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«Det blir ingen fred på 
Sri Lanka uten at det blir 
en rettferdig fred for 
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leder av Den Norske Nobel 
komite 
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llNIAM 

Nytt mandat for fred 

A lle som er opptatt av fredsprosessen på Sri Lanka fulgte Parlamentsvalget i 
../""\april landet med scor interesse. Det er en kjensgjerning at de singhalesiske 

partiene i sør er veldig uenig om hvordan konflikten i landet kan løses. I februar 
i år oppløste president Chandrika Kumaratunga nasjonalforsamlingen som hun 

ikke hadde flertall i, og satte dermed en midlertidig stopper for fredsprosessen 

ledet av tidligere statsminister Ranil Wickremesinghe. Presidentens misnøye med 
måten den norskstøttede fredsprosessen ble ført på var merkbar. Landets etnisk 
konflikt var hovedtema under valgkampen også denne gang. 

Den nye alliansen UPFA, mellom presidentens SLFP og ultra nasjonalisåske 

og venstreorienterte JVP, har vunnet valget. Denne alliansen hadde lite 
ål felles annet enn sin iver etter å dele makten i landet. Partiet UPFA mangler 
nødvendig flertall i nasjonalforsamlingen, men far støtte av det nasjonalistiske 

partiet JHU. JHU er et parå formet av innflytelsesrike budhistiske munker som 

slett ikke har forsonede holdninger til tamilene. 

På den tamilske siden sikret koalisjonen TNA et imponerende antall 
mandater. Tamilene har nok en gang uttrykt sin politiske vilje gjennom 

dette valget på lik linje med valget i 1977. 

Voalisjonen er bygget blant annet på prinsippet om tamilenes tradisjonelle 
~jernland i nord, og i den østlige delen av Sri Lanka. 

D et er liten sannsynlighet for at de singalesiske partiene som deler makta 
i sør vil imøtekomme tamilenes krav under en eventuell forhandling 

med de Tamilske Tigrene, LTTE. Presidenten har vært meget kritisk ål måten 

fredprosessen ble ført på. I fjor fremmet JVP krav om at Norge skulle trekke seg 
fra fredsprosessen. JHU uttrykte sin misnøye ved å brenne det norske flagget 

flere ganger under demonstrasjoner utenfor den norske ambassaden i Colombo. 

Hvis reaksjonene er slik fra en presses som ikke ga noe annet enn skjør 

våpenhvile, kan man tenke seg hvor vanskelig det vil være for partiene å 
svelge tamilenes legitime krav. Da har verdenssamfunnet en enorm oppgave. Det 

er å få partiene i sør til å tenke annerledes. Hvis ikke vil alle de fremskritt som er 

oppnådd i prosessen være tapt. 



Balasingham Yogarajah 

Et nytt ansikt i Oslo bystyre 

~ engasjere seg er viktig. Mange tamiler har gjort det 

./\bra her i Norge, men de er lite synlige i den norske 

samfunnsdebatten. Flere unge tamiler burde engasjere seg i 

samfunnet og i det politiske livet, mener den første tamilske 

politikeren som i deg sitter i Oslo bystyre. 

Balasingham Yogarajah er født i Sri Lanka, og han har bodd 
i Norge siden 1984. Han har mange års arbeidserfaring 

fra helsevesenet. I dag jobber han som ledende sykepleier 

innenfor psykiatri. Han har også arbeidet innen 

databransjen tidligere. Balasingham har helt siden han var 

ung være svære samfunnsengasjert, og han har i flere år være 

veldig opptatt av tamilenes interesser i Norge. 

- Selv om jeg har innvandringsbakgrunn er jeg også opptatt 

av helsepolitikk, skolepolitikk og barns oppvekstvilkår, sier 
Balasingham Yogarajah som er medlem av Arbeidspartiet og 

sitter i kultur- og utdanningskomiteen, som første tamil i 

bystyret. 

Da vi spurte hvorfor han var interessert i norsk politikk, 

svarer han med at det er viktig å være engasjert i politikken 

i det samfunnet man lever i. Da han var student var han 

medlem av Arbeidspareier ved universitetet. Han merket seg 

at det ikke var tamiler som er aktive i de politiske partiene 

i Oslo. Dette ville han gjøre noe med. Han ville være en 

representant for tamiler i partiet. Dette førre til at han ble 

valgt som første tamil i bystyret. 
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- Det er mange tamiler som jobber og utdanner seg, men 

vi er lite samfunnsengasjerte. Det er lav politisk deltakelse 

blant oss. Det er ikke mange tamiler man finner i mediene. 

Ca. 10000 tamiler er bosatt i Norge og ca. 6000 av disse 

bor i Oslo. Han vil også være et godt forbilde for den 

kommende tamilske generasjonen her i Norge. 

Balasingham har også alltid vært opptatt av barn og unges 

oppvekstvilkår, morsmålundervisning, og arbeid og bolig 

for unge. Tilbud om arbeid og bolig er grunnleggende for 

å hindre diskriminering og sikre en aktiv deltakelse i det 

norske samfunnet. Oslo kommune må gå foran og bevisst 

rekruttere medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Andelen 

ansatte med minoritetsbakgrunn i det offentlige bør være i 

samsvar med minoritetsbefolkningens andel av den norske 

befolkningen. 

Morsmål er veldig viktig. Forskning viser at barn kan lære 

flere språk samtidig. Undersøkelser viser også at barn som 
mestrer morsmålet finner identiteten sin lettere, har god 

selvfølelse og blir bedre integrert. Dette kan forebygge 

kriminalitet. Like viktig er det å lære norsk, mener 

Balasingham. 

Grunnen til at han valgte AP er fordi Arbeidspareier står 

for frihet, likhet, og solidaritet noe som han også står for. 

Disse likhetene førre ril at han ble medlem. Når det gjelder 

tamiler i Norge mener han at mange tamiler har gjort det 



bra i samfunnet, men de er lire synlige i samfunnsdebatter. 
Flere unge tamiler burde engasjere seg i samfunnet og i det 
politiske livet. Fraværet kan være at de fleste tamilske barn 
er blitt oppvokst på et tradisjonelt vis. 

- De fleste av oss velger utdanning innfor helse og 
informasjonssektoren. De fleste av nåtidens tamilske 
ungdommer vet lite om den norske historien og historien 
til Sri Lanka. De er lite engasjert i det som skjer både i Sri 
Lanka og i Norge. De burde ha litt kjennskap til politikken, 
den styrer alt, forteller Balasingham Yogarajah til oss. 

H an avslutter med å fortelle oss at hans framtidsutsikter for 
Oslo, er en by der borgerne blir behandlet rettferdig. at de 
store menneskeressursene i byen skal kunne bli brukt ril å 

overvinne utfordringene Oslo møter. Ved å gi en rettferdig 
behandling til alle borgerne, både i arbeidslivet og ellers i 
samfunnet, kan vi øke sjansene for at de med den riktige 
motivasjonen og riktige egenskapene blir valgt til å løse et 
bestemt problem byen har. Ved å øke motivasjonen blant 
minoritetsungdom for høyere utdanning, kan vi styrke deres 
ønske om å bli verdsatt av samfunnet og samtidig gi de 
mulighetene til å utvikle seg selv, for igjen å bidra til å gjøre 
Oslo til en romslig og rettferdig by. 

Av: Mayura, Danalakshmi, Anusha 

Populær tamil 

På andreplass finner vi den totalt ukjente Balasingham 
Yogarajah fra Sri Lanka med 2.470 personlige stemmer. Det 
er bare Ellen Horn og Rune Gerhardsen som har fått flere 

personlige stemmer enn han på Aps liste. 

- Jeg har jobbet aktivt for å få tamiler til å bruke 
stemmeretten og regner med at mange tam iler har stemt på 
meg, sier Yogarajah, som synes det er et skår i gleden at det 
ikke blir byrådsskifte i Oslo. 

- Velgerne må være mer bevisste, sier han. 

Kilde: Utdrag fta en artikkel i Dagsavisen, den 09. 04.2004, 
med tittelen «Historisk godt valgfor innvandrerne i Oslo» 
• 

Ny tid krever nye lokaler 

Det nye NGO- komplekset i Killinochchi ble offisielt åpnet av den britiske 
ambassadøren i Sri Lanka, Steven Evans. 

Nettopp dette har tamilenes egen hjelpeorganisasjon 
(TRO- Tamils Rehabilitation Organisation) i Sri Lanka 

sett behovet for og har derfor ført opp et treetasjes bygg 
med alle moderne fasiliteter. Killinochchi er for øyblikket en 
by med få telefonlinjer og uten dekning for mobiltelefon. 
Nye data- maskiner og raske internettforbindelser via 
satelitt, gjør at kontakten med omverdenen er blitt 
mye enklere i en landsdel som for bare to år siden lå 
i ruiner. Bygningen er finansiert av lokale givere og 
tamiler i utlandet, inkludert Norge. NGO-komplekset, 
som bygningen kalles, vil i framtiden også fungere som 
kontorlokale for NGO-er som vil flytte inn og som kan 
delta i felles prosjekter. Bygningen ble offisielt åpnet av den 
britiske høykommisjonæren i Sri Lanka, den 9. mars i år. 

TRO som organisasjon startet utelukkende for å drive 
med humanitært arbeid under krigen. På sikt vil de drive 
med rehabilitering og utviklingsarbeid. Bygningen er et 
symbol på deres visjon. TROs styrke er allerede demonstrert 
gjennom det arbeidet organisasjonen har utført under de 
rådende sosiale, økonomiske og politiske forholdene i det 
nordøstlige Sri Lanka. 



Helt siden vi var små barn har vi alltid fortalt at vi «egentlig» kommer fra Sri Lanka . Hver gang vi møter nye mennesker og 
presenterer oss med navnene våre, får vi alltid spørsmål om hvor vi opprinnelig kommer fra . Selv om vi føler at vi kommer 
fra Norge, svarer vi «Sri Lanka» uten å tenke noe mer over det. Det muntlige språket vårt beviser at det ikke er noe 
forskjell mellom oss og etniske nordmenn, likevel avslører hudfargen oss. Flere kan knapt huske noe fra livet i Sri Lanka. 
Heldigvis har foreldrene våre fortalt oss om landet og kulturen. Og opphevelsen av mediesensuren de siste to årene har 
økt muligheten til å forstå mer av situasjonen i landet. Dette har gjort at vi har vært i stand til å fortelle vennene våre om 
landet vi «egentlig» kommer fra . Allikevel har vi aldri hatt noe personlig forhold til landet vi «egentlig» kommer fra, før 
sommerturen 2003 . 

Reisebrevet under forteller om en ung norsktamils første møte med 
hjemlandet sitt i voksen alder. 

Jakten på røttene våre! 

Endelig fikk jeg billettene i hånda. Alle billettene jeg 

trengte for en reise tir Oslo-Colombo. I over 7 måneder 

hadde jeg gledet meg til denne sommerferien. TUF, eller 

rettere sagt Tamilsk Ungdomsforum, skulle arrangere en 4 

ukers ungdomstur til Sri Lanka for første gang, og jeg var 

en av de første som hadde meldt meg på. Helt siden jeg var 

en liten unge har foreldrene mine hele tiden fortalt om det 

vakre hjemlandet sitt. Nå skulle jeg endelig få sett det med 
egne øyne, takket være fredsavtalen som var inngått mellom 

de tamilske tigrene og den sri lankesiske regjeringen. 

Etter å ha fulgt TUFs tips til pakking, følte jeg meg klar. 

Med kofferten full av tynne og lette klær, masse myggolje, 

caps og sandaler var jeg sikker på at jeg hadde alt jeg trengte. 

Etter en natt med minimalt søvn møtte jeg opp på Oslo 

lufthavn hvor resten av reisegruppen var. Ut i fra de søvnige 

ansiktene og de glødende øynene, kunne jeg konkludere 

med at alle var like trøtte og fulle av spenning som meg selv. 

En lang flyreise med en del mellomlandinger førte oss til 

Colombo kl. 07.00 dagen etter. 
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Det første som fanget oppmerksomheten vår var den 

utrolige varmen. Luften var kokende varm og traff ansiktene 

våre, skulle nesten ha trodd det var en gigantisk hårtørker 

som stod på for fullt. Da vi endelig var kommet oss inn i 

minibussen etter å ha stått sammenpresset mellom masse 

mennesker og blitt overdøvet av bilhorn kunne reisen 

fortsette videre mot Wellawatte, et sted i Colombo. På veien 

så vi mange kjøretøyer og utrolig mange mennesker med 

vestlige klær. Blant alle disse menneskene så vi forferdelig 

mengder av søppel i gatene, fattige mennesker som tigget og 

barn som jobbet. Dagen etter gikk vi til noen av de større 

kjøpesentrene i Colombo og handlet mer sommerklær. 

I disse svært forurensede omgivelsene og den ekstreme 

varmen, var det et sterkt behov for klesskift minst 2 ganger 

pr. dag. Den kvelden da jeg skulle legge meg, begynte 

tankene mine å samle seg. Var det dette foreldrene mine 

hadde skrytet så mye av? Var dette landet de hadde så lyst 

til å komme tilbake til? Her var det jo bare kaos, stress og 

bråk. A krysse bilveiene her var jo ikke langt i fra å drive 

med ekstremsport. Selv om du gikk på «grønn mann» 



var sannsynligheten for å bli kjørt ned like stor som om 
du gikk på «rød mann». Etter å ha <duftet» disse rankene 
for turlederen vår, beroliger hun meg med ar dette bare 
var en del av Sri Lanka. Hun ha meg vente tålmodig med 
bedømmelsen min til vi kom til de tamilske områdene. 

Dagen etter stod vi alle tidlig opp og fylte den leide bussen 
vår med bagasje og massevis av vanndunker. Er det noe 
vi kom til å trenge mye av så var det vann, fikk vi vite av 
de erfarne. De kommende dagene tilbrakte vi i Kandy, 
Nuwereliya og Kadirgamam. Her var omgivelsene riktignok 
mindre stressende og mer avslappende, med fint landskap 
og god utsikt fra fj elltoppene. På toppen av Kadirgamam
fj ellet besøkte vi et av landets mest kjente hindu-templer 
med en av de flotteste landskapsutsikrene jeg noen gang 

har sett. Samtidig var det noe som forvirret, irriterte og 
provoserte meg veldig. Ikke lengre en 10 meter fra tempelet 
var det nylig blitt bygget et buddhistisk tempel. D a vi gikk 
nærmere for å se og snakke med den buddhistiske munken 
som srod der, ble vi regelrett jaget bort med et uvennlig 
blikk. Det jeg ikke kunne forstå var hvorfor der stadig vekk 
ble bygd buddhistiske templer tett inntill til hindu-templer. 
Ved nesten hvert eneste hindu-tempel vi så, var det en eller 

annen form for buddha-statue. Personlig er jeg ikke religiøs, 
så om der er B.ere ulike templer ved siden av hverandre gjør 
det ikke meg noe. Men hva er vitsen med å gjøre det? Er 
det for å provosere? Er det for å skape større konflikt enn 

det det allerede er? Eller er det bare for å ødelegge tamilenes 

religiøse og kulturelle skatter? Dette var noe jeg aldri klarte 
å finne ut. 
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De etterfølgende dagene beveget vi oss oppover langs Sri 

Lankas øst-kyst. Arnparai, Batticaloa og Trincomalee var 
områder vi besøkte. I Arnparai, grenseområdene mellom 
de tamilske og singalesiske områdene, kom vi for første 
gang i kontakt med den «vanlige» befolkningen. Folkene 
her var fattige, de hadde mistet hus og tomt, og mange 

hadde mistet flere familiemedlemmer. Noen av de viste oss 

store områder hvor vi kunne se rester av nedrevne hjem. 
Her hadde flere hundre familier bodd lykkelige, inntil 
regjeringshæren hadde kommet og slaktet de eller drevet 
de på flukt. Vi fikk se et titalls av slike områder, men vi 
ble fortalt at det fantes flere hundretalls slike områder, 
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og at mørketallene var store. Mens tårene trillet nedover 
kinnene deres, fortalte små barn om hvordan de hadde sett 

foreldrene deres blitt hogget til døde, hvordan husene deres 
hadde blitt knust av bulldozere og hvordan skolene deres var 
blitt gjort om til militærleire.Ase slike områder og snakke 
med disse menneskene som har opplevd krigen nærmere 

enn noen andre Sri Lankesiske borgere, er det sterkeste jeg 

opplevd. Hva er det som far regjeringshæren til å gjøre slikt? 
Hvorfor må de plyndre, drepe og drive uskyldige mennesker 
på flukt? Hvordan kan et menneske utføre slike handlinger 

på ordre fra en regjering? Umenneskelig, rett og slett 
umenneskelig. 



Vi reiste videre til Vanni-regionen. Ettersom det hadde vært 
krig i over 20 år her, regnet vi med at det ville være lite lov 
og orden her, og at det ikke var særlig trygt her. Men med 
en gang vi passerte grensen, la vi merke ril en scor forskjell 

fra de andre områdene. H er kunne vi ikke se en eneste 

rigger, uteligger eller folk som satt ute og drakk. Der var 
riktignok ikke noen asfalterte veier her, men det så ryddig 

og ordentlig ut. I motsetning til de andre byene vi hadde 

besøkt, holde bilene fartsgrensene i Vanni. Når vi handler 
i butikkene fikk vi kvittering på absolutt alt vi kjøpte. Alt 

dette forbauset oss veldig, hvordan kunne lov og orden bli 

opprettholdt her? Hvor var alle tiggerne, uteliggerne og ikke 
minst de fattige barna? Etter å ha vært i regionen noen dager 
og snakket med Aere innbyggere, begynte vi å forstå mer. 

Det viste seg ac Vanni-regionen var ec LTTE-kontrollerc 

område. I følge befolkningen var det en egen politidivisjon, 

egen domstol, egne regler, egne velferdstilbud og mye 
annet. Rett og slett et eget samfunn som opprettholdt 
menneskerettighetene, med religionsfrihet og demokrati. Vi 
ble mer og mer interessere og fikk noen offentlig ansatte til 

å guide oss igjennom de ulike tiltakene som var satt i gang i 
denne regionen. Vi fikk besøke politidivisjonen som hadde 

avansene lasermålere ril faresmåling, noe som forklarte 

hvorfor alle holdt fartsgrensene her. Vi fikk besøke skoler, 
barnehjem, eldrehjem, behandlingssentre for sinnslidende 

personer, yrkesopplæringssentre for de vanskeligstilte og 

Aere andre velferdstiltak. Etter litt mer «etterforskning» fikk 

vi vite at det var LTTE og TRO som stod for utviklingen og 

driften av disse tiltakene. Selv om den pågående krigen var 
et svært viktig faktum, hadde V Prabhakaran (lederen for 
LTTE) valgt å bruke store summer på tiltak som ville hjelpe 

befolkningen i Vanni-regionen. Dette forbauset oss veldig. 
Gjennom mediene hadde vi hele eiden fått høre at LTTE 

var en geriljagruppe som bare drev med krigføring og ikke 
hadde støtte blant folket. Men nå fikk vi selv se hvor bra og 
omsorgsfullt LTTE styrte Van ni-regionen hele og fulle ril 

fordel for befolkningen. Hvorfor alle disse tiltakene ikke har 

kommet frem i media er vanskelig å forstå. Det er mulig at 

slike «nyheter» ikke selger så bra, eller så er den lankeiske 
regjeringens makt over mediene for scor. Uansett var vi 
glade for at vi hadde fått sett virkeligheten, og følte oss for 

første gang stolte av å si at vi var norsktamiler. 

Turen gikk så endelig til Jaffna-halvøya, den nordlige delen 
av Sri Lanka. Derre var området hvor mine foreldre hadde 

vokst opp. Jeg gledet meg veldig til å se om det virkelig 
var så fint som foreldrene mine hadde påstått. Til min og 

mine medreisendes store forskrekkelse var der lange fra så 

idyllisk som vi trodde. Overalt så vi regjeringssoldater, og 
vi ble stoppet ved nesten hvert gatehjørne om kveldene og 
kontrollere. Når jeg kom til boligområdet hvor morfars 

og mormors hus lå, ble jeg både redd og forskrekket. 
Ved hvert eneste gatehjørne så jeg små gutter (l 3- l 4år) 

som srod og røyker og drakk. Ved siden av gikk politiet 

(lankeiske vel og merke) uten å gjøre noe som helst. H er var 
det mange fattige folk, og kriminaliteten var scor. Noen i 

nabohuset fortalte meg at syklene de hadde parkert innenfor 

husporten var blitt stjålet midt på lyse dagen. Dagen etter 
kom vi i kontakt med noen av skoleguttene vi hadde sett 

på gatehjørnene med flasker i hendene. De fortalte oss at 

de kunne skaffe oss pornofilmer, narkotika og røyk billig 

eller nesten gratis hvis vi ville ha. Regjeringssoldatene delte 
visstnok ut slikt gratis til de ungdommene som ville ha. 
Pornofilmene kunne man ra på videokassett eller se på rvene 

som soldatene hadde satt opp. Etter samtale med disse 

guttene, fikk vi en ekkel følelse. Hva slags sted var dette? 

Var det i et slike samfunn foreldrene mine hadde vokst opp? 

Skulle ønske Jaffna heller kunne være som Vanni, der var 
det mye triveligere å være. 

Da jeg kom hjem etter Sri Lanka-turen min fortalte jeg 

foreldrene mine om hvordan Jaffna var og hva jeg syntes 

om det. Jeg fortalte at jeg aldri mer ville dra dit, og ac jeg 
var skuffet over at foreldrene mine kunne si ar der var et fint 
sted å vokse opp. Med forskrekkede øyne fortalte foreldrene 

mine meg raske at det ikke var slike tilstander i Jaffna før 
regjeringssoldatene kom. Dette var nok et bevisst forsøk fra 

regjeringens side for å ødelegge håpet og utviklingen hos 
den tamilske befolkningen i Jaffna. Ved å sette de tamilske 
ungdommene inn på feil spor, kunne utviklingen hos 

tamilene stoppes. Hvorfor? Hva er vitsen med det, tenkte 

jeg inni meg og så ut av vinduet og opp på den lyseblå 
himmelen. 

Stille fortalte jeg mine foreldre: «Jeg vil finne de virkelige 
røttene mine ... ikke den singalesisk ruinerte kulturen vår!» 

Av Nirmalan Selvarajah 

NOTAM MAI 2004• SIDE 7 



Dr. Per Fauchald 

- Mangel på veldig mye 

Dr. Per Fauchald er en lege som har vært i Sri Lanka og sett hvilke spor krigen har satt i befolkningen. Professor Fauchald 
jobber på medisinsk avdeling ved Rikshospitalet og har praktisert som lege siden 1964. Det skulle være interessant å høre 
hva som inspirerte han til å reise dit og om helsesituasjonen i Sri Lanka. 

D r. Per Fauchald fortalte at han hadde lest boken «The 
will to freedom», skrevet av Adele Balasingham, som 

er kona til Anton Balasingham, LTTEs politiske rådgiver. 
Dette gjorde at han fikk muligheten til å få vite en del om 
Sri Lanka og konflikten, og som ga han inspirasjon til å dra 
dit for å få et førstehånds inntrykk. 

- Etter å ha lest boken, så ble man jo nysgjerrig på hvordan 
forholdene så ut der, og hvordan det kunne være etter mer 
enn tyve års væpnet konflikt. 

I og med at landet hadde vært rammet av krig i en så lang 
periode, kunne man jo lure på hvordan helsesituasjonen var 
der. Jeg lurte derfor på hvilke forventninger Dr.Fauchald 

hadde før han dro ned dit. 

- Jeg hadde jo en forestilling om at det var relativt primitivt 

når det gjaldt sykehus og det ble jo for så vidt bekreftet. Det 
gjelder vel ikke bare den tamilsk kontrollerte delen av Sri 
Lanka, det gjelder også tildels den singalesisk kontrollerte 
delen. 

Han fortalte videre at det var voldsomme arbeidsmengder 

de hadde i forhold til bemanningen, og at det var meget 

enkle sykehus. Som eksempel brukte han sykehuset i 
Kilinochi som han hadde besøkt. Han hadde også vært 
innom en av distriktshelsestasjonene hvor de hadde truffet 
en kvinne på 25 år som hadde det totale medisinske ansvar 

for ca. 30 000 mennesker. 

-Hun var en tidligere «Women tiger» som hadde fatt en 
kort utdannelse på 6 måneder i sykepleie og medisin. Hun 

måtte jobbe så og si dag og natt og bodde på den lille 
helsestasjonen, og tok i mot og behandlet pasienter. Hun 
var både sykepleier, jordmor og doktor på en gang Med 
slik bemanning blir det iallfall ikke tid eller anledning til 
noen profesjonsstrid. Spekteret av sykdommer er selvsagt 
ganske forskjellig fra hva vi ser her i Norge. Malaria 
og tyfoidinfeksjon er hyppig, likeledes hudinfeksjoner, 
slangebitt og mineskader. Med dårlige veier og noe kaotisk 
kjøring er også trafikkskader et problem. 

Med tanke på tilgang til ressurser og medisinsk utstyr for 
behandling og undersøkelse fortalte Dr.Fauchald at det 
var mangel på veldig mye. Alt fra de mest elementære ting 
som elektrisitet og rent vann til medisinsk utstyr som man 
kan finne på vanlige legekontorer her i Norge. Det var 
også problemer med pålitelig leveranse av medikamenter 

og infusjonsvæsker samt utstyr for lagring av blod for 
blodoverføring. 

-Hun som jobbet på den ene helsestasjonen hadde 
solcellepanel og et svært lite kjøleskap som hun hadde 
det av medikamenter og vaksiner som måtte oppbevares i 

kjøleskap. 

Videre lurte jeg på om kan kunne si noe om hvordan en 
kunne hjelpe menneskene i Sri Lanka helsemessig. Enten 

som enkeltperson eller som gruppe. 



For å kunne være mest mulig til hjelp mente han at 
man burde avtale med aktører i Sri Lanka, for eksempel 
organisasjoner som TRO (Tamils Rehabilitation 

Organisation). På denne måten mente han det ville være 

mer effektivt og man ville få yte mest mulig hjelp til de som 

trengte det. Det ville også da bli lettere å få informasjon om 

hva slags type hjelp og utstyr de spesifikt trenger, og dermed 

vil hjelpen komme bedre til nytte. 

-Det er også et voldsomt behov for personell ved 
barneinstitusjonene. De gjorde en kjempeinnsars de som 

var der, men det var en relativt liten bemanning. Og 
sammenlignet med norske forhold så er det jo en veldig lav 

bemanning. Så det er mye å ta tak i. 

Dr. Fauchald presiserte at det kunne være vanskelig å yte 

effektiv hjelp som praktiserende lege eller frivillig arbeider 
om en ikke kunne språket. Alternativet da er undervisning 
eller rådgivning. Noe han selv har planer om å tilby, dersom 

det er mulig allerede ril høsten. 

Hva med framtiden for menneskene der nede? 

Dette er noe som absolutt er avhengig av fortsatt våpenhvile 

og videre fredsforhandlinger mente han. Og mye kan 

skje inntil en endelig avtale forhåpentligvis kommer på 
plass. Selv om situasjonen er usikker og framtiden noe 

uklar, er Dr. Per Fauchald imponert over mye i det tamilsk 
kontrollerte området. 

-Det som imponerte var hvor mye de hadde bygget opp av 

sivil administrasjon; et politi, et rettsvesen og helsevesen. 
Du kan si at helsevesenet var underbemannet og dårlig 
utstyrt, men de hadde jo organisert det. Det samme gjaldt 

arbeidet med barn med omsorgsbehov hvor innsatsen etter 

forholdene var imponerende Jeg er også takknemlig for den 

vennlighet og hjelpsomhet vi ble møtt med i der tamilsk 
kontrollerte området. 

Dr.Fauchald er en av mange som håper på at situasjonen 

roer seg og at det blir skrevet en endelig fredsavtale. Han 
har planer om å reise til Sri Lanka for andre gang og hjelpe 

til med blant annet medisinsk undervisning og rådgivning i 

den grad det er behov og ønske om det. 

Av Ravinea Kirubamoorthy • 



Av Rajan Chelliah 

Er de i stand til å levere fred? 

Uenigheter i den nye regjeringen 
Nok en gang har befolkningen på Sri Lanka gått til urnene, og bestemt hvem som 
skal styre landet i neste femårsperiode. Ordet fred ble flittig brukt også i denne 
valgkampen, og er nesten i ferd med å bli en klisje i landet. 

D enne gangen ble parlamentsvalget avholdt 3 år før det 
egentlig skulle. President Chandrika Kumaratunga 

oppløste nasjonalforsamlingen i februar og ville ha omvalg 
på et tidspunkt som er til fordel for henne. Presidentens 

parti SLFP opplever ikke noe større oppslutning enn sin 
erkerival UNP. Men en notorisk enighet mellom SLFP og 

det ultranasjonalistisk partiet JVP ga presidenten håp. En 
samarbeidsavtale banet veien til koalisjonspartiet UPFA og 
dermed valgseier. 

Merkelig allianse 

Politiske observatører hevet sine øyenbryn da meldinger om 
samarbeidet først kom i fjor. Presidentens mor og verdens 
første kvinnelige statsminister Srimavo Bandaranayake, 
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som ledet SLFP, brukte hardhendte metoder for å slå ned et 
væpnet opprør ledet av venstreorienterte JVP i 1971. Det 
er også JVP som beskyldes for drapet på presidentens mann 
i 1988. Gjennom en mangeårig prosess har JVP utviklet 
som et politisk parti etter å ha mistet titusenvis av sine 
medlemmer i militær- og politiangrepene i sør. 

Tredje maktfaktor 

Presidenten og hennes parti SLFP gikk inn i til en 
valgallianse med JVP for å rette opp sitt tap av velgermasse 

i forrige valg. På lik linje med den forrige regjeringen 
ledet av UNF, var også SLFP ansvarlig for mange drastiske 

økonomiske reformer under sitt styre mellom 1994 og 
2001. Krigen i de tamilske områdene bidro også til at 



levestandarden i landet ble atskillig svekket. Velgerflukt ål 
JVP under årets valg er da et faktum, og partiet har mer enn 
fordoblet sine mandater denne gang. JVP har uten tvil blitt 

en tredje maktfaktor i Sri Lankas politikk. 

Jubelen etter valgseieren varte ikke lenge på 
presidentpalasset i Colombo. Presidenten måtte tilbringe 
sene nattestimer i møte med JVP og sine egne rådgivere på 
spørsmål om fordeling av statrådsposter i regjeringen. Selv 
to uker etter valget klarte ikke de nye koalisjonsparrene å bli 
enige om fordeling av makt. JVP dekok ikke på seremonien 
da statsministeren og noen andre statsråder avsa ed. I 

skriv~nde stund har JVP sagt at de ikke vil avsi ed før deres 
krav er mørt. Men det foregår fortsatt samtaler. Uenigheter 
går blant annet på ansvarsområder i landbruksministeriet 
som JVP fikk tildelt på forhånd. JVP ville ikke miste sin 
mulighet til å øve innflytelse hos fattigbøndene i er bestemt 
irrigasjonsprosjekt. JVP leder Somawanse Amarasinghe 
advarte nylig presidentens parti om alvorlig konsekvenser 
hvis det ikke rar hensyn ril deres krav i maktfordeling. Han 

minnet presidenten på at hans parti klarte å sikre femti 
prosent av stemmene ril koalisjonen, i et nokså retorisk 
intervju i landets medier. 
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Støttespillere til en hver pris 

Trass sine 39 mandater mot SLFPs 57, føler JVP at de 
er satt på sidelinjen i maktfordelingen. I begynnelse 

var partene også uenige om hvem som skulle få 
statsministerjobben. JVP ville ha tidligere utenriksminister 
Lakshman Kadirkamar til jobben. Han har i midlertid 
fått jobben som utenriksminister igjen. JVP ville pris gi 

Kadirkamar for hans svertekampanje mot de Tamilske 
Tigrene, LTTE. Presidenten var slett ikke uenig med JVPs 
valg, men ble presset av sine egne til å velge Mahinda 
Rajapakse fra sitt parti. Dette for å sikre andre støttespillere 
i nasjonalforsamlingen. Det ytterliggående partiet JHU, 
formet av buddhistiske munker, finner det rimelig å 

støtte denne regjeringen for å oppnå sin motstand mot 
fredsprosessen. Misnøye som har kommet i en såpass tidlig 
fase utrykker den ustabile karakteren i maktapparatet. 

Fredsprosessen i stampe? 

De nye koalisjonspartnere har lovet å respektere 
våpenhvileavtalen mellom regjeringen og LTTE. 
Presidenten har også sagt under valgkampen at hun vil starte 
samtalene med de tamilske tigrene LTTE. JVP har likevel 
utrykt sin sterk misnøye med fredsprosessen. Partiet har 
tidligere bedt de norske tilretteleggerne til å forlate landet 
umiddelbart. 

Lankesiske aviser bekrefter at det herjer en slags nervøsitet 
blant regjerende eliter rundt JVPs tilgang til makta. Noen 
fremhever JVPs marxistisk idegrunnlag som problematisk, 
og andre fremhever partiets nære tilknytting til de fattige på 
landsbygda. 

Den nye statsministeren Mahinda Rajapakse vet ganske 
godt at verdenssamfunnet ikke vil ha en ny krig i landet. 
Han prøver å sikre støtte fra den indiske regjeringen for 
å øve press på de Tamilske Tigrene, LTTE. Dette for 
å føre fredssamtalene med LTTE på regjeringens egne 
premisser. Men ingen vet hvordan koalisjonspartiene vil 

føre fredsprosessen videre. JVP har tidligere krevd at det bør 
utarbeides en ny våpenhvileavtale. De norske diplomatene 

vet godt hvor mange flytimer de måtte bruke før de til slutt 

kunne forme denne historiske avtalen. JVP er også mot en 
hver form for løsning som kan gi tamilene et slags selvstyre i 
krigsrammet områdene i nord og øst. 
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Tilbake til parlamentarisme? 

Presidenten har heller ikke kommet med noen 

merkbare konkrete innspill til hvordan hun vil foresette 
fredsforhandlingene med LTTE, etter valget. Hun er 
mer opptatt av å endre landets grunnlov som kan gi 
henne en tredje mulighet som landets overhode. I følge 
den nåværende grunnloven kan ikke en president velges 

tredje gang på rad. Hun søker dermed å gå tilbake til 
parlamentarisk styre som er lik den norske. Med 108 
mandater på en nasjonal forsamling med 225 representanter 
må hun føre en iherdig kamp for å vinne to tredjedels 
flertall. 

Sterk misnøye 

Den brede tamilske alliansen TNA vant valget med 
imponerende 22 mandater. LTTE, fronter TNA i 

valgkampen for å vise tamilens oppslutning til de 
crrunnlecrcrende kravene. Partiet har uttrykt sin misnøye 0 00 

med at den nye regjeringen ikke har gjort noen ting for å 
fortsette samtalene med LTTE. Med dette valgresultat har 
tamilene nok en gang gitt sin uforbeholdne støtte til LTTEs 

krav. Partiets valgprogram er basert på tre viktige elementer: 
tradisjonelt hjemland, tamiler som en nasjon, og tamilenes 
selvbestemmelsesrett. TNA har uttrykt at det er LTTE som 
er tamilens representanter, og ba verdenssamfunnet om å 
respektere deres krav. 

TNAs valgseier gir det klare budskapet at tamilene slutter 
opp om den politisk ledelse ledet av LTTE. LTTE krever 

et interimstyre i nord og øst før partene kan bli enige om 
en endelig politisk løsning. Gapet er også stort mellom 
hva tamilene forventer ved en forhandlingsbord til hva det 
singalesiske styret i sør er i stand til å levere. De interne 
stridighetene langs partilinjene innad i regjeringen bidrar 
ikke til at det blir en lett oppgave. 

Det er verdenssamfunnets ansvar å gjøre det singalesisk sør 

bevisst på tamilenes legitime krav etter to tiår med krig og 
ødeleggelser. Hvis ikke alt arbeid som hittil er gjort for 

langvarig fred være forgjeves. 
• 



T~VS, Tamilsk ~essurs- og_ Veiledningssenter~ lo~aliserr 
1 Oslo, har satt 1 gang et tiltak for eldre tamiler 1 

Oslo-områder. TRVS har siden det ble stiftet forsøkt å 
formidle tamilsk språk og kultur til nye generasjoner, samt 

gitt leksehjelp ril elever i ungdomskole og videregående 
skole. Det undervises også i tamil for andre interesserte. 
Barn og ungdom har hatt muligheten til å lære seg klassiske 
tamilske instrumenter, sang, dans, karate m.m. TRVS 
har også innsett betydningen av å tilby ungdom et sted 

å møtes for sosialt samvær i disse tider hvor flere og flere 
ungdomsklubber nedlegges. Eldre tamiler som nylig har 
kommet til Norge, møter en kultur som er svært forskjellig 
fra den de kjenner ril, og vil lett kunne falle utenfor. Det er 
derfor viktig for dem å ha kontakt med jevnaldrende tamiler 

slik at de får tilfredsstilt sine sosiale behov. TRVS har med 
sine eldretreff lagt alle premissene tilrette for hyggelige 
kvelder med sosialt samvær, ul ike aktiviteter og kurs for 
eldre tamiler i Oslo-området. 

Eldretreffet ble satt i gang allerede i år 2000, men fikk 
sin nåværende form i år 2001. H ver onsdag kan de eldre 
samles i TRVS' lokaler, og for de som ikke på egenhånd kan 
komme ril treffet, tilbys det henting og hjemkjøring. De f°ar 
her muligheten til å diskutere forholdene i hjemlandet og 
den nye tilværelsen i Norge, lese tamilske aviser/blader, høre 

på tamilsk radio m.m. 

Eldretreffet organiseres av en gruppe eldre og ledes av en 
representant fra TRVS, Robert Jeyananthan. Nesten alt 
arbeidet i forbindelse med tilretteleggingen av eldretreffene 
er gjort utelukkende på frivillig basis. De ulike deltakerne 

i eldretreffene sørger selv for å bringe med mat og drikke 
etter tur, slik at det skapes en koselig ramme rundt 
treffene. Det er selvsagt også mulig for de eldre å selv 
stå for underholdningen ved bl.a. sang og diktlesing. Av 
andre aktiviteter her er det verdt å nevne at de eldre driver 
tekstilhåndverk samt lager pyntegjenstander. 

En tamilsk lege kommer med jevne mellomrom innom 
og informerer om ulike aktuelle sykdommer, spesielle 

helsemessige hensyn i forbindelse med den nye tilværelsen 
samt svarer på spørsmål fra deltakerne. En yoga-instruktør, 
Aarumugam Peerambalam, elev av den kj ente indiske 
yoga-mesteren Aandi Appan, kommer også iblant og sørger 
for at de eldre rar litt fysisk aktivitet. Fra tid til annen 

arrangeres det større ekskursjoner hvor de eldre f°ar oppleve 
ulike norske severdigheter eller de tas med ut i den norske 

naturen. 

Selv om de fleste på grunn av alderen ikke vil ta del i 
arbeidslivet, er det viktig at de har kj ennskap til den norske 
kulturen. Dette gjør det enklere for dem å kommunisere 
med sine barnebarn, samt forstå det norske samfunnet 
bedre. Derfor undervises det også i norsk og norsk kultur på 
eldretreffene. 

Det er fortsatt en del tam ilske eldre som ikke har kjennskap 
til dette tilbudet fra TRVS, og de deltagende ønsker å få inn 
nye medlemmer. De nåværende deltagerne er godt fornøyd 
med eldretreffene, og har bare godord om tilbudet. • 

Av Mugunthan Dharmadas 
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Artikkelen bygger på et feltarbeid gjort i nordøst på Sri Lanka i februar, av 4 studenter 
ved utviklingsstudier på Høgskolen i Oslo. Artikkelen er skrevet av Silje Holand. 

Barnehjemsbarna i Kilinochchi 

V rigens spor blir stadig tydeligere i det vi nærmer oss 
~linochchi. Ruinene og minefeltene vi kjører forbi 

gjør inntrykk. For oss har krig vært et ord på TV, i bøker og 

aviser. Nå ser vi selv ødeleggelsene, og får en forståelse for 

hva en krig kan gjøre med et samfunn. Hver ruin har sin 

historie. 

Hvert år reiser studenter ved utviklingsstudier ved 

Høgskolen i Oslo til land i den sørlige delen av verden 

for å gjøre et fem ukers feltarbeid. 23.januar i år reiste 
vi fire studenter til Sri Lanka, nærmere bestemt til 

Kilinochchi, for å gjøre vårt feltarbeid. Med utgangspunkt 

i problemstillingen «rehabilitering av krigsrammede barn» 

ville vi se nærmere på barnas situasjon i et samfunn sterkt 

preget av 20 års krig. 

Utgangspunktet for feltarbeidet var et samarbeid vi innledet 

med organisasjonen TECH. Da vi var i research fasen av 

prosjektet i Oslo, var vi heldige å komme i kontakt med 

representanter fra TECH-Oslo og TECH Sri Lanka. Vi 

hadde før avreise flere møter med TECH, som siden ble 

en uunnværlig støttespiller for oss. De etablerte kontakter 

og la selve grunnlaget for et gjennomførbart feltarbeid på 

Sri Lanka. I henhold til vår problemstilling «Rehabilitering 

av krigsrammede barn,» etablerte TECH kontakt med 

organisasjonen TRO, som har lang ekspertise på dette 

området. TRO ble dermed også en viktig samarbeidspartner 
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under prosjektet. Deres erfaring i rehabiliteringen av 

krigsrammede barn, og lokalkunnskap ble meget nyttig for 

oss. 

For bare et år siden var Kilinochchi nærmest en spøkelsesby. 

I dag er en internetcafe i ferd med og åpnes, samtidig som 

at stadig nye butikker, restauranter, verksteder og andre 
bedrifter finner sin plass i gatebildet. Ikke minst vitner de 

mange hjelpeorganisasjonene som er etablert i byen om rask 

gjenoppbygging og utvikling. Våpenhvilen har med andre 

ord gitt etterlengtede muligheter, ikke minst for de hardt 

rammede barna, som på mange måter har fått sin oppvekst 

ødelagt av krigen. I dag har disse barna et enormt behov for 

hjelp til å komme seg videre. 

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) og Tamils 
Rehabilitation Organisation (TRO), regjeringen i Sri Lanka 

og internasjonale hjelpeorganisasjoner med UNICEF 

i spissen, har sammen utarbeidet en handlingsplan for 

krigsrammede barn i nordøst (The Action Plan for Children 

Affected by War) . Planen tar sikte på å hjelpe de hardest 

rammede barna, og gir retningslinjer for hvordan barnas 

interesser best kan ivaretas. For oss har planen vært et viktig 

utgangspunkt helt fra vi startet arbeidet med prosjektet 

høsten 2003. Vi valgte da å fokusere på en av målgruppene i 

handlingsplanen, barnehjemsbarna. Vi ville finne mer ut om 
hvordan barnehjem fungerer som et rehabiliteringstiltak. 



D er er vanskelig å vice nøyaktig hvor mange barn 
som bor på barnehjem i nordøst Sri Lanka, men det 
anslås ac nærmere 10 000 barn bor på barnehjem som 
følge av krigen. I løpet av feltarbeidec besøkce vi flere 
barnehjem i Kilinochchi. Vi fikk intervjuer med barna og 
barnehjemsbescyrerne, og brukte mye tid på å sette oss inn i 

deres hverdag på barnehjemmet. 

Men våre planer om å gli ubemerket inn og være nøytrale 
observatører i barnas hverdag ble umulig å gjennomføre. Fra 
første stund tilcrakk vi oss utrolig mye oppmerksomhet. Det 

gir en spesiell følelse å være omringer av barn som vil ca på 
deg, kjenne på huden din og nærmest sloss om å fi. akkurat 
din oppmerksomhet. For dem var vi helcer, popstjerner og 

underholdere. 

Selv om «scjernescacusen» vi hadde blanc barna gav oss store 
utfordringer, fikk vi etter hvert gjennomført de incervjuene, 

samtalene og observasjonene vi trengte for å danne oss 
et bilde av barnas hverdag. Vi fant ut at barnehj emmene 

representerer både muligheter og begrensninger for barna. 

Det spesielle med situasjonen i dag er at de fleste barna som 
bor på barnehjem ikke er fo reldreløse. Flertallet har enten 
en eller begge foreldrene i live. D e er primært på barnehj em 

på grunn av fattigdom, som er en av de mest alvorlio-e 0 

konsekvensene krigen har skapt. Sharmila, en jente på 16 år, 
forteller oss sin historie. 

«Jeg har bodd på barnehj em bare noen måneder. Familien 
min levde et normalt og forholdsvis velstående liv i Kandy, 
sør på Sri Lanka. Fordi faren min var mistenkt for å ha 
cilknyming cil LTTE, ble han drept. Fami lien min og jeg 
måtte flykte. Moren min klarte i etcercid ikke å brødfø 

familien og jeg ble sendt til barnehjem i Kilinochchi.» 

Sharmilas historie er ikke enestående. Blant barnehjemsbarna 
i Kilinochchi er det mange som deler liknende skjebner. 
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Krigen har ført familiene deres ut i fattigdom, og barnehjem 
blir en løsning for å ivareta fremtidsutsiktene til barna. 

I tillegg til å dekke barnas basisbehov som mat og klær, 
fungerer barnehjemmene som springbrett for utdanning. 
Barna tilbys ekstraundervisning på barnehjemmene i tillegg 
til vanlig skolegang på en lokal skole. Det meste av dagen 

går med til studier, lekselesing og ekstraundervisning. Det 

satses med andre ord sterkt på utdanning. Roshan på 19 år 
forteller oss om sine muligheter på barnehjemmet. 

«På barnehjemmet er alt tilrettelagt for meg, særlig med 

tanke på utdanning, som er veldig viktig for meg. Dette har 
jeg ikke mulighet til hjemme. I fremtiden ønsker jeg å fl. en 
bra jobb så jeg kan hjelpe familien min.» 

Selv om barnehjemmene tilbyr svært viktige muligheter 
er det også begrensninger knyttet til det å vokse opp 
på en barnehjemsinstitusjon. Et hovedproblem er at 
mange av barna mister nærmest all kontakt med sin 
familie og lokalmiljø. Blant annet er det svært begrensede 

besøksmuligheter for familien mange steder. På ett av 

barnehjemmene vi besøkte er det besøksdag for familien en 
gang i måneden. Bestyreren her sier det er få som kommer 
og at mange av barna etter hvert «glemmer» familien sin, og 
heller fokuserer på mulighetene de har på barnehjemmet. 
Komala, en jente på 16 år forteller oss at hun ikke tenker 

så mye på familien sin lenger. Dette er mitt hjem og har jeg 
mange søstre, sier hun. 

I handlingsplanen for krigsrammede barn er det imidlertid 
et mål at flest mulig barn skal komme tilbake til sine 
familier. Det understrekes at det er et barns rett å ikke 

skilles fra sin familie dersom det ikke er til det beste 
for barnet. Familien og lokalmiljøet bør være barnets 
primære omsorgsarena. Det er derfor viktig for både 
lokalbefolkningen og hjelpeorganisasjoner å se på alternative 

løsninger til å sende barn på barnehjem. Riktignok er det 
mange barn som ikke har mulighet til å være hos familien 

sin dersom familien ikke kan tilby den oppfølgingen og 
sikkerheten et barn trenger og har krav på. Og når et liv 
i fattigdom er eneste alternativ, er kanskje barnehjem det 
beste likevel. 

Barnehjemsbarna i Kilinochchi representerer en generasjon 
som har vokst opp med krig. Å se disse barna i deres 
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omgivelser på barnehjemmene var en blandet følelse. Det 
var gnist og engasjement å spore i disse barna. Vi opplevde 
glede og latter, og innimellom lekselesing var det tid ril 
lek og utfoldelse. Fotball, dansing, musikk og karate var 
dagligdagse aktiviteter. Thanu, en 17 år gammel jente 
med brunt belte i karate knuser takstein med bare hender. 

Hver dag inneholdt nye utfordringer, som gav barna en 

meningsfylt tilværelse. Men når vi kom litt nærmere innpå 

noen av barna, og fikk deres historier, var det mye savn 
og tunge minner som lå gjemt et sted bak smilene og 
pågangsmotet. Det er ingen tvil om at krigen har satt dype 

spor i barna. 

For oss var det på en måte godt å kunne legge ruinene 
og minefeltene bak oss. Ukene i Kilinochchi gav oss 
mange sterke inntrykk, som det tar rid å bearbeide. Men 
tiden Kilinochchi fremfor alt en lærerik tid. Vi ble kjent 
med mennesker som til tross for krigens råskap viste et 

brennende engasjement i å gjenoppbygge sitt samfunn 
gjennom troen på fred. Ikke minst blant barna var troen på 

fred sterk. For dem gir våpenhvilen rom ril å endelig kunne 

tenke på muligheter for fremtiden. 

Det er ikke bare på barnehjemmene det satses sterkt på 
utdanning. Også ellers i samfunnet fant vi en sterk tro på 
skole og utdanning som viktigste arena for gjenoppbygging 
av samfunnet. Til tross for ekstreme forhold som 

matmangel, minefare og utbombede skolebygninger gikk 
altså disse barna på skole. På en skole vi besøkte fikk barna 
bønner hver morgen på skolen fordi familien ikke hadde råd 
til frokost. Skolen lå dessuten kun et steinkast fra et uryddet 
mineområde. På en annen skole i nærheten hadde barna 
undervisning i skyggen av et tre. Deres opprinnelige skole 

var i ruiner. Treet og et lite skur der de oppbevarte stoler og 
pulter om nettene, var deres eneste skolebygning. 

Samarbeidet om denne handlingsplanen mellom de tre 
hovedpartnerne har ikke vært problemfritt. LTTE fører 

en streng kontroll i Kilinochchi. Alt hjelpearbeid som 

drives der samkjøres gjennom LTTE, med TRO som 
hovedkoordinator. UNICEF har derfor måttet gå inn i 
samarbeidet på et ikke helt frivillig grunnlag. På den ene 
siden kan denne måten å organisere rehabiliteringsarbeidet 
på være fordelaktig da det til enhver tid vil være struktur 

og orden på arbeidet som drives. Slik kan overlapping 

li 
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Barnehjemsbarna er født under krigen, men er fulle av glede og forventninger. 

av tiltak unngås og arbeidet vil effektiviseres. De lokale 
partene vil også ha større innflytelse på rehabiliteringsarbeid 
som tross alt dreier seg om deres samfunns fremtid. I 

Trincomalee for eksempel er der ingen enhetlig organisering 
av hjelpearbeidet. Mange ser på dette som uheldig da det er 
vanskelig å a oversikt over hva som faktisk gjøres, og hvem 

som har ansvar for ulike prosjekter. 

På den annen side er det viktig i et samfunn som 
Kilinochchi å vise internasjonal åpenhet, og gi spillerom til 
store organisasjoner som UNICEF. Kilinochchi har vært er 
isolert samfunn i to tiår, og er avhengig av hjelp utenfra for 
å kunne bygge opp samfunnet. Motarbeides inter.nasjonale 

krefter som UNICEF i sitt hjelpearbeid, er dette lite 
fo rdelaktig. D er mest gunstige er å finne en balansert 
organisering av arbeider der inter.nasjonale og lokale parrer 
kan bidra med sine ressurser, og heller utfylle hverandres 
kapasitet enn å motarbeide hverandre. Ikke minst er dette 
viktig for barnas beste! 

Barnehjemsbarna 

Et av målene i handlingsplanen er å hjelpe alle de barna 
som på grunn av krigen bor på barnehjem. Det anslås ar 
nærmere 10 000 barn bor på barnehjem i nordøst. Det er en 

tredobling i forhold til antall barn på barnehjem før krigen. 

Likevel; mange nøler med å bygge opp alt. Bygningenes 
andre etasjer er fremdeles i ruiner. Selv om troen på fred 
er sterk hos mange er det vanskelig å vite hva som vil 
skj e i tiden fremover. Situasjonen er ustabil, og mange er 
fremdeles redde 

Psykososiale tiltak 

Barns psykososiale helse er er annet viktig satsingsområde 
i handlingsplanen. Barna i Kilinochchi har blitt utsatt for 
store psykiske og fysiske påkjenninger i løpet av krigen, 
og trenger i dag hjelp til å bearbeide vonde minner og 
ril å reinregreres i samfunnet gjennom interaksjon med 

lokalsamfunn. Prosessen med psykososial rehabilitering er 
fremdeles i startfasen, og der finnes foreløpig ra til tak. 

Father Reginold er en av fa som driver terapeutisk arbeid 
med barn i Kil inochchi. Han leder et team på cirka 20 
andre terapeuter som reiser rundt til barn som rrenger 

behandling. Blant annet har Father Reginald og hans team 
jevnlig kontakt med barnehjemmene i området. Farher 
Reginald forteller ar nærmest alle barna lider i større eller 
mindre grad. Han sier også ar mange har problemer med å 
snakke om det som er vondt. 

• 
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«Norge og det norske folk har oppnådd stor respekt og er godt likt av den tamilske 
nasjonen og den tamilske befolkningen. Årsaken er deres tilrettelegging og 
humanitære fredsinnsats. Norge leder også Sri Lankan Monitoring Mission, SLMM, og 
driver observeringen av våpenhvilen på en vellykket måte.» 

Notam har møtt S.P.Thamilchelvan, LTIEs politiske leder i vanni 

-Den norske tilretteleggingen er 
meget diplomatisk og dyktig utført. 

Den 15.04.04 fikk NOTAM mulighet til å møte Thamilchelvan i Vann i. Under følger et kort intervju med LTIEs politiske 
leder S.P. Tamilchelvan. Han har hatt dette ansvaret i nesten 11 år nå. 

Folk som kommer fta utlandet, kaller deg kanskje Tamil. 

Hvordan foles det? 

Vi har ikke noe problem med der. Navnene våre er ofte 

lange og der kan være vanskelig å stave dem. Vi har også en 
slik skikk her at vi ikke alltid uttaler hele navnet, så noen 

kaller meg Chelvan, andre kaller meg Tamil. Vi er vant til 
der, der er ikke noe nytt for oss. 

Har du merket at når nordmenn prøver å uttale tamilske navn, 

så slår tunga krøll på seg? 

Ja, der er vel vanskelig for nordmenn å uttale navnene våre. 

De har også problemer med å skrive navnene våre korrekt, 
pga stavemåten. Men der blir bedre etterhvert som de får litt 

mer trening i derre. 

Har du lært å uttale norske navn? 

Ja, sier han og ler, jeg har lært å uttale de norske navnene 
noenlunde korrekt. 
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Et hypotetisk spørsmål. Hvordan ville Sri Lanka sett ut i april 

2004, uten Erik Solheim og Norges fredsinnsats? 

Hvis ikke Norge hadde vært involvert i fredsprosessen ville 
helt sikkert krigen ha nådd sitt høydepunkt. Der ville ha 

vært store ødeleggelser og menneskelige tragedier. Øya Sri 
Lanka ville ha vært i en meget stor og akutt krise. Der tror 

Jeg. 

Er det vanskelig å samarbeide med de norske tilretteleggerne? 

Absolutt ikke. Den norske tilretteleggingen er meget 
diplomatisk og dyktig utført. Vi for vårt vedkommede 
respekterer deres tilnærmingsmåte og vi aksepterer fullt ut 
deres bistand. De henvender seg ril oss med åpenhet og 
vennlighet. De hjelper oss med å føre fredsforhandlingene 
og den politiske prosessen videre fram. Der er ril stor hjelp 

for oss. 

Er du fornøyd med valgresultatet? 



S. P. Thamilchelvan i møte med den tidligere norske ambassadør til Sri Lanka, Jon Westborg 

For Tamil Eelams vedkommende er gjennomføringen 

av valget meget tilfredssti llende. Totalt har over 92 % av 

stemmene fra tamiler i området gått til de partiene som 

har akseptert LTTE som øverste ledelse. Av de 23 plassene 
som er ti lgjengelig for tamilsk område har vi fatt 22. Folket 

har gitt oss et overveldende mandat. Ved å sikre disse 
plassene, har folket gitt oss en stor seier. For Sri Lankas 

vedkommende forøvrig er det kaotisk. Rasistiske partier har 
fått økt oppslutning. Spørsmålet er hvor stor velvi lje de har 

til å videreføre fredsprosessen. 

Er valget i 2004 spesielt i forhold ril valget i 1977? Den 
gangen var også tamilske partier som ønsket selvråderett 
sterkt representert i parlamentet. Det førte til opptøyer og 
uroligheter som rammet tamilene hardt. 

Når det gjelder valget i 1977 så var dette et viktig valg for 

den tamilske befolkningen i Sri Lanka. Våre politiske ledere 

stilte til valg med selvråderett som sitt krav. Folket ga dem 

overveldende oppslutning. Det er dette mandatet som har 

vært grunnlaget for vår leders kamp hittil. 

I 2004 har folket igjen stemt ut fra samme ståsted og 
grunnlag og gitt oss politisk mandat slik vi ba om. Folket 

aksepterte det og stemte for dec. Folket har denne gang valgc 
LITE som deres representanter og Pirapaharan som deres 
nasjonale leder for å videreføre fredsprossessen. Forslaget for 
det midlertidige interimsryret vi la fram, har også fått aksept 
fra folker. 

Hvor viktig er MOU som ble undersrevet av LTTE og Sri 
Lankas regjering i 2002? 

MOU er egentlig en våpenhvileavtale. Hensikten med 
våpenhvileavtalen er å stoppe krigen og skape grunnlag 

for fred. Selv om krigen er stoppet og dødstallene er blitt 

borte, er ikke avtalen blitt fulgt opp med hensyn til fj erning 
av militærbaser, fjerning av militære kontrollposter og 

redusering av militær virksomhet. Det er ingen framgang i 
normalisering av folkets hverdag. D et eneste som fungerer 
er selve våpenhvilen. 
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«Våpenhvilenavtalens framtid være avhengig av regjeringens tilnærmelse. Det vil etter 
min oppfatning være upassende å ha noen mening om dette nå. » 

Våpenhvileavtalen som eksisterer mellom LTTE og Sri Lankas 

regjering har gitt både tamiler og singalesere et pusterom. 

Hvilken framtid har våpenhvileavtalen etter valget i 2004 og 

under den nye regjeringen? 

Våpenhvilen er i funksjon og den fungerer. En ny regjering 
kommer til å overta makta, den er ikke dannet ennå. Når 
de har overtatt ansvaret vil våpenhvilenavtalens framtid 
være avhengig av regjeringens tilnærmelse. Det vil etter min 
oppfatning være upassende å ha noen mening om dette nå. 

Hvordan blir fredsprossen videre? Har fredsprossessen bedre 

mulighet til å akselerere framover under denne regjeringen enn 

under den forrige regjeringen? 

For øyeblikket er det vanskelig å gi svar på dette spørsmålet. 
Regjeringsdannelsen er ikke fullført ennå. Etter at dette er 
gjort og når vi ser hvordan de håndterer fredsprosessen bl.a 

i forhold til det internasjonale samfunn, og i forhold til vårt 
store behov for å ha Norge som tilrettelegger, da først kan vi 
si noe om dette. 

Sri Lankas president Chandrika Kumaratunga har utstrakt 

makt. Etter valget i år har hun også fltt et lite flertall i 

parlamentet. Med andre ord, hun har all makt til å gi landet 

en varig fred. Er hun i stand til å levere fred som både tamiler 

og singalesere kan leve med? 

Om hun arbeider med oppriktige hensikter og virkelig 
bryr seg om å finne en fredelig løsning, kan hun bruke sine 
fullmakter som president. Hun har også mulighet til å få 
regjeringsmakt. Hvilke standpunkter hun kommer til å ta, 

er spørsmål alle stiller seg. 

Forslaget til ISGA (Interim Selfroverning Authority) som 

LTTE overleverte regjeringen i Colombo i 2003, skapte ikke 

uventet endel reaksjoner blant de tidligere opposisjonspartier 

som nå er valgvinnere. Noen tror ISGA har større mulighet 

for å lykkes under denne regjeringen med statsministeren og 

presidenten fra samme partiet. Har du noen kommentar? 

Vi har overlevert ISGA-forslaget. Om de behandler forslaget 
med velvilje, da behøver de ikke være avhengige av andre. 
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Hun er president og hun har alle de fullmakter hun trenger 
for å få det til. Hun kan også få regjeringsmakt, så de kan få 
det til med letthet. Men hvilken posisjon de kommer til å 
ta, f'ar vi bare vente og se. 

India ser ut til å ta aktiv del i Sri Lankas politikk overfor den 

tamilske minoriteten. Dette er et land som har LTTE på sin 

terrorist/iste. H vordan ser LTTE på Indias involvering? 

I det siste har India vist interesse. De siste offisielle 
meldingene fra India har som vanlig vært positive, bortsett 
fra noen negative nyhetsmeldinger fra medienes side. På 

samme måte som Norge og andre vennligsinnete land har 
gitt positiv støtte, har også India gjort det gjennom sin 

tilnærming. Vi håper på deres interesse også i framtiden, 
at de fjerner forbudet mot oss og at vi kan skape et positiv 
forhold til hverandre. 

Så dere ser positivt på Indias inntreden? 

Ja absolutt. 

Det politiske partiet ]HU, som utelukkende består av 

budhistiske munker, har nylig sagt at de vil motsette seg 

forhandlinger med LTTE alene. De vil ha alle tamilske 

politiske partier med i samtalene. Har du kommentar til dette? 

Den slags holdning vil ikke føre fredsprosessen videre i 

positiv retning. Under valget sa et overveldende flertall 
av befolkningen i det tamilske området at LTTE er deres 
representanter og at løsninger må komme gjennom samtaler 
med LTTE. Dette er folks ønske og dette er folkestyre . At 
de avviser dette, vil ikke på noen måte føre fredsprosessen 
videre. Jeg syns holdning deres er upassende. 

Hva er det du vil si til det norske folket? 

Norge og det norske folk har oppnådd stor respekt og 
er godt likt av den tamilske nasjonen og den tamilske 

befolkningen. Årsaken er deres tilrettelegging og 
humanitære fredsinnsats. Norge leder også Sri Lankan 
Monitoring Mission, SLMM, og driver observeringen av 

våpenhvilen på en vellykket måte. 
• 



Leder av«Children Affected by War»-prosjektet (CAW), A. Nagendran mener det haster med å hjelpe krigsrammede barn i 
sårbar alder. 

Av Gabriel Edwin Rosario 

Om å svikte sine egne idealer 

Han er leder for «Children Affected by War»-prosjektet 
(CAW). A. Nagendran skulle gjerne ha sett at barna 

som er blitt offer for krigen, hver på sin måte kommer på 
rett kjøl igjen. Men han er skuffet over alle utsettelser og 

nedprioriteringer av saker som egentlig er hastesaker. Dette 
rammer barn og ungdom i sårbar alder. 

Nord-øst på Sri Lanka er over tre millioner mennesker 
rammet, hovedsaklig på grunn av den ryve år lange krigen, 
økonomiske bolokader og fordi den sivile administrasjonen 

har brudt sammen. 

Omkring en million av disse er internflyktninger som lever 
i flyktningeleirer eller bor sammen med venner og kjente. 
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«De store internasjonale hjelpe- organisasjonene (INGO'er) plukker ut populære 
prosjekter med «stor ståhei» og får mye medieomtale. Senere trekker de seg fra noen 
av prosjektene blant annet med begrunnelse at det ikke er deres mandat.» 

Mange av dem må regne med å være der i årevis på grunn 
av alle de miltære høysikkerhetssonene som er i tamilske 
områder og fordi husene deres blir brukt som kaserner. 

Flertallet lever uten noen muligeter for fast inntekt. Dermed 

er de avhengig av hjelp utenifra. 

Det er laget en handlingsplan for å komme barn og ungdom 
til unnsetning. Det er den srilankesiske regjering, LTTE og 
Unicef som står bak handlingsplanen og alle er representert i 

stynngsgruppa. 

Handlingsplanen tar sikte på å hjelpe mellom 30 - 50 000 
barn og ungdom. Når det gjelder utdanningsprosjekter 
tas det sikte på å nå 75 000 barn som anses for å være i 

faresonen. 

Det legges fram følgende ti konkrete prosjekter med egne 
budsjetter i planen. Disse omfatter opplæring i barns 
rettigheter og hvordan barn kan beskyttes mot vold og 
overgrep. Opplæringen blir gitt til LTTE, regjeringsstyrken, 

foreldre og representanter for lokalsamfunnet. Observering 

av eventuelle brudd på barnas rettigheter, og oppfølging av 
disse. Utskriving og tilbakeføring av mindreårige rekrutter. 
Mikrokreditt og etableringsstøtte til familier. Formell, 
uformell utdanning og fagutdanning. Helse og ernæring. 

Styrking av sosialt og psykososialt arbeid. Alternative tilbud 
for oppfølging av barn som ikke kan fl.yrte hjem. 

Av disse ti er det kun to prosjekter som er bevilget penger. 

Prosjektene som tar for seg opplæring i barnekonvensjonen, 
samt utskriving av mindreårige rekrutter (barnesoldater) og 
tilbakeføring av disse, er de eneste som fungerer noenlunde i 

henhold ril handlingsplanen. 

Det er særlig prosjektet angående mindreårige rekrutter som 
skaper støy i kontorene ril de som vil beskytte barna, og i 

mediene. De resterende prosjektene som er like viktige for 
barna, blir mer eller mindre nedprioritert, eller trenert. 

Verdenssamfunnet og de involverte internasjonale NGO-ene 

ønsker å sende flest mulig av de mindreårige som har vervet 
seg, eller ønsker å rekruttere seg, fortest mulig hjem. 
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Noen av årsakene til at mindreårige ønsker å bli innruller 
i LTTE sine styrker er nettopp de enorme ødeleggelsene 
i de tamilske områdene, vanskelige familiesituasjoner og 

manglende framtidsutsikter. 

Spørsmålet blir da hva som skjer med barna når Unicef 
avslutter sitt ett-årige prosjekt med å sende hjem 
mindreårige rekrutter? Hva med de barna som ikke har 
meldt seg til LTTE, men er blitt overlatt til sin egen 

skjebne? Hva med de lokale NGO-ene som gjerne vil hjelpe 
de krgsrammede barna, men ikke får noen økonomiske 
midler? 

Det som gjør A. Nagendran mest skuffet er holdningene 

de store internasjonale hjelpe- organisasjonene (INGO'er) 

viser. De plukker ut populære prosjekter med «Stor ståhei» 
og rar mye medieomtale. Senere trekker de seg fra noen 
av prosjektene blant annet med begrunnelse at det ikke 
er deres mandat. Det fører til ekstra belastning for lokale 
samarbeidspartnere, fordi de må finne nye bidragsytere til de 

prosjektene som blir igjen. 

Det er pinlig for de lokale partnerne som har arbeidet med 
prosjektene, og som senere må fortelle folk om at det likevel 
ikke blir noe av planene. Det som er enda vanskeligere er 

at de må bli igjen her, møte folket og leve blant dem mens 
representantene for de INGO-ene drar hjem. 

Et annet vesentlig moment er at INGO-ene ofte legger 

opp til to-årige prosjekter. Når de endelig kommer igang 
med selve hjelpeprogrammet er allerede mye av tida gått og 
målgruppa f°ar ikke det forventede utbytte av den bistanden 
de skulle hatt. Gatebarn forblir gatebarn. Barn som trenger 
utdanning har ingen skole å gå til. 

Det internasjonale samfunnet og INGO-ene som skulle 
hjelpe barn som er rammet av krigen, svikter barna ved 
ikke å inngå et forpliktende samarbeid og å bidra med 
nødvendige midler til de lokale partene for å gjennomføre 

handligsplanen. 

• 



EU-kornrnisaer møter tamilenes 
nasjonalleder 

EU beslutter å fortsette støtten til utviklingen av de 
nordlige og østlige områdene i Sri Lanka 

John Walls Cushnahan forsikrer LITE-delegasjonen i Brussel om fortsatt økonomisk støtte. 

Den 26.11.2003 ankom EUs kommissær for eksterne 
forbindelser Chris Patten Kilinochchi for å møte lederen 

og andre politiske representanter for LTIE. 

På møtet fikk Patten bekreftet at det kun var den 
singalesiske befolkningen som hadde fått stor nytte av 
fredsprosessen og våpenhvilen . Tamilene i de nordlige og 
østlige områdene har ikke sett store endringer i dagliglivet. 
Regjeringssoldatenes omgjøring av skoler til militærbaser 
og deres konstante trakassering av lokalbefolkningen er like 
virkelig som før. 

"Dette var et viktig møte. Det var svært tilfredsstillende 
og det gav oss håp. Vi diskuterte hovedsaklig krisen i sør. 
I denne sammenheng var Hr. Patten svært interessert i å 
vite om LTIEs standpunkt i forhold til fredsprosessen og 
våpenhvileavtalen. Lederen vår forklarte klart og tydelig 
viktigheten av fredssamtaler. Han fortalte Hr. Patten at 
vi er helt og fullt engasjert i å finne en fredlig løsning på 
konflikten som vil tilfredsstille vårt folks aspirasjoner" sa S. P. 
Tamilchelvan, leder for LTIEs politiske fløy, i et kort intervju 
etter møtet med EU kommissæren. 

Mr. Tamilchelvan, lederen for LTIEs politske fløy, 
orienterte i februar 2004 EUs parlamentsmedlemmer 

om nødvendigheten av å håndtere de umiddelbare 
behovene til folket som har lidd av krigen i nordøst. Han 
forklarte detaljert om utviklingsplanene for nordøst, som er 
designet for å møte folkets behov slik at de raskest mulig 
kan få tilbake et normalt uhindret dagligliv. 

Delegasjonens orientering til EU medlemmene fokuserte 
eksklusivt på den rimelige og ufravikelige nødvendigheten 
for å utvide all støtte direkte til nordøst. Dette for at 
den fullstendige fordelen skulle tilfalle folket i nordøst, 
og samtidig unngå den urimelige tendensen i sør hvor 
økonomisk humanitærstøtte blir omdirigert til å tjene 
deres politiske interesser, spesielt nå som parlamentsvalget 
nærmer seg. 

John Wall Cushnahan gjentok sin forsikring om å påpeke 
ved giverkonferansen i Washington at støtten til nordøst 
skal gå direkte til utviklingsorganisasjonene i disse 
områdene, slik at folket som virkelig trenger hjelp får hjelp. • 



LTTEs politiske komite deltar som 
valgobservatør i Sør-Afrika 

Medlemmer av LTIEs politiske komite deltok 
som observatører i Sør-Afrikas nasjonal -og 

provinsvalg den 14. april 2004. LTIEs politiske 
komite ble invitert av 
Sør-Afrikas valgbarhetsnemnd . 

Dette var det tredje demokratiske valget i Sør-Afrika. 
Det første demokratiske valget ble avholdt for 
1 O år siden (i april 1994) for å markere slutten på 
apartheid-reg i met. 

I løpet av disse 10 årene har sørafrikanere fått tatt 
del i en politisk kultur bestående av tillit og toleranse. 
Det var hele 26 millioner mennesker registrert som 
stemmeberettigede ved dette valget. 

Sør-Afrikas president engasjerer 
seg i tamilenes sak 

President Thabo Mbeki deltok i tamilsk 
nyttårsfeiring den 10. april ved Chatsworth 

stadion, sammen med omtrent 10 000 tamiler. 
Han uttrykte sitt engasjement for å tale saker relatert 
til det tamilske samfunnet i Sør-Afrika etter valget. 

Disse sakene var: 

• Tamilskundervisning i skolene 

• Vise tamilske filmer i allmennkringkastningen 

I hans tale nevnte han også at "Det tamilske folket 
aldri måtte bli holdt i mørket " . Mbeki fikk stor 
applaus når han sa at et språk som har vart i over 
SOOOår må bli videreført. 
Han påpekte også i sin tale hvor sterkt han beundret 
tamilene for deres engasjement i å praktisere sin 
religion selv om de i flere år har vært separert fra 
sitt hjemland. Han nevnte også at han var svært 
imponert over å se at tamilene selv hadde bygget 
skoler, uten å vente på at andre skulle gjøre det for 
dem. Dette var noe alle sørafrikanere kunne lære 
mye av, påstod Mbeki. 

Preseident Mbeki erkjente at konflikten i Sri Lanka 
var noe som påvirket den tamilske befolkningen 
sterkt, og uttrykte at på vegne av regjeringen var de 
villige til å bidra med det de kunne for å få en fredlig 
løsning. Mer enn 600 000 tamiler bor i Sør-Afrika.• 



Om Ordet llarn (Ealarn) 
Av Peter Schalk 

Dr.Peter Schalk er professor i religionshistorie ved universitet i Uppsala, Sverige . Hans 
nåværende forskning sområder og interesseområder er: buddhisme blant tamilere i 
Tamilakam(delstat i India) og Tamil Eelam (Nord-Øst srilanka), Europeiske bilder av sørasiater, 
Religiøse fremstillinger av krigerske konflikter i Sør-Asia, og tradisjonell buddhisme og 
hinduisme i Lanka. 
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Vart bar~ har många namn, s~ aven on Lanka. Grekerna 
1'...kande nil on under betecknmgarna taprobane, 

palaisimoundo och sielediba, bakom vilket sannolikt doljer 

sig si(n)haladvipa, 'on sinhala'. Taprobane kanner vi igen 

från Asokas klippinskrift nummer 13 skriven på Prakrit, en 
medelindisk dialekt. si{n)hala går igen i ceylon, som ar en 
portugisisk forvanskning av si{n)hala. Palaisimoundo har 
ingen hitills på ett tillfredstallande kunnat forklara, inte 
heller norrmannen och indologen Christian Lassen, som 

gjorde ett tappert forsok. Han skrev två viktiga arbeten 
om bl a ons olika namn. Det ena verket skrevs 1842 på 
latin och hette De Taprobane lnsula Veteribus Cognita 

Dissertatio. Det andra skrevs på ryska och hette lndische 

Altherthumskunde, och kom ut i tre band 1847, 1852 och 

1858. Delar darav behandlar ons beteckningar. Han kiinde 
till alla utom en, ilam. Hans problem var att han inte kunde 

Fig . 1. Christian Lassens (och Caroline Lassens) grav i Bonn. Gravstenens 
text ar på tyska. I oversattning lyder texten: Kårleken upphor aldrig, men 
aven vetenskapen år oåndl ig. CHRISTIAN LASSEN fodd i Bergen i Norge 
12 oktober 1800, avliden i Bonn 
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tamil och var darfor utestiingd från inskrifrer och litterara 
verk på tamil, men hans verk borde iindå lasas av alla idag 
som onskar en grundlig, ibland kontroversiell belysning 

av ons beteckningar. Hans grav finns idag på Bonns gamla 
kyrkogård (fig. 1). Sarskilt tamiler i Norge och norrman 
som intresserar sig for on borde beakta hans verk. 

Idag vet vi att ordet ilam kan belaggas for forsta gången i en 

sydindisk inskrifr från 100-talet e Kr (fig 2). Det finns aven 
ett litterart verk, pattinapalai, från 200-talet, dar ordet ilam 

forekommer. Ordet har sedan anviints genom århundraden 
av tamiler fram till idag och har betecknat hela on. Personer 
av aldre årgång har i skolorna !art sig en sång om det 
vackra Ilam. Refrangen går så har: ila mantala natenka nate, 

'hemisfaren Ilam ar verkligen vårt land'. Nar ons tamiler vill 
peka på sin sarart i forhållande till Sydindindiens tamiler 
kallar de sig på tamil ila-t-tamilar, 'tamiler från Ilam'. Ordet 

ila- finns i många sammansattningar, aven i personnamn. 

På tamil skrives ordet med långt i och med ett l som kallas 

retroflex approximant. Det skall skiljas från ett retroflext 
och dentalt l, som också finns i tamil. Denna retroflexa 
approximant ar specifik for dravidiska språk och ar ett slags 
identitetstecken: har har vi ett dravidiske och inget indo
ariske ord! 

Sinhalatalande personer sager numera aven Lanka, som 
tamiler återger som Ilankai. Ceylon ersattes med Sri 

Lanka 1972 som officiell beteckning. Ilam, Lanka och 
Si(n)hala>Ceylon betecknar alltså detsamma, on som 
helhet. 

Nu kommer en komplikation. Den tamilska 
motståndsrorelsen mot territoriell, kulturell och ekonomisk 
expansion av sinhalaer inforde 1976 beteckningen 
Tamililam (Tamil Ealam). Det betecknade de delar av 
on Ilam, dar man talade tamil och de delar som en gång 
ansågs ha cillhort kungadomet i Yalppanam(Jaffna) 

mellan ca 1300-1600. Detta rike utplånades av 
portugiserna, forvaltades av hollandare och inforlivades i 
ett centraliserat enhetsrike under engelsmannen år 1833. 

Utstrackningen av Tamililam framgår av bifogade karta 
(fig 3). Bildandet avTamililam ses sålunda inte av den 
tamilska motståndsrorelsen som ett bildande av en ny stat, 

uran som ett återupprattande av en stat, som utplånades 
av kolonialviilden. Ibland forkorras ordet Tamililam till 



G ~ + c; r =-cp-1: c; ~c ~ .r i vuu.r 
d{;~*~ d'-lJ.r 1~6hr 

Fig. 2. Det aldsta belagget, som hitills har upptackts, innehållande ordet i/am. lnskriften år från 100-talet e. Kr. Det år en inskrift på tamil från 
Ti rupparamkunram i nuvarande Tamilnadu skriven på alfabetet Brahmi. Hela in"skriften ly?er: Pola/aiyans (gåva), lla-~usf~dern från Erukkattur. . 
Ayccayan Netucattan gjorde (den). lla-husfadern år mojligen en husfader fran llam. Kalla: I Mahadevan, Early_ Tamt/ Ep1graphy. From the Ear/iest 
Times to the Sixth Century A.D. Harward Oriental Series 62. Edited by Michael W1tzel. Cambridge: Harvard University Press, 2003, s. 390. 

en bart Ilam. Man talar om Ilam, men menar Tamililam. 

Missforscånd kan uppstå. 

Tamililam var tankt från 1976 fram till 2003 som en ny 
sjalvstandig stat, men just 2003 bestiimde sig den nuvarande 
ledningen for den tamilska motståndsrorelsen, kand som 
Liberation Tigers of Tamil Ealam (LITE), an acceptera en 
interimistisk losning. Det innebar lokalt sjalvstyre inom ett 

forenat Lanka. 

Det finns en regelratt avledning av ordet Ilam, som ar 
ilavan (sing), i/avar (plur). Det betyder 'de(n) som ar från 
Ilam' . Denna avledning ar också gammal. Enligt tamilsk 
mytisk historieskrivning var guden lravanan (Ravana), 
som skall ha varit konung over Ilam, en ilavan. Ordet 
anvandes aven idag, men ordet ilavan har erfarit sainma 
betydelseinskrankning som ordet Ilam. En ilavan enligt 
den tamilska motståndsr6relsen ar en person som tillhor 
Tamililam. Sarskilr en grupp inom motståndsrorelsen, 
Ealam Revolucionary Organisers of Students (EROS), 
populariserade på 70- och 80-talen benamningen Ilavar(fig. 
4) i sitt kamprop: "Vi ar Ilavar, våre språk ar Tamil, vårt 
land ar Ilam". Ilam skall forstås har som Tamililam. Ilavar 
har en positiv klang for de tamilska motståndsmannen, 
medan engelskans Ealamist har en negativ. Det associerar 
till terrorist och anvandes av motståndsrorelsens ideologiska 

fiender. 

Kring ordet Ilam har stått en ideologisk strid, som initierats 
av en grupp aktivister tillhorande sinhalatva. Denna 
ordbildning imiterar hindurva. Båda beteckningar hanvisar 

till entnonationalististiska ideologier, den ena i Indien, den 
andra på Lanka. Sinhalarva ar deras ideologi som forespråkar 

en homogen sinhala enhetsstat från norr till soder och 
från vaster till oster. Anhangarna av denna ideologi har 
forsokc gora gal.lande att ordet Ilam ime ar något annat an 
en forvanskad form av ordet sinhala, dar man tappat det 
inledande s. De stoder sig på Tamil Lexicon, som i sin tur går 
tillbaka på språkforskaren Robert Caldwell. Han var verksam 
i Sydindien vid mitten av 1800-talet som kristen missionar. 
Enligt Sinhalarva forhåller det sig så att nar kallor nam ner 
Ilam, menas egencligen Sinhala. O rdbildningen Tamililam 
framstår darfor som nonsens. Det skulle betyda sinhala som 
ar tamil eller tamil som ar sinhala. Sinhalarva efterstravar 

sålunda, genom att mobilisera historisk språkforskning, 
att eliminera ett språkligt identitetstecken for alla ilavaer. 
Dessutom tror de att det betecknade, området Tamililam, 
vidhaftar sjalva beteckningen. Om man sålunda eliminerar 
beteckningen Ilam kan man också eliminera det betecknade. 
De som tanker så ar emellertid inte språkforskare. D e stader 
sig selektivt på en språkforskning, som gjorde misstag vad 
galler den fonologiska och morfologiska analysen av ordet 
ilam. De tanker suddigt, kanslomassigc och framfor allt 
politiske, på en homogen och centraliserad sinhala enh etsstat. 
Oeras analyser står sig inte ur språkhistorisk synpunkr. 
Ilam ar ett dravidiske ord och ar inte någon forvanskning 
av det indo-ariska ordet sinhala. Ordet si(n)hala ar nastan 

lika gammalt som ordet i/am, men for att i/am skall kunna 
betraktas som en korruption av si(n)hala måste si(n)hala visas 
vara aldre an ilam. !lam och si(n)hala har anvams parallellt 
genom historien precis som två av varandra oberoende och 
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Fig. 4. Text publicerad av EROS, antagligen 1986. Titeln lyder i 
bversattning: Sattet varpå //avars lidande uppstod i //ankai(=Lanka). 
Fbrfattare ar I Ratnasabhapati, en av grundarna for EROS. EROS uppgick 
delvis i LTIE år 1990. 

sjalvstandiga paralleller som aldrig mots, vilket dock inte 
hindrar ilavaer och sinhalaer från att moras. Det betecknade 
vidhafrar inte beteckningen. 

Far mer om Ilam se Perer Schalk, ilam<sihala? Assessment 
of a Derivation. Acta Universitatis Upsaliensis, Historia 
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Fig. 3. Konturkarta från 1983 som visar utstriickningen av Tamililam. 
Det innefattar Puttalam, Mannar, Yalppanam(Jaffna), al la bar, Mullaittivu, 
Tirukkonamalai (Trincomalee) och Mattakalappu (Batticaloa) samt hela 
Vanni . De post- el ler nykoloniala ockupanterna av Tamililam identifieras 

Religionum 25. Uppsala: Acta, 2004. Distribution: 
acta@ub.uu.se. Utkommer i maj 2004. 

Kontakt: peter.schalk@relhist.uu.se eller 
peter.schalk@telia.com. http://w1.182.telia.com/ 

~u18211204/ 

• 



D en 25 år lange blodige borgerkrigen på Sri Lanka 
har ødelagt både infrastrukturen og hverdagslivet til 

befolkningen i de nordøstlige områdene på øya. Sykehusene 
og de andre helseinstitusjonene er blitt nedbombet og er 
dermed falleferdige. 

Dette behovet ble klarere og synligere etterhvert som 
den regjeringspålagte mediesensuren i Sri Lanka ble 
~ernet. Internasjonale medier fikk endelig satt lys på 
den harde virkeligheten i de krigsrammede områdene i 

Sri Lanka. Tamiler i Norge med helsebakgrunn ønsket å 
gjøre noe med dette, og gikk dermed sammen for å sette 
denne problemstillingen på dagsordenen. Norsk Tamilsk 
Helseorganisasjon (NTHO) ble stiftet i Norge Januar 2003. 
NTHO er en ikke-statlig humanitær helseorganisasjon 
(NGO). Medlemmene er leger, tannleger, sykepleiere, 

radiografer, studenter og flere. NTHO jobber aktivt 
med å rekruttere nye medlemmer. Denne rekrutteringen 
har frem til nå hovedsakelig vært retter mot tamilene og 
norskramilene i Norge, siden de har en tilknytning ril Sri 
Lanka og forholdene der. 

Viktige oppgaver 

Ettersom behovet for helsefremmende tiltak på Sri Lanka 
er stort, har NTHO valgt å prioritere bestemte oppgaver, 
for å kunne sette i gang og gjennomføre oppgavene med 
mest mulig effektivitet og best mulig resultat. De prioriterte 
oppgavene er som følger: 

• å heve kompetansen blant helsepersonell i nordøst Sri 
Lanka 

• bidra med økonomisk støtte til konkrete 
helseprosjekter så langt det er mulig 

• introdusere riktig og kostnadseffektivt utstyr til 
nødvendig helsearbeid i Sri Lanka 

• å bedre helsen og bevisstheten knyttet til helse blant 
tamilske innvandrere i Norge gjennom holdningsskapning 
og informasjonsarbeid 
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Prosjekt i den nordlige og østlige delen 
av Sri Lanka 
Sist sommer (2003) reiste 5 norsktamilske leger til den 

nordøstlige delen av Sri Lanka, der jobbet de frivillig og ga 

undervisning til det lokale helsepersonellet. 

Et av de første og viktigste prosjektene NTHO har satt i 
gang, er en mobil tannhelsetjeneste på Sri Lanka. Tannleger 

bosatt i Norge har brukt private midler til å anskaffe 
en mobil tannlegeenhet og gitt de lokale tannlegene og 

tannhelsepersonellet opplæring i bruken av dette utstyret. 

De har dermed realisert et mobilt tannlegekontor slik at 

folk i den nordøstlige delen av Sri Lanka for første gang på 

mange år har tatt et tannhelsetilbud. 

Behovet for helsetilbud i distriktene er enormt. Legene 

som reiste fra Norge deltok i et mobilhelsetjenestepr 
osjekt i distriktene med ett tverrfaglig team som ble 

organisert av CHC (Center for Health Care), som 

er en lokal organisasjon og som jobber for å fremme 

folkehelsen i dette området. Legene har fått mye faglig 

utbytte av dette opplegget samtidig som de har fått 

oppleve en noe annerledes arbeidssituasjon som var 
spennende og utfordrende sammenlignet med de norske 

arbeidsforholdene. 

I landsbyer ble det informert om mobilklinikken via 
lokalaviser og høytalere. Omtrent 300 - 400 pasienter 

besøker klinikken daglig for lege- eller tannlegebehandling. 

Noen av disse pasientene har ikke sett leger på lenge. 

Kronisk syke pasienter hadde de verste forholdene. 

Eksempelvis kan man nevne at astma/kols pasienter tar 
behandling med Ventoline-tabletter og Prednisolon

rabletter. Disse tablettene har mer bivirkningsplager enn 

selve lidelsen. Det fantes ikke noe inhalasjonsbehandling 

for disse pasientene. Diabetikere får tablettbehandling 
(hvis diabetes ble oppdaget), de har ikke målt 

blodsukkeret sitt noen gang, selv primærhelsesentrene 
har ikke blodsukkerapparat. Vi hadde med oss noen 

blodsukkerapparater som vi delte ut til primærhelsesentrene, 

men teststrimler gikk tomt før vi reiste tilbake til Norge. 

Tap av familiemedlemmer under krigen og traumatiske 

opplevelser under krigen er årsaken til depresjon og post 

traumatisk syndrom hos mange. Dette er ett fenomen vi 
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ikke kjenner til fra før og har ikke ekspertise i dette fagfelt. 
Daglig ser man flere barn som er underernært eller som har 

rheumatisk hjertesykdom. Nevrologiske lidelser som epilepsi 

uten EEG kontroll eller kontroll av medikamenter, er en 

vanlig klinisk hverdag. 

Det var to ting som satt veldig dypt inn i oss da vi reiste 

tilbake til Norge. Det ene var at vi trenger å fortelle dette 

til omverdenen og skaffe økonomiske midler for å utvikle 
helsetjenester i den nordøstlige delen av Sri Lanka. Det 

andre var at vi trenger å engasjere unge norsktamiler i dette 
arbeidet, det er tross alt de som er vår fremtid. 

Et av våre helseforebyggende tiltak i 
Norge 

Inaktivitet, fedme og usunt kosthold er ett stort problem 

og bidrar til økt morbiditet av flere sykdommer spesielt 

diabetes og hjerte kar sykdommer blant innvandrere fra 

Sør-Asia. NTHO setter fokus på dette og jobber aktiv 
med å forebygge dette blant tamilske innvandrere i Norge. 

Dessuten har en gjennomsnittlig tamilsk pasient noe 
lavere basal medisinsk kunnskap enn en norsk pasient. 

Dette skaper problemer for kommunikasjon med bruk av 

medisinske ord og uttrykk, og forståelse av sykdommer og 

informasjon knyttet til forebyggende arbeid. 

I påsken 2004 organiserte NTHO en 4 dagers helseleir 

i Oslo for en basal screening av personer over 35 år for 

blodtrykk, blodsukker, høyde, vekt, BMI, blodprosent, 

EKG og klinisk undersøkelse samtidig som det ble gitt 
informasjon og forklaring til pasienter med kronisk 

sykdom, barn og kvinner. Parallelt med dette ga tannlegene 

tannstatus-kontroll og informasjon om hvordan man 

ivaretar tannhelsen på en mest mulig effektiv måte. 
Det var 150 pasienter som fikk mulighet til å benytte 

seg av legetilbudet og 80 pasienter som fikk benyttet 
seg av tannlegetjenesten. NTHO fikk svært positive 

tilbakemeldinger på dette og brukerne ytret ønsker om at 

NTHO skulle organisere slike helseleire flere ganger i året, 

og i andre store byer i Norge. • 



·. 

-Det blir ingen fred på Sri Lanka uten at 
det blir en rettferdig fred for tamilene. 
Professor Ole D. Mjøs, Leder av Den Norske Nobelkomite 

Professor Ole D. Mjøs ved Universitetet i Tromsø (UiD er valgt til leder av Den Norske Nobelkomite. Mjøs har hatt en rekke verv, 
blant annet ledet han utvalget som i 2000 la fram innstillingen «Frihet med ansvar - om høgre utdanning og forskning i Norge», 
som Kvalitetsreformen er bygd på. Mjøs er kommandør av Den Kongelige St.Olavs Orden for mangeårig samfunnsgavnlig 
innsats, blant annet som rektor ved UiTø fra 1989 til 1996. Ole D. Mjøs har i flere år vært interessert i utviklingen av de tamilske 
områdene i Sri Lanka. Han har vært en viktig person i samarbeidet mellom Universitetet i Jaffna og Tromsø. Her er svarene på 
ni korte spørsmål vi stilte Ole D. Mjøs: 

Hva var årsaken til din interesse for å gjøre noe med 
Sri Lankas etniske konflikt? 
Jeg var rektor ved Universitetet i Tromsø(UiT) fra 1989 til 
1996. Det var en god del tamilske studenter ved UiT. Jeg 
fikk god kontakt med dem og ble interessert i hva UiT 
eventuelt kunne gjøre for å bidra til utviklingen av de 
tamilske områdene i Sri Lanka. I 1993 fikk vi besøk av 
daværende rektor ved Universitetet i Jaffna, A. Thurarajah . 
Vi undertegnet en samarbeidsavtale mel lom Universitetet 
iJaffna og Universitetet i Tromsø/Norges Fiskerihøgskole 
om et forskningssamarbeid innen regional utvikling, 
fiskeri og miljø. I tillegg omhandler avtalen st udent- og 
lærerutveksling mellom de to universitetene og 
arrangering av møter/seminar mellom partene. Det er over 
10 år siden denne samarbeidavtalen ble underskrevet. Den 
er et viktig grunnlag for et framtidig samarbeid i et fredelig 
Sri Lanka .. 

Føler du at du objektivt sett har forstått konflikten? 
Jeg forstår bakgrunnen for konflikten et stykke på vei. Men 
det er vanskelig å få en full forståelse av konflikten. 

Hva har du lært spesielt om denne konflikten? 
Jeg har lært at det er en uhyre vanskelig prosess å skape 
fred i Sri Lanka. Det krever mot, forståelse og respekt på 
begge sider av konflikten. 

Hva med tamilene? Føler du at de har en rettferdig 
sak? 
Det blir ingen fred på Sri Lanka uten at det blir en rettferdig 
fred for tamilene. 

Hvorfor tror du verden har vært taus overfor denne 
konflikten så lenge? 

Jeg tror det skyldes at konflikten er «langt borteWog at 
den er blitt betraktet som en loka l konflikt. 

Har du spilt noen rolle i Norges innblanding i denne 
konflikten? I så fall, hvor mye makt har du hatt på 
den politiske arena? 
Jeg har ingen makt eller innflytelse på den politiske arena i 
denne sammenheng. Men allerede den 12.juni 1996 skrev 
jeg en artikkel i Aftenposten med tittelen «Den gløymde 
krigen». Der oppfordret jeg den norske regjeringa til 
å bidra til å få partene i borgerkrigen på Sri Lanka til 
forhand lingsbordet slik at det kunne bli våpenhvi le og fred 
i landet. Artikkelen vakte en viss interesse i Det norske 
utenriksdepartementet. Men jeg vet ikke om den hadde 
noen betydning i det hele tatt. 

Tror du at den internasjonale innblandingen vil gjøre 
singalesiske regjeringer i stand til å løse konflikten en 
gang for alle? 
Det internasjonale samfunn, deriblant Norge, kan 
«fasil itere» fredsforhandlingene på Sri Lanka. Men det er 
opp til partene selv å bli enige om en varig fredsavtale. 

Hva synes du om LITE? 
LTIE er forhandlingsparten på tamilsk side. Derfor er en 
fredsavtale mellom LTIE og den singalesiske regjeringa en 
forutsetning for varig fred i Sri Lanka. 

Hvordan kan vi løse denne konfl ikten? 
Etter mitt syn kan denne konflikten bare løses ved 
forhandlingsbordet. 

Intervjuet av: Anton Patrick • 



Liberation Tigers ofTamil Eelam (LTTE) ble startet 

opp som en militant organisasjon. Etter at den 

Sri Lankesiske regjeringen hadde holdt på med statlig 

terrorisme overfor den tamilske befolkningen i Sri Lanka 
i flere år, så ikke LTTE noen annen utvei enn å ta opp 

våpnene og kjempe. I over 20år med krig har LTTE 

klart å utvikle seg til en stor og kompetent organisasjon. 

Fra å ha blitt sett på som en «geriljagruppe" i flere år 

har organisasjonen i de senere år bygget seg opp og blitt 
anerkjent av verdenssamfunnet som tamilenes eneste 

forhandlingspart. Den tamilske befolkningen har valgt 

LTTE som det styrende organ for de tamilske områdene på 

øya. 

I starten var naturligvis LTTEs fokus rettet mot å drive 

regjeringssoldatene ut fra de tamilske områdene for å få 

slutt på den stadige terrorismen. Men det mange ikke 

var klar over på dette tidspunktet var at organisasjonen 

bestod av flere kunnskapsrike og kompetente personer, 
som ikke bare fokuserte på krig, men også på utdanning 

og utvikling. Selv om den pågående krigen krevde stor 
oppmerksomhet hos LTTE-ledelsen, hadde folkets velferd 

størst prioritet. Samtidig som krigen pågikk ble mange i 

organisasjonen utdannet innen flere forskjellige områder 
som var viktig for administrasjon av et samfunn, disse 

områdene var bl.a. politikk, konfliktløsning, medisinsk 

behandling, omsorgsarbeid, konstruksjonsarbeid m.m. Etter 

at våpenhvile-avtalen ble utarbeidet (med god innsats fra 
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det norske utenriksdepartementet) og undertegnet i 2002, 

kunne LTTE endelig få vise omverdenen hvor godt den 

hadde bygget opp den sivile administrasjon i de områdene 

hvor tamilene hadde styringen. Tidligere hadde regjeringen 

innført mediesensur, så den vestlige verden så kun på 
LTTE som en militant geriljagruppe. Kort tid etter at 

denne sensuren ble fjernet fikk verden se flere overraskende 

elementer i LTTE organisasjonen. Hvem hadde feks. 

trodd at LTTE hadde hatt et eget sivilt politi i nesten 1 Oår? 

Eller hvem hadde trodd at de hadde sin egen bank med 

hovedfokus på finansiering av utvikling og oppstart av 

bedrifter? 

Egen ordensmakt og helsevesen er bare noe av det LTTE har 

av sivile administrasjon. Under følger en kort presentasjon 

av noen av LTTEs offentlige institusjoner. 

Tamil Eelam domstol 

Målet med LTTEs domstol er å skape et miljø som er fritt 
for kriminalitet, et samfunn hvor avgjørelsene (dommen) i 

sivile og kommersielle uenigheter er rettferdige og effektive. 

Det er distriktsretter i seks distrikter, disse er i: 

Kilinochchi (Jaffna- og Kilinochchi-distriktet), 

Mallavi (Vavuniya-distriktet), Jeyapuram (Mannar

distriktet), Puthukkudiyiruppu (Mullaithivu-distriktet), 

Trincomalee og Batticaloa. Hver distriktsrett har en egen 

familierådgivningsenhet. 



Distriktsrett i Kilinochchi 

Det er to lagmannsretter - en i Kilinochchi og en i 
Mullaithivu. Det er også en ankedomstol i Kilinochchi. 

Tamil Eelam domstol har ført 24000 rettsaker og har avsagt 
dom i 20000 av de så langt (tall fra okcober 2003), siden de 
ble opprettet for ca. I 0 år siden. Tamil Eelam Law college 
ble opprettet i 1991. 

Tamil Eelam Polititjeneste 

Tamil Eelams polititjeneste ble startet opp 1. juni 1991, 10 
år etter at biblioteker i Jaffna ble brent ned. 

The Tamil Eelam Police Service (TEPS) fei ret i år 2002 sitt 
10 års jubileum. LITE er kjent for å ha svært god disiplin, 
dette har bidratt til at TEPS har klart å vinne folkets tillit og 
støtte. 

TEPS har 17 politistasjoner i Vanni og en del politistasjoner 
i øst-Sri Lanka, bl.a. i Arasadi Thievu i Kokkadichcholai .. 

Strukturen i TEPS er bygget opp slik at IGP (Inspector 
General of Police) er sjefen for polititjenesten. Under IGPen 
jobber 4 politiinspektører (Superintendents of Police - SP) 

som kontrollerer arbeidet til poli titjenesten i de 4 regionene 
som Vanni er dele inn i. På politistasjonene jobber «Officers 
in charge (OIC)». 

D et er fire divisjoner i TEPS, disse er: kriminalitetsforebyg 

ging, kriminalitetsdeteksjon/oppklaring (crime detection), 
informasjon og trafikk. 

I overkant av 300 unge menn og kvinner blir uteksaminert 

fra Tamil Eelams politiskole hvert år. Denne politiskolen 
fokuserer sterkt på menneskerettigheter. 

We had a war. War means killing and being killed. Yet in an 
armosphere of peace it is important that we crain those in 
the military and police on aspects of the rights of orhers and 
how they should conduct rheir job humanely. This has been 
a main goal of the LTTE for the past one and a half years 
and we have also focused strongly on the language factor 
and have made the teaching of Sinhalese to all LTTE police 
cadres compulsory En uttalelse fra Nadesan, IGP i Tamil 

Eelam (kilde: Sunday Observer - 12. oktober 12, 2003). 

Tamil Eelams Polititjeneste har bemerkelsesverdig redusert 
kriminalitetsnivåene i de områdene der de er etablert. 

Tamil Eelams Helsevesen 

Helsevesenet i Tamil Eelam består av i overkant 15 
primærhelsesentre spredt rundt på Nordøst-Sri Lanka. 

Disse sentrene tilbyr generell medisinsk behandling, 
fødselshjelp, barnelege og poliklinikk. De ti lbyr også 
akuttbehandling i forbindelse med ulykker, slangebitt, 
hundebitt osv. Sentrene kan også utføre mindre kirurgiske 
inngrep. Hjemmebesøk, samt mobile klinikker er også noen 
av satsningsområdene for å kunne nå ut ril flest mulig. Det 
satses også sterkt på å tiltak relatert ril helseforebyggende
tiltak i skolene og til innbyggerne. 

Selv om helsevesenet har enorme muligheter, er dens 

utvikling blitt sterkt begrenser av krigens ødeleggelser. 
Medisinsk utstyr er en stor mangelvare i disse områdene, 
men takker være mye frivillig hjelp fra lokalbefolkningen og 
eksiltamiler med helseutdannelse er helsetjenestene på vei 
oppover. 

LTTEs Fredssekretariat 

Fredssekretariatet er et sekretariat som fungerer under 
LTTEs politiske Høy. Den ble åpnet 14. januar 2003 og 
vokser sakte men sikkert for å møte det tamilske folkets 
krav og behov, samt krav fra de eksterne organisasjonene. 
Regjeringene i Danmark og Norge, samt de Forenede 
Nasjoner (UNDP) har bidratt til oppbygging av denne 
viktige institusjonen. Den sveitsiske regjeringen har ytret 

ønske om å bidra ril videre utvikling og utvidelse av denne 
institusjonen. 

LTTEs Planleggings- og 
utviklingssekretariat 

Dette sekretariatet begynte sitt arbeid den 1. januar 2004. 
Målet for sekretariatet er å skape et milj ø som bidrar ti l 

tilcagende rehabilitering, rekonstruksjon og utvikling i 
Tamil Eelam. 
• 
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Tamilene markerer seg foran FN i Geneva 

Over 12000 tamiler deltok i den internasjonale markeringen av "Pongu tamil" i Geneve, foran FN-byggningene den 5. april 
2004. Tamilere fra Roma, Oslo, København, Stockholm, Berlin, Amsterdam, Brussel, Paris og flere andre europeiske steder 
møtte opp. 

Pongu Tamil er en demonstrasjon med stort oppmøte av tamilene som viser tamilenes samhold og deres følelser 
for selvstyre i sitt eget område. Pongu Tamil ble startet januar 2001, av studenter ved universitet i Jaffna . Denne 
massemønstringen ble videre arrangert i de andre tamilske områdene, deriblant Batticaloa, Trincomalee, Vauniya og 
Mannar. Helt siden 2001 har det blitt arrangert " Pongu tamil" hvert eneste år, og i fjor deltok over 200 000 mennesker på 
«Pongu tamil » -arrangementet i Jaffna. 

Pongu tamil ble startet for å legge frem tamilenes 3 grunnleggende krav. Disse kravene er: 

• Selvbestemmelsesrett til tamilene 
• Anerkjennelse av tamilenes tradisjonelle hjemland 
• Anerkjennelse av tamilenes nasjonale identitet 

I tillegg til disse grunnleggende kravene, inneholder også Pongu Tamil erklæringen at LTIE er tamilenes representant, at 
regjeringssoldatene må fjernes fra de tamilske områdene, at fiskerne må kunne få fiske uten noen form for hindringer, at 
den singalesiske regjeringen må slutte å kolonisere tamilske områder og at tamilske flyktninger i vesten ikke må bli sendt 
tilbake før det blir en endelig fred på Sri Lanka. 

Hovedformå let med denne markeringen var å vise det singalesiske og det internasjonale samfunnet hva tamilenes politiske 
ønsker virke lig er. Markeringen av «Pongu tamil» foran FN i Geneve var en svært viktig historisk begivenhet. • 
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Internasjonal 
menneskerettighetsorganisasjon 
taler tamilenes sak i FN 

T he international League for the Rights and Liberation 

of Peoples (LIDLIP) talte tamilenes sak overfor men 

neskerettighetskommisjonen i FN (Geneve). En muntlig 
uttalelse fra organisasjonen under den 60ende sesjonen (mars 

2004) tok for seg tamilenes situasjon i Sri Lanka. LIDLIP 

er en permanent representant i FN og tar ofte opp saker for 
mennesker som kjemper mot kollektiv undertrykking i deres 

egne stater. 

Noen momenter fra uttalelsen (oversatt 
til norsk): 

«Våpenhvileavtalen fra år 2002 etterfulgt av fredssamtaler 

mellom regjeringen og Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(fasilitert av Norge), har møtt en alvorlig motgang de siste 

månedene. Dersom den nasjonalistiske alliansen, ledet 

av den altfor mektige presidenten, vinner valget 2. april 

kommer Mo V-avtalen (som har ført til en foreløpig stopp i 
den l 9år lange krigen) til å bli reforandlet» 

«De militære sonene i de tamilske områdene i nord har blitt 
fastholdt, og mineryddingen har vært uhyggelig treg, ikke 
bare har det hindret hundretusener av mennesker å returnere 

til sine hjem, men også etablering av normale leveforhold 
har blitt hemmet forferdelig». 

«Mens LTTE har avstått fra sitt tidligere krav om separat 

stat og gitt internt selvstyre en sjanse, har presidentens parti 
gått tilbake fra løftet om autonomi. Dette har ført til at de 

grunnleggende forutsemingene for fredsforhandlinger ikke 

bare har blitt tvilsomme, men dette tyder sterkt på at det er 

en krigserklæring (fra presidenten) forkledd som et krav om 
fullstendig oppgivelse». 

«For å stoppe det som kan føre til en ny krig, og for å 

fremme fredsprosessen ber LIDLIP menneskerettighetskom 

misjonen om å: 

• få innsikt i den systematiske statlige diskrimineringen av 

det tamilske folket, og ikke minst dokumentere det. 

• anerkjenne tamilene i Sri Lanka som et folk med rett til 
selvbestemmelse, en rett som har blitt fratatt ved hjelp av 

statlig diskriminering. 

• oppmuntre internasjonale bistandsgivere (Tokyo

konferansen) til å fortsette å linke fremgangen i 

forhandlingen med utbetalingen av bistanden 

• anerkjenne LITE som en autentisk representant for 

tamilene, og dermed formane de utenlandske regjeringene 
til å deproskribere LITE slik den Sri Lankeske regjeringen 

har gjort. 

Generalsekretæren i LIDLIP, Verena Graf presenterte 

uttalelsen. 

LIDLIP - The international League for the Rights and 
Liberation of Peoples 





Demokrati gjelder også for tamiler 

LTIE-lederen her i samtale med de tam ilske folkevalgte (Tamil National Al ience) 

Demokrati er folkestyre hvor folk viser sin mening 

om hvordan de vil at de skal styres. De velger 
representanter som representerer deres saker og 
ønsker. Gang på gang har tamilene vist sine ønsker 

gjennom demokratiske valg i Sri Lanka. Verden kan 
ikke overse folkets dom. Regjeringen i landet og så vel 
som Internasjonale samfunnet og menneskerettighets 
organisasjoner har ansvar og plikt til å tilrettelegge 
forholdene til rette for folkets valg. 

Valget i år har gitt klart beskjed til folkevalgte og 
internasjonalt samfunn om at tamilene vil leve som en 
nasjon og de vil ha sine rettigheter. T NA(Den tamilske 
nasjonalalliansen) fikk opp ril 90 % av stemmer fra tamilske 
områder. Dermed fikk TNA 22 representanter. TNA ble 
det tredje største partiet i nasjonalforsamlingen. Selv om 
valgurnene i tamilske områder lå over 50 km fra hjemmene 
sine gikk folk til urnene for å si sin menig. Og for å vise at 
tamilene står samlet med LTTE. 

President Chandrika Kumaratungas sosialistiske 
frihetsalliansen (UPFA) som inngikk avtale med det 
marxistiske og singalesisk nasjonalistiske ]VP, som er 
motstander av fredsprosessen med tamilene fikk til sammen 
105 representanter. Ingen av partiene i sør fikk klart flertall. 

Regjeringen blir en mindretalls regjering som støttes 

av flere små partier. Dersom regjeringen er avhengig av 
partier som er mot fredsprosessen kan fredsprosessen møte 
vanskeligheter. 

For de 225 plassene på parlamentet, var det over 300 

nominerte munker på valglisten ved valget. Landet har 
jo brukt buddhistisk nasjonalisme som drivkraft for 
krigen mot tamiler. Munkene vil dominere direkte i 
nasjonalforsamlingen på Sri Lanka. Derfor har de dannet 
et eget parti. De fikk også 9 representanter ved valget. I 
krigstiden var munkene synlige for å rekruttere soldater ril 
krig mot tamiler. Emiske historiske mytene ble brukt for 
rekruttering av singalesiske ungdom moe tamiler. «Bevar 
ditt buddhistiske rike» og «Sri Lanka er et buddhistisk 
land» var få av slagordene de brukte. Selv om Munkene er 
nært knyttet til det srilankiske statsapparatet fra før av, vil 
de gjerne ha direkte blanding. D ette har stor betydning 
for munkenes rolle som forsvarere av landet og dermed 
som motstandere av løsningsforslag som inneholder enhver 
form for deling av makt mellom singalesere og tamiler. 
Selv føderale ordninger er de imot. D en singalesiske 
nasjonalismen, som det buddhistiske presteskapet 
representerer rar mer og mer oppslutting blanc singalesere. 
Dermed er Sri Lanka på vei til en sterk buddhistisk 

nasjonalistisk dominans i parlamentet. 
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Freden kan ikke skapes av andre, men av partene slev. Og 

tamilene kan ikke bli undertrykt. Dersom regjeringen ikke 
kan løse konflikten med tamilene ved å dele makten i form 

av intern selvstyre har tamilene krav og rett til å løsrive seg 

fra Sri Lanka. Ved valget i 1977 gikk tamilene til urnene og 

stemte for å løsrive seg fra Sri Lanka. Nå i 2004 har de igjen 

vist sin dom. La oss leve sammen i ett føderal stat eller la oss 

leve separat fredelig og rolig. 

TNAs manifesto 

Den Tamilske Nasjonalalliansens (TNA) manifesta: 
Politiske løsningen til konflikten på Sri Lanka må 
basere seg på å akseptere: 

• At tamilene er en egen nasjon 

• At tamilene har rett til selvstyre 

• At områder på nord og øst Sri Lanka er tamilenes 
tradisjonelle hjemland 

• At Tamilenes representanter er LTIE og regjeringen 
må forhandle kun med LTIE om løsningen til 
konflikten . 

• Høysikkerhetssoner som det singalesiske militære 
har erklært på tamilske områder må fjernes . 

•Tamilske områder må frigjøres slik at internt 
fordrevet flyktninger som befinner seg på 
flyktningsmottak kan vende hjem . 

• Den singalesiske nasjonen må videreføre 
fredsprosessen med LTIE for å etablere intern selvstyre 
i tamilske områder basert på ISGA (Interim Seif 
Governing Authority) . 

• Enhver akseptabel løsning på konflikten med 
tamilene må tas hensyn til muslimer som snakker 
tamil. 

• Løsningen må også sikre muslimenes kulturelle 
identitet og sikkerhet. 
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• Dersom den Sri Lankesiske staten ikke kan løse 
konflikten med tamilene politisk, avviser tamilenes 
krav og militær okkupasjon av tamilske områder 
forsetter, vil tamilene kunne løsrive seg fra Sri Lanka 
ved prinsippet basert på selvstyre. 

• Tamilenes rett til løsrivelse fra Sri Lanka vil være et 
faktum om det Srilankiske statsapparatet ikke har vilje 
til å dele makten med tamilene. 

Forkortelser 

MoU: Memorandum of Understanding 

LTIE: Liberation Tigers of Tamil Eelam 

TRO: Tamils Rehabilitation Oganisation 

TECH: The Economic Consultancy House 

NGO: Non-Governmental Organisation 

!NGO: International Non-Governmental 
Organisation 

ISGA: Interim Seif Governing Authority 

NTHO: Norsk Tamilsk Helseorganisasjon 

TUF: Tamilsk Ungdomsforum 

TRVS: 

LIDLIP: 

UPFA: 

JVP: 

Tamilsk Ressurs -og 
Veiledningssenter 

The international League for the 
Rights and Liberation of Peoples 

United People Ferrdom Aliance 

Janatha Vimukthi Perumana 

TNA: Tamil National Alliance 

JHU: Jathika Hele Urmaya 

SLFP: Sri Lanka Freedom Party 



Et sa111funnsansvar 

Leksehjelpen ble startet opp i 1995 med 22 elever i Oslo for å hjelpe tamilsk ungdom 
med skolearbeidet. Målet var å motivere ungdom til utdanning og forbedre de faglige 
resultatene. I dag er det rundt 200 elever på leksehjelp tiltaket i de store norske 
byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). Tiltaket drives av Tamilsk ressurs og 
veiledingssenter. 

Tamilene i Norge er stolte over å toppe statistikken 

med størst andel av ungdom i høyere utdanning 
(i fo rhold til alle andre folkegrupper i Norge, inkludert 
etnisk norske). Denne statistikken baserer seg på en 

undersøkelse av SSB. Vi er også svært opptatt av å ta vare 
på vår identitet og kultur. For å beholde vår identitet og 
kultur, har TRVS (Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter) 

forskjellige aktiviteter for barn, ungdom og eldre. TRVS 
tilbyr undervisning i tamilsk språk, dans og musikk. I tillegg 
driver senteret leksehjelp på søndager for ungdomsskole-
og videregående skoleelever. Leksehjelpen startet i januar 
1995 for å hjelpe elevene innen fagene matematikk, 
naturfag, kjemi og fysikk. Målsetningen var å hjelpe elevene 

med å få forståelse i fagene og motivere de til å forbedre 
karakterene på skolen. En annen viktig målsetting med 
tiltaket var å skape mer sosialt liv og erfaringsutveksling 
blant ungdommene. Utdannelse er nøkkelen til fremtiden 

og åpner mange dører for de unge. 

Barn og ungdom i Norge har gode oppvekstvilkår 
sammenliknet med Sri Lanka. De fleste vokser opp i trygge 
omgivelser og under gode kår. Men dette gjelder ikke alle. 
En god del barn og ungdom med innvandrerbakgrunn 
har problemer med skolehverdagen pga manglende hjelp 

hjemmefra. Dårlige norskkunnskaper fører til at mange 
av foreldrene ikke klarer å hjelpe barna sine med leksene. 
De har som oftest utdannelsen sin fra Sri Lanka og måten 
man selv er blitt undervist i er annerledes. Barna som følger 
undervisningen her i Norge vil derfor raskt fa problemer 
med å forstå hjelpen som foreldrene prøver å gi de, i 
forbindelse med skoleleksene. 

De tamilene som kom til Norge som studenter på 80-
tallet har høyere universitets- og høgskoleutdannelse 

herfra, og er godt integrert i det norske samfunnet. Disse 
fungerer som rollemodeller for dagens unge tamiler og 
norsktamiler. En del av disse "gamle studentene" er de som 
står bak leksehjelp - tiltaket. Allerede nå ser vi resultatet av 

leksehjelpen. Vi kan med stor glede og stolthet si at mange 
av våre tidligere elever allerede har kommet i gang med 
sin høgskole- eller universitetsutdannelse. Eksempelvis 
kan vi nevne tidligere elever som nå studerer medisin , jus 
og Siv.ing-studier (ved NTNU i Trondheim). Vi som er 

frivillige lærere på leksehjelp-tiltaket blir veldig motivert av å 
se at våre ungdommer lykkes, og rar mer lyst og energi til å 
kontinuerlig forbedre leksehjelpen! 

Hvor er vi i dag? 

Våre ambisjoner er å motivere og hjelpe ungdom til å 
finne «sin retning», slik at de f"ar en lysere fremtid. Vi 
forventer ikke at alle skal bli leger og ingeniører, derimot 
mener vi at elever skal bli flinkere i det de kan. Vi veileder 
ungdommene til å være et individ som tar vare på det 
tamilske samfunnets kultur og verdier, samtidig som de 
blir godt integrert i det norske samfunnet. Vi oppmuntrer 
også foreldrene til ta større del i barnas skolehverdag ved 

å arrangere foreldermøter, hvor de kan samles og utveksle 
erfaringer. Samtidig far foreldrene muligheten til å komme 
med innspill til TRVS om ting som kan forbedres. Ettersom 
leksehjelpen har utviklet seg til å bli et svært gode tilbud, 
har også elever fra flere andre nasjonaliteter tatt del i 
tiltaket. Eksempelvis kan vi nevne elever fra Vietnam, 
Ghana og Pakistan. Vi rekrutterer hele tiden nye frivi llige 

lærere uansett bakgrunn, alder og kjønn. D ette for å øke 
mangfoldet blant oss. Vi er avhengige av hjelp fra både nye 
og gamle elever for å opprettholde tilbudet. • 

Av Juwachim Reginold og Jeba Sithamparanathan 
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Mitt land! 

Jeg ser noe .. 
jeg kunne sett, selv om jeg hadde vært blind . 
Jeg hører noe ... 
jeg kunne hørt, selv om jeg hadde vært døv. 
Jeg sier noe ... 
som jeg kunne sagt. selv om je§ hadde vært stum .. . 

Jeg føler, jeg lukter, jeg smaker noe ... 
som jeg kunne gjort, 
selv om jeg hadde vært sanseløs. 

Jeg føler det eksotiske landet 
Sør for India ... 
Midt uti Det Indiske Havet ... 
Jeg lukter den sterke lukten av mat. .. 
Sem jeg hadde gått milevis for å spise .. . 
Jeg ser det vakre landet. .. 
omringet av nydelige strender ... 
Jeg ser de nydelige strendene fylt med palmetrær ... 
Palmetrær fylt med fristende kokosnøtter ... 
Kokosnøtter ... 
som venter på noen ... 
Noen som kan klatre opp og hente dem .. . 
Venter .. . 
Alle venter ... alle venter på noe ... 
Alle venter på noe godt ... jeg venter på en dag ... 
En dag jeg vil stå på sandkornene ... 
Sandkornene i en av de vakre strendene i det eksotiske 
landet .. . 
Som er mitt hjemland ... 

Kancy 



Websider på nettet 

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

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

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

inner 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 (i html-format) og 
originalutgaven (i pdf-format). 

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

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

TRO - Tamils Rehabilitation Organisation er tamilenes egen hjelpeorganisasjon. På denne siden finner du 
oppdatert informasjon om organisasjonens aktiviteter og prosjekter. 

Norsk tamilsk helseorganisasjon (NTHO) ble startet i januar 2003. Behovet for humanitært arbeid innen 
helse er stort etter den 20 år lange krigen. I 2003 gikk derfor tamilske helsearbeidere i Norge sammen om å 
sette denne problemstilling på dagsordenen. Mer om organisasjonen finnes på denne websiden. 

TECH - The Economic Consultancy House er en ngo i Sri Lanka som jobber med den teknologiske, 
økonomiske og sosiale utviklingen i de nordlige og sørlige områdene i landet. Mer info om organisasjonen 
og dens prosjekter finnes på websiden. 



Lord Buddha! Bli med oss .. 

Buddhas Frykt 
Med utslått løvemanke 

Holder løven sverdet, 

På Mahavelli elvens bredder 

Ligger kropper 

Med rotnede ansikter, 

En tamilsk kvinnes skrik 

Etter fratatt sitt barn 

Fortsatt dårlige tegn, 

Siththarthan ! 
Skvetter og våkner 

Klare øyne fylt med tårer, 

Gjennom Mahasangam 

Skal menneskeheten utvikles 

Men munker uten tid, 

Munkenes føtter 

Forlater klosterets trapper 

Tripper mot parlamentets trapper. 

-Sothiya 
Oversatt av : Anton Patrick 

Mahasangam - den buddhistiske hovedorganisasjonen på Sri Lanka 

Siththarthan - Buddhas barndomsnavn 


