommene er helt avhengige av at det tamilske 

1 

samfunnet bidrar til å finne gode løsninger. Og her vil 

slektningene og andre voksne tamiler spille en meget sentral 
rolle. Der er de som vet mest konkret om forholdene på 
Sri Lanka for den enkelte unge. Kan det være cid for å reise 
hjem, eller er det bedre å bli? Er det mulig å besøke foreldre, 

eller kan de komme på besøk hir? Hvordan kan broen fra 
fortid gjennom nåcid og moe framciden best bygges? 

Og til slute: la oss fortsette å samarbeide om å gi disse Borre 
ungdommene best mulige veksrvilkår her i det kalde nord. 
Etter vincer kommer der allcid en vår! 

0 

I 

' 



Dr. Jerin M.George Kiserud 
Styremedlem i Norsk Tamilsk Helse Organisasjon 

Helsearbeidet på nord-øst Sri lanka 
- sett på naert hold! 

S ommeren 2002 reiste min mann, Thorleif, vår datter 
på 2 år og jeg med mine foreldre til Sri Lanka. Mine 
foreldre og jeg hadde ikke være der på over l 5år. 

For min datter og mann var det deres første opphold på 
Sri Lanka. På den tiden var jeg akkurat ferdig med min 
legerurnusrjeneste i Molde, og Thorleif hadde jobbet lirt 
som assistentlege på kirurgisk avdeling der. 

Vi håpet vi ville fa tid og mulighet til å besøke helsearbeid 
der, og eventuelt hospitere. Ikke minst ønsker vi å a et 
innblikk i helsebehovet på Nordøst-Sri Lanka. Men på 

bare 3 uker, med scor slekt å besøke og en liten datter som 
trengte ekstra omsorg i nytt miljø, ble det nesten umulig 
å få tid til det. Heldigvis fikk vi være med på en dagstur 

sammen med kirurg Sivabalan på ett av de 3 sykehusene 

han jobbet ved. Han er en av de fa tamilske legene som 
jobber i Nordøst-Sri Lanka. I Puthukudiyiruppu, Vanni, 
er det ett regjeringssykehus som drives med leger fra 

"Leger uren grenser" og ert som er drever av TRO (Tamilsk 
Rehabiliterings Organjsasjon). Regjeringssykehusene 

hadde ikke folle med kunnskap i generell kirurgi, så alle 
operasjoner unntatt keisersnitt ble utført på TRO-sykehuset. 
Vi besøkte derre, Ponnambalam sykehus. 

Blokaden av Nord-Sri Lanka var opphevet da vi ankom 

landet. Det var derfor blitt noe lettere å ta rak i merusiner og 
utstyr, men elektrisitet mangler. Sykehuset hadde 2 leger, en 
pensjonere lege, Dr. Kengatharan , 70 år og Dr. Sivabalan 
som nevnt ovenfor. I tillegg var det 3-5 legestudenter 
som jobbet i poliklinikken {Out Pacient Department = 

OPD). Sykehuset var bygget opp under perioden hvor 
regjeringens blokade av disse områdene var sterk. Sement 

måtte smugles eller kjøpes for eventyrlige summer, og man 
håpet å kunne utvide kapasiteten på operasjonsavdelingen 
etter hvert. På sykehuset var det OPD, medisinsk avdeling 
med ca 25 senger, kirurgisk avdeling med ca 20 senger, 
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operasjonsavdeling, fødeavdeling, tannl<linikk, et enkelt 

laboratorium og er lire apotek. 

Laboratoriet hadde 3 ansatte. De kunne diagnostisere 

malaria, mikroskopere avføring med tanke på parasitter, 

amøbe, giardia og lignende. I tillegg var det mulighet for å 

måle senkning, celle hvite blodlegemer og hemoglobin. Flere 

fasiliteter enn dette var ikke tilgjengelig på laboratoriet. 

Men de hele elementære akutt- og poliklinikkmedisinb 
ehovene hadde de mulighet til å tilfredstille, men ikke 

stort mer enn der. Laboracoriepersonalet drev utdanning 

av helsepersonalet fra periferien, spesielt i å diagnostisere 

malaria. 

Apoteket hadde en del antibiotika, antimalaria tabletter, 

NSAIDs, smertestillende, vitamin tabletter osv., men 

et svært begrenset utvalg. Tannl<linikken ble drevet av 

assistenter som var lært opp av tannleger. 

Jeg mener å huske at det ble nevnt at det var ett 

røntgenapparat på sykehuset som fungerte noenlunde, men 

ingen ultralydapparat. Operasjonsavdelingen var relativt 

bra, men sceriliseringsapparatec (aucoclave) hadde begynt 

å gi mindre problemer. Noe som kunne medføre større 

problemer med eiden. 

De to legene var dyktige og svært erfarne. Dr. Sivabalan har 

operert ca. 500 karskader under krigen, og bare 2 av disse 

måtte senere amputeres. Men legene hadde altfor mange 
oppgaver. Vi ble imponert over hvor rene og hygieniske 
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avdelingene var, og ikke minst over hvor mye de har klare å 

utøve til tross for krigen og blokaden. 

De største behovene er oppgradering fra bare akutt

funksjoner ei! elektive funksjoner. Eksempler på derte er 
laboratorieutstyr til levergalleenzymer, kolesterolverdier osv, 

og røntgen/ultralyd apparater. En fersk helserapport fra 
Vanni-området understreker at de har er sterke behov for 

leger, tannleger, sykepleiere, bioingeniører, fysioterapeuter 

med kompetanse, og ikke minst oppdatering av hvert av 

disse fei eene. Det må også nevnes at Dr. Sivabalan har 

jobbet i flere år, medberegnet svært harde år med krig, for 

kun kost og losji! 

Etter oppfordring fra Nordøst-Sri Lanka og eget initiativ 

holder tamilsk helsepersonell, utdannet i Norge, på å 

opprette en organisasjon med mål om å øke helsenivåer i 
Nordøst Sri Lanka. D enne heter NTHO - Norsk Tamilsk 

Helse Organisasjon. Allerede ri l sommeren skal fire tamilske 

leger reise rundt i disse områdene for å karclegge situasjonen 

og kvantifisere behovene. En del tamilske og norske 

helsepersoner har allerede vist sin interesse og vil være 

med å støtte. D ersom du har mulighet til å bidra med din 

kunnskap, hjelpe til på en eller annen måte, eller har noen 

spørsmål kan du henvende deg til: 

Norsk tamilsk helse organisasjon 

Postboks 16 K.risdanborg, 5822 Bergen. 
Tel. 56 35 00 89, ntho@ncho.no 

Bank nr: 3632 52 51667 



Websider på nettet 

Informasjon om konflikten i Sri Lanka florerer på et ukjent antall webs1der Vi har valgt ut noen av de 
mest informative og troverdige lenkene som finnes 1 dag På disse sidene kan du finne svar på de fleste 
spørsmålene om konflikten 

Meget innholdsrik side. Godt presentert informasjon om tamilenes historie og kultur. Mye informasjon 
knyttet til kampen for selvbestemmelsesretten. Den har en rekke a11ikler og analyser, og ikke minst kart 
over Tamil Eelam. I 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 

En av nettets mest besøkte tamil-relaterte webside Her får man oppdaterte nyheter knyttet til tamilske 
saker døgnet rundt 

Her finner du detaljer om tamilenes kamp for frihet, analyser samt en del pressemeldinger. 

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. 

Dette er websiden til en relativt stor avis. Her kan du lese både nettutgaven (1 html-format) og 
originalutgaven 
(i rdf-format) . 

Dette er en side som drives av llankai Tamil Sangam 1 USA Den inneholder en rekke analyser om konflikten 
på Sn Lanka og flere linker til andre nyttige informasjonssider 

Dette er den offisielle websiden til LTIEs fredssekretanat Her finner man kontinuerlig oppdatert informasjon 
om fredsforhandlingene og mye annet relatert t11 den pågående fredsprosessen. en rekke analyser. og flere 
linker til andre nyttige informasJonss1der. 

TRO - Tam1ls Rehabil1tat1on Organisat1on er tamilenes egen hjelpeorganisasjon. På denne siden finner du 
oppdatert informasjon om organisasjonens akt1v1teter og prosjekter 



We go in procession against war 
AvChm Yin 

Daughter asked me, 
"Which mountain is the highest on the earth'?" 
I told her, 
The mountain that was piled with the skeletons from the wars 
1s the highest! 
Daughter asked me, 
"Which river is the longest in the world?" 
I told her; 
The river that was amassed with the bloods from the wars is 
the longest! 
Daughter said, 
" I don't war!" 
Son asked me, 
"Which investment is the biggest on the earth'?" 
I told him, The money that was paid to wars is the biggest! 
Son asked me: 
"Which harm is the strengest in the world'?" 
I told him: 
The people who was harmed by wars is the strengest! 
Son said, 
"I want peace!" Hence, we go in procession against war. 

Takk til: 100 poets agamst the war 3 0 


