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Tamiler trenger et land for å overleve!
Tamilene lider stadig under singalesisk sjåvinisme

Våpenhvileperioden på Sri Lanka:

3000 menneskeliv er gått tapt, over 700 er bortført og 510 000 

er drevet på fl ukt fra sine hjem

Det internasjonale samfunnets taushet, av hensyn til Sri Lankas

suverenitet, bidrar til statsterror

En mor med sine tre barn er drevet på flukt fra Vaharai i Øst på Sri Lanka. De søker ly under et tre
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Websider på nettet
Informasjon om konfl ikten på Sri Lanka fl orer på et ukjent antall websider. Vi har valgt ut noen av de mest 
informative og troverdige lenkene som fi nnes i dag. På disse sidene kan du fi nne svar på de fl este spørsmålene 
om konfl ikten, og behov etter tsunami- katastrofen.

http://www.tamilcanadian.com  En meget innholdsrik side. Godt presentert informasjon om tamilenes histo-
rie og kultur.  Mye informasjon knyttet til kampen for selvbestemmelsesretten. 

www.tamilnet.com  En av nettets mest besøkte tamilrelaterte webside. Her får man oppdaterte nyheter knyttet 
til tamilske saker døgnet rundt.

http://www.eelam.com  Her fi nner du detaljer om tamilenes kamp for frihet, analyser samt en del presse-
meldinger.

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

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

http://www.ltteps.org  Dette er den offi  sielle websiden til LTTEs fredssekretariat. Her fi nner man kontinuerlig 
oppdatert informasjon om fredsforhandlingene og mye annet relatert til den pågående fredsprosessen.

http://www.sangam.org Dette er en side som drives av Ilankai Tamil Sangam i USA. Den inneholder en rekke 
analyser, og fl ere linker til andre nyttige informasjonssider.

http://www.troonline.org TRO – Tamils Rehabilitation Organisation er tamilenes egen hjelpeorganisasjon. På 
denne siden fi nner du  oppdatert informasjon om organisasjonens aktiviteter og prosjekter.

http://www.ntho.no  Norsk tamilsk helseorganisasjon(NTHO) ble startet i januar 2003. Behovet for human-
itær arbeid innen helse er stort etter den 20 år lange krigen og etter tsunami katastrofen. Mer om organisasjonen 
fi nnes på denne  websiden. 

 http://www.techonnet.org  TECH – Th e 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 om 
organisasjonen og dens  prosjekter fi nnes på websiden.

http://www.nesohr.org Nettsiden til menneskerettighetsorganisasjon, Nord-Øst av Sri Lanka.

http://www.srilankatruth.com Dette er en svært informativ side om hva som virkelig har skjedd i Sri Lanka. 
Siden gir et historisk tilbakeblikk på menneskerettighetsbruddene og folkemordene som har funnet sted i landet.

http://www.tamilinsight.com På denne siden får man oppdaterte nyheter, artikler og analyser.

http://www.notam.no  NOTAM- bladets offi  sielle side. Her kan man lese artikler fra tidligere utgaver og fi nne 
lenker til andre web- resurser.
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Press frem meningsfulle 
skritt!
Det tamilske samfunnet både på Sri Lanka og i andre land har satt stor pris på 

det den norske regjeringen har gjort for å fremme en forhandlingsløsning på 
den vanskelige situasjonen på Sri Lanka. Men selv om det var en positiv utvikling 
inntil fredssamtalene stoppet opp, har hendelsene i etterkant skapt en nød og 
ødeleggelse for den tamilske sivilbefolkningen.

Fra november 2005 er mange journalister, intellektuelle og politiske aktivister 
blitt drept, enten av srilankiske regjeringsstyrker eller av de paramilitære grup-

pene som assosierer seg med dem. Hyppige angrep med fl y, artilleri og raketter har 
tvunget uskyldige tamilske sivile på fl ukt. Bare i 2006 er en halv million mennesker 
blitt hjemløse, forvist til provisoriske leirer eller til å sove under åpen himmel, uten 
selv de mest elementære fasiliteter. 

Stengningen av hovedveien A9 fra Colombo til Jaff na i august 2006 har, som 
en moderne Berlinmur, frarøvet folket i den nordre halvøya bevegelsesfriheten. 

På grunn av denne blokaden mangler de også nødvendige matforsyninger og 
me disiner. Menneskerettighetssituasjonen har utviklet seg så langt i negativ retning 
at det snart overgår de verste fantasier. Forsvinninger, utpressing, kidnappinger, 
tortur og henrettelser uten lov og dom fl orerer. Ytringsfriheten er krenket gang på 
gang; Sri Lanka ligner nå aller mest på Chile under general Pinochet. Og det er 
tamilene som i all hovedsak er gjenstand for disse overgrepene. 

Situasjonen for tamilene i dag er verre enn før fredsforhandlingene startet. 
Tamilene er følgelig desperate. Det internasjonale samfunnets taushet har opp-

muntret det srilankiske regimet til å fortsette sin off ensive krigføring mot den tamil-
ske minoriteten. Den srilankiske forsvarsministeren har selv i klare ordelag avfeid 
våpenhvileavtalen som meningsløs og i siste instans ikke-eksisterende. Regjeringen i 
Sri Lanka har tydelig vist sin motvilje mot en føderal maktfordeling av noen form. 
Enhvert forsøk på nytenkning knebles med merkelappen «grunnlovsstridig». 

Med mindre Norge inkludert giverlandene (Co- Chairs) presser fram men-
ingsfulle skritt framover, vil ikke fredsprosessen kunne gjenoppstå. Med den 

siste tidens hendelser friskt i minne, står ett sentralt spørsmål fram som det viktigste 
for tamiler over hele verden: Hvordan skal Norge og det internasjonale samfunnet 
kunne endre situasjonen?
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Sri Lanka 2007; 
en humanitær krise som 
vekker liten internasjonal 
interesse

Professor emeritus Per Fauchald
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Fem år har passert etter at våpenhvileavtalen mellom regjer-
ingen på Sri Lanka (GoSL) og de tamilske tigrene(LTTE) 

ble undertegnet 22/2-02. Utviklingen har fra høsten 2005 
vært preget av stadig økende vold og våpenhvilen er i real-
iteten ikke fungerende. De åpne krigshandlingene har vært 
mest omfattende på østkysten hvor regjeringens tropper har 
som mål å erobre de områder som etter våpenhvileavtalen er 
kontrollert av LTTE. 

Det er også i økende grad militær aktivitet i grenseområdene 
mellom Jaff na og Vanni og langs den sørlige grense av det 
LTTE-kontrollerte Vanni-området. Utveksling av granatild og 
bombeangrep fra regjeringens fl yvåpen blir stadig hyppigere 
rapportert. Hærledelsen på Sri Lanka har uttalt at når LTTE-
områdene langs østkysten er erobret, er neste fase angrep 
mot Vanni-området. Ingen av partene har offi  sielt sagt opp 
våpenhvileavtalen, men det er fra regjeringskilder antydet at 
man planlegger en folkeavstemning om spørsmålet. Det ville 
i tilfelle være et meget spesielt tema for en folkeavstemning. 
Deler av det parlamentariske grunnlaget for regjeringen (JVP) 
er motstandere av våpenhvilen og ivrer for en militær løsning.

I tillegg til direkte krigshandlinger rapporteres det fra begge 
parter daglig om arrestasjoner, bortføringer, drap, selvmords-
bomber og angrep med miner. Veiforbindelsen til den nor-
dlige del av Sri Lanka(A9) har vært blokkert siden høsten 
2006 noe som har ført til mangel på mat, medisinsk utstyr, 
medikamenter og andre varer både i Vanni-området og på 
Jaff nahalvøya.

Over 3000 sivile, kanskje så mange som 4000, er drept etter 
gjenopptagelsen av krigshandlingene i 2006 og et stort og 
ukjent antall er skadet. Den medisinske behandling ved syke-
husene i Vanni og Jaff na er preget av mangel på utstyr og 
medikamenter.   

Sammenlignet med konfl iktene i Midt-Østen, Sudan, 
Afghanistan og Somalia er pålitelig informasjon om forhold-
ene på Sri Lanka vanskelig tilgjengelig og den humanitære 
katastrofe er lite omtalt i de vestlige medier. I en FN-rapport 
(UNHCR og OCHA) fra 2/1-07 anslåes antallet interne fl ykt-
ninger på Sri Lanka til over 500.000. Av disse er nær 213.000 
nye fl yktninger som har måttet forlate sine hjem i forbindelse 

med gjenopptagelsen av krigshandlingene i 2006. Etter januar 
har antallet interne fl yktninger økt ytterligere, det er angitt at 
mer enn 40.000 har blitt fordrevet fra sine hjem i Batticaloa-
distriktet i løpet av de siste ukene. Regjeringens tvangsmessige 
repatrieringsprogram i Vakarai har vakt bekymring hos lederen 
for UNHCR på Sri Lanka Amin Awer som tar avstand fra 
bruk av tvang og press. Et stort antall sivile har også fl yktet fra 
Jaff nahalvøya. dels til Vanniområdet og dels til Tamil Nadu. 

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har store problemer med 
å komme fram til de nødstilte i fl yktningleirene og angrep 
og bortføringer og drap av hjelpe-arbeidere har forekommet. 
Drapet på 17 tamiler som arbeidet for en fransk hjelpeor-
ganisasjon i august 2006 er ikke endelig oppklart, men 
ansvaret påhviler i følge Ulf Henricsson i SLMM(Sri Lanka 
Monitoring Mission) den singalesiske hær.  

Margareta Wahlstrøm(UN Assistant Sectretary-General for 
Humanitarian Aff airs) uttalt i en pressmelding 2/1-07 sin 
dype bekymring for tap av sivile liv, forholdene for de interne 
fl yktningene og den humanitære nød på Jaff nahalvøya. 
Utviklingen etter dette har ytterligere forverret seg og man får 
inntrykk av at reaksjonen fra internasjonale samfunn har beg-
renset seg til høfl ige anmodninger til partene om å avstå fra 
voldshandlinger, respektere våpenhvileavtalen og vende tilbake 
til forhandlingsbordet. I løpet av 2006 var det med norsk 
tilrettelegging gjort fl ere forsøk på å få partene til å respektere 
våpenhvilen. Så lenge partene ikke vil følge de råd som gies, 
har selvsagt de norske tilretteleggere begrenset mulighet til å 
påvirke situasjonen. Imidlertid trues nå det tamilske området, 
som også omfatter muslimsk befolkning, av en humanitær 
katastrofe av svært omfang.

I denne situasjonen kan man føle både fortvilelse og maktes-
løshet. I tillegg til å hjelpe gjennom de kanaler som fortsatt 
er åpne, er det viktig å få fram informasjon om forholdene. 
Norske myndigheter bør føle et spesielt ansvar for å føre en 
aktiv politikk med henblikk på å skape et sterkt internasjon-
alt press for å få partene til å stoppe voldshandlingene og å 
få dem tilbake til forhandlinger. Fra stormaktene trengs det 
tydeligvis sterkere virkemidler enn høfl ige anmodninger for å 
påvirke den låste situasjonen.    

Sammenlignet med konfl iktene i Midt-Østen, Sudan, Afghanistan og Somalia er pålitelig infor-

masjon om forholdene på Sri Lanka vanskelig tilgjengelig og den humanitære katastrofe er lite 

omtalt i de vestlige medier, skriver Professor emeritus Per Fauchald 
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Gode hjelpere

Eugene Guribye,
Regionsenter for barn og unges psykiske 
helse, vest og Institutt for 
samfunnspsykologi, 
Universitetet i Bergen.
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Flyktninger i i Norge er etter sigende så traumatiserte av 
krig og ulykke at mediene for enkelhets skyld deler dem 

inn i to kategorier: tikkende bomber eller hjelpeløse ofre.

Der den første gruppen ses på som en potensiell voldstrussel, 
fremstilles de andre som en økonomisk byrde for det norske 
samfunnet. Disse bildene kan også sies å ha preget forskn-
ing på fl yktninger, ikke minst takket være diagnosen Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD) som opprinnelig ble gitt til 
amerikanske Vietnam- veteraner og siden storstilt eksportert 
til den tredje verden. 

Det er imidlertid en gryende tendens til forskning som gir et 
annet bilde av fl yktninger: som mennesker som til stor grad 
tar tak i sine egne liv. Flyktningene i disse studiene er i stand 
til å gjøre sine traumatiske erfaringer om til livsstyrkende hen-
delser som gir grobunn for positivt sosial engasjement. Pushpa 
Kanagaratnams studie av tidligere tamilske barnesoldater i 
Bergen viste for eksempel en positiv sammenheng mellom 
sterkt nasjonalistisk engasjement og mestring av egne trau-
matiske opplevelser. Min egen forskning ved Annai Poopathy 
tamilsk kultursenter i Bergen viser at selv om uttrykk som 
psykisk helse sjelden er i bruk blant tamiler, kan mange av 
aktivitetene ved senteret betraktes som en form for psykisk 
helsevern.

Det er velkjent at det er klare forbindelser mellom sosioøkon-
omiske forhold og mental helse. Mennesker med lav utdan-
ning, lav inntekt, manglende sosialt nettverk og vanskelige 
livsforhold har større risiko for å utvikle mentale helseprob-
lemer enn andre. Samtidig har man funnet at personer som 
klarer seg godt i livet på tross av vanskelige kår, gjør det takket 
være ofte ubevisste mestringsstrategier. Det mest sentrale i så 
måte er meningsfulle aktiviteter, en følelse av innfl ytelse over 
eget liv, og et godt sosialt nettverk. 

Blant tamiler ser det ut til å være visse tabuer mot å snakke 
om psykisk helse, og mange forbinder nok mentale hel-
setjenester med institusjoner som Angoda utenfor Colombo, 
der man etter sigende ”går inn, men aldri ut”. En fersk rap-
port fra Sri Lanka viste at det ikke fi nnes mer enn et par 
individuelle psykologer i hele det tamilske området av landet. 
Andre rapporter gir bilder av krigsrammede sykehus der man 
mangler både tak og senger ved de psykiatriske avdelingene. 
Erfaringer fra Ayurvedisk medisin kan også bidra til at psykol-
ogiske konsultasjoner oppleves som fremmede. 

Det viktigste er kanskje likevel at mentalt helsearbeid på Sri 
Lanka i stor grad håndteres på lokalt plan, gjennom sosiale 
nettverk der sentrale ressurspersoner er til stor hjelp. Gjennom 
sin kjennskap til den hjelpetrengendes livssituasjon ytes det 

hjelp til alt fra personlige problemer til økonomi, jus og 
ekteskaplige anliggender. På tilsvarende måte bedriver tamiler 
en type forebyggende psykisk helsevern i større perspektiv 
gjennom engasjement i det store antall tamilske organisasjoner 
også i Norge. 

Ved Annai Poopathy tamilsk kultursenter møtes tamiler 
hver lørdag og er i stand til å bygge opp og vedlikeholde 
sine sosiale nettverk. Ved senteret tilbys og organiseres lekse-
hjelp, fagundervisning, kompetanseheving, sosiale aktiviteter, 
sportsstevner og kulturelle arrangementer. Store og små engas-
jeres i frivillig arbeid ved skolen. Folk med relevant utdanning 
og kompetanse er lærere, studenter er leksehjelpere og andre 
bidrar i kulturelle arrangementer, selger tamilsk og norsk mat i 
kantina (hvor inntekten går til hjelpeprosjekter på Sri Lanka), 
eller hjelper til med forefallende arbeid ved skolen. Samtidig er 
skolen en viktig sosial arena der personlige nettverk skapes og 
ivaretas, og der samarbeid på tvers av organisasjoner kommer i 
stand på grunnlag av disse nettverkene. 

Det er også interessant at tanken bak morsmålsundervisning i 
skolen ikke er verdien av identitet i og for seg, men det argu-
menteres for eksempel ut fra internasjonale studier som viser 
eff ekten av tospråklighet for kognitiv utvikling og akademisk 
kompetanse. Hjelp til skolearbeid og motivasjon til høyere 
utdanning vektlegges ved skolen fordi det er med på å gi bedre 
livsgrunnlag for norske tamiler. Samtidig legges det til grunn 
et betydelig engasjement i forholdene på Sri Lanka gjennom 
samtaler ved skolen, opplysning, utviklings- og hjelpeprosjek-
ter, markeringer, innlegg i off entlige debatter og ikke minst 
tanken om at utviklingen av tankekraftige og ressurssterke 
individer vil være med på å fremme tamilenes sak i et større 
perspektiv. 

På disse måtene kan arbeidet ved skolen betraktes som foreby-
ggende for mentale helseproblemer ved styrkingen av sosiale 
nettverk, ved målrettet arbeid for å bedre norsk-tamilers 
sosioøkonomiske situasjon gjennom fokus på utdanning og 
yrkesvalg, og ikke minst gjennom et meningsfylt engasjement i 
samfunnsforholdene for tamiler både på Sri Lanka og i Norge. 
Denne type retning til oppmerksomhet og tanke har vist seg å 
være noe av det som skiller mennesker som har vært gjennom 
traumatiske opplevelser og likevel klarer seg godt, og de som 
utvikler PTSD. Denne modellen ligger også implisitt i bruken 
av Annai Poopathy som en rollemodell. Hun var slik i stand 
til å omgjøre individuelt raseri og bitterhet til positivt sosialt 
engasjement. Oversatt til en massemedieretorikk tilsvarer vel 
dette omtrent det samme som forvandlingen fra tikkende 
bomber til gode hjelpere?



NOTAM  MAI 2007 • SIDE 6

- Internasjonale samfunnets 
taushet skaper mistillit

Et intervju med lederen av LTTEs politisk fløy 
S.P.Tamillselvean

I virkeligheten pågår det et stort folkemord i stor skala. Den srilankiske regjeringen driver frem 

massedrap og kidnappinger. Vilkårlig fl yangrep driver også folk på fl ukt fra sine tradisjonelle 

boområder. At det internasjonale samfunnet ikke har vært opptatt av denne katastrofen har 

skuff et det tamilske folket. At det internasjonale samfunnet ikke har gjort det pleier å gjøre ved 

lignende katastrofer andre steder i verden, har svekket hele det tamilske folkets tillit til det 

internasjonale samfunnet.

Våpenhvileavtalen mellom LTTE og den srilankiske regjeringen eksisterer kun på papiret. Forsvinninger og vilkårlige drap 
har nå utviklet seg til en lavintensitetskrig mellom partene. Siden våpenhvileavtalen ble kunngjort i Oslo i februar 2002, er 

over 4.000 mennesker drept. Regjeringen har utført fl ere bakkeoff fensiver i LTTE- kontrollerte områder, uten særlig motstand. 
Mars i år utførte to små fl y tilhørende LTTE et angrep på en fl ybase om lag 400 km fra Colombo, og returnerte deretter til 
basen sin i nord. Angrepet betegnes som den første av sitt slag i verden utført av en motstandsbevegelse. Den siste utviklingen 
oppfattes av fl ere som at Sri Lanka glir inn i en situasjon som ikke lett kan reddes av et internasjonalt engasjement. Ansvarlig for 
den politiske fl øyen i LTTE,  S.P Tamilselvan, svarer her på våre spørsmål om utviklingen.

Den srilankiske hæren er aktivt engasjert i militære off ensiver på fl ere fronter de siste månedene. Dere har vært relativt inaktive når det 
gjelder bakkeopperasjoner. Hvorfor? 
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-Det er den srilankiske regjeringen som ikke respekterer våpenhvilen og som har destruert våpenhvilen totalt i den siste tiden 
ved å forsøke okkuperende angrep mot tamiler. Frigjøringstigrene har hele tiden vært bevisst å bevare våpenhvileavtalen. Vi har 
også ytret vårt ønske om det. Vårt prioriterte forslag i samtalene i Geneve 1 og Geneve 2 var å implementere våpenhvilen hun-
dre prosent.  Det var også vårt bevisste standpunkt. Den srilankiske regjeringen tok det motsatte standpunktet. I den forbind-
else fortsetter de fremdeles med angrep mot tamiler. Frigjøringstigrene holder på med forsvarshandlinger. Hvis den srilankiske 
regjeringen fortsetter med disse okkupasjonsangrepene, vil frigjøringstigrene gjøre alt de kan for å stoppe dem.

Våpenhvileavtalen eksisterer nå kun på papiret. Hva er deres neste alternativ? 

-Vårt mål er å beskytte vårt folk fra krigen som påføres mot folket, og å frigjøre vårt land fra okkupasjon. Vi har alltid prioritert 
fredelige forhandlingsmetoder for å nå våre mål når det har vært mulig. Når de nekter tamilenes grunnleggende rettigheter og 
påfører tamiler en uønsket krig, har vi ikke noe annet valg enn å beskytte vårt folk.

Hvordan reagerer dere på det internasjonale samfunnets passive holdning til regjeringens krigføring i de siste månedene? 

- Det er det internasjonale samfunnets innblanding og deres støtte som førte tamilene inn i forhandlinger og fredssamtaler. 
Men, den srilankiske regjeringen har tilsidesatt det internasjonale samfunnets normer og fører krig mot tamiler. Vi forstår ikke 
hvorfor det internasjonale samfunnet ikke gjør noe for å stoppe den srilankiske regjeringen. Dette skaper skuff eles og tillits-
brudd hos den tamilske befolkningen.

Hvis det internasjonale samfunnet nå foreslo et nytt fredsinitiativ for å få partene til forhandlingsbordet, hvordan ville dere reagert? 

-Den srilankiske regjeringen har satt en stopper for samtlige fredsforsøk og skapt en stor humanitær katastrofe overfor tamilene. 
I en slik situasjon bør det internasjonale samfunnet være strenge mot deres krigshandlinger og få dem tilbake til forhandlings-
bordet. Grunnen til dagens forferdelige situasjon er at det internasjonale samfunnet ikke har reagert på den srilankiske regjerin-
gens krigshandlinger, som er imot våpenhvileavtalen.

-Våpenhvileavtalen var en konstruktiv start. Nå har den srilankiske regjeringen ødelagt det internasjonale samfunnets forsøk, 
forventninger og deres råd, ved å føre krig mot tamiler. Derfor tror jeg at for å få den srilankiske regjeringen tilbake til freds-
forhandlinger, må det internasjonale samfunnet legge stort press på den srilankiske regjeringen. Vi har hele tiden vært innstilt 
på å respektere våpenhvilen hundre prosent.

Flyangrepet på den militære fl ybasen Katunayake er uten tvil en maktdemonstrasjon fra deres side. Noen analytikere har kommentert 
at det også kan oppfattes som at LTTE ikke er sterke nok til å møte off ensiven på bakken, men heller brukte dette fl yangrepet til å heve 
kampmoralen hos egne kadrer. Analytikere hevder også at dette kun er et symbolsk seier, men ikke en reell trussel til den mektige militær-
maskinen til den srilankiske staten. Hva er din kommentar til dette? 

Srilankiske regjeringen har fl ere ganger tidligere okkupert deler av våre områder og feiret det som store seier. De drev sam-
tidig med propaganda som gikk ut på at de hadde utslettet frigjøringstigrene og svekket tamilenes frigjøringskampen. Men, 
frigjøringstigrene har som kjent, etter hvert, drevet dem ut av disse områdene. Vi er nødt til å utvikle oss i alle mulige måter 
som land, luft og sjø for å beskytte og bevare vårt hjemland.

Sri Lankas konfl ikt vekker ikke noe særlig internasjonal oppmerksomhet, sammenlignet med for eksempel konfl ikten i Midtøsten. Hva 
gjør dere for å få internasjonal oppmerksomhet til tamilenes legitime krav?

-I virkeligheten pågår det et stort folkemord i stor skala. Den srilankiske regjeringen driver frem massedrap og kidnappinger. 
Vilkårlig fl yangrep driver også folk på fl ukt fra sine tradisjonelle boområder. At det internasjonale samfunnet ikke har vært opp-
tatt av denne katastrofen har skuff et det tamilske folket. At det internasjonale samfunnet ikke har gjort det pleier å gjøre ved 
lignende katastrofer andre steder i verden, har svekket hele det tamilske folkets tillit til det internasjonale samfunnet.
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-Tamils have a 
De jure State

Karen Parker
An interview with
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Karen Parker is a San Francisco-based attorney who spe-
cializes in human rights and humanitarian law. She has 

helped evolve international law in such areas as economic 
sanctions, weaponry, the environment, and the rights of per-
sons with disabilities. She also consults with parties to armed 
confl icts, other States, and UN offi  cials on the application of 
armed confl ict law. In 1982, she co-founded the Association 
of Humanitarian Lawyers (originally incorporated as 
International Disability Law), and has served as its president 
for over twenty years. In addition, she is the chief delegate 
for International Educational Development - Humanitarian 
Law Project, a nongovernmental organization (NGO) accred-
ited by the United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC). Th is year marks her twenty-fi fth year represent-
ing human rights and humanitarian law concerns at the U.N. 
Human Rights Forums. 

Ms. Parker has facilitated extensive discussions with the Sri 
Lankan Government and the Liberation Tigers of Tamil 
Eelam about their obligations under the Geneva Conventions 
and human rights law, with the goal of bringing the confl ict 
to an equitable resolution. 

Th e Tamil Mirror interviewed Ms. Parker in March 2007. 

Tamil Mirror: Th e Sri Lankan Government is denying food and 
medicine to the Tamil people in the North and East of Sri Lanka 
to the extent of starving them. Why are the UNHCR and other 
Human Rights Organizations not raising their voices? 

Karen Parker: In my view, the relative quiet of the interna-
tional community is in part due to very, very strong pressure 
from the parties that have an interest in the disposition of 
Tamil Eelam, most notably the US. As you know, UNICEF, 
an organization that should be especially vocal due to the 
situation of Tamil children, has traditionally been headed by 
an American. Given how discussions about various aspects of 
the crisis have unfolded, I think it’s fair to at least raise the 
possibility of undue pressure from the US government on 
UNICEF. If so, it would be rather unconscionable in the face 
of near starvation. UNICEF is certainly on full notice about 
the crisis. 

A second problem is that the Special Representatives for 
Children and Armed Confl ict sent a delegate who focused 
almost exclusively on the child soldier issue and did not ade-
quately address the other fi ve items under the mandate. At the 
same time, the Security Council’s Working Group on children 
and armed confl ict also, in my view, gave undue attention 

to child soldiers at the expense of the other fi ve issues in its 
recent review of Sri Lanka. 

I never truly have understood, however, why so many other 
countries would go along with this agenda at the expense of 
the Tamil people and why the UN forums or personages, who 
fi nally do speak up, are so vague. 

Th ere is no question when a statement is made about Darfur: 
what’s at stake, who the perpetrators are, who the victims are. 
If a catastrophe forces a statement from UNICEF or the High 
Commissioner or the offi  ce of the Secretary General or some 
entity such as the UN’s humanitarian disaster offi  ce, their 
statements are so vague that you actually read the statement 
and not know that the perpetrator is the government of Sri 
Lanka, the victims are Tamil civilians (in many instances chil-
dren) and you don’t really have a sense of the degree of viola-
tion of armed confl ict law the incident represents. I haven’t 
seen anything like that in any other confl icts and it is very, 
very, very disturbing to me. 

 TM. Tamils are concerned that many Tamil villages were bombed 
with multi-barrel Rockets and the International Community was 
silent. But when there is a bomb blast in Colombo or in South-
ern Sri Lanka they swiftly condemn the LTTE. Will they ever be 
impartial? 

K.P: What we have is an impasse in Sri Lanka in every area. 
I have no problem with multi barrel rocket launchers. It just 
depends on where they’re going. If they are going to the mili-
tary positions then there is no violation. If they’re heading to a 
civilian village then it’s a crime against humanity. 

Th e International Community responds in a rather lock step 
way. If there is an incident against one Sinhala, the headlines, 
if there is an incident against 1000 Tamils it might get a 
–mumble/grumble grudging sentence. 

I think the statements made by the US and others after seri-
ous war crimes committed by the Sri Lankan government are 
clearly reluctant mumbles: they do not really express concerns 
because they never even identify the perpetrator or the vic-
tims. Th e innocent bystander reading such pronouncement 
could clearly conclude that the LTTE carried out the opera-
tion and that the victims are Sinhala. I think that is purpose-
ful. It has to stop. 

TM:What is the diff erence between De jure and De facto? 

K.P: De jure means “by law.” Applied to land and States, if 
the land is legally your land and you are present and govern in 
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your land, you are the de jure State. De facto means “by fact.” 
Th e Sri Lankan government’s occupation of part of the histor-
ic Tamil Eelam is de facto. Th ey are there by the clear facts on 
the ground but they don’t have the legal right to it. So, their 
governance over Tamil land is not de jure. 

I know the LTTE has used the terms the other way around 
when they maintain that they have a de facto State. But I 
think the Tamils have a de jure State: they have the right to 
self-determination, the Tamil lands are those lands attached to 
that right, they are present in their land and they have a Tamil 
civil administration governing it. Th is is a de jure State. Th e 
Tamil people, of course, also have a de jure right to the Tamil 
lands under control of the government, but they are not now 
in control of them. 

T.M: All the Foreign Diplomats in Sri Lanka know about these 
Human Rights Violations. Th e President wants a military solution 
to the Ethnic Problem and yet no ones want to speak about it? 

K.P: It’s back to the same problem: the pressure, especially by 
the UN, on the international community to keep the discus-
sions on terrorism and counter terrorism rather on the war. 

Th e fact that former government ministers are speaking out 
is similar to when during the dirty war in Argentina. Nobody 
could budge the generals, they had strong international sup-
port from the US and others who helped put them in power. 
But there was kind of the court of shame. Th ere comes a 
point, if people have any humanity left, they are no longer 
willing to participate in a genocidal plan and they will step 
out. 

I think the fact that former ministers in Sri Lanka have said 
anything, even in a guarded way, is an indication that the 
court of public shame has had an eff ect. 

It is very diffi  cult especially for the former foreign minister 
who played such a role in going around the world trying to 

convince everybody to put the LTTE on the world terror-
ist list, of course at the request and pressure from the US 
government newly inspired by the Rajapakse administration 
as a whole, but there comes a point where the cost in lives is 
just too much and the will of participants to go along with it 
weakens. 

Th is happened in the Vietnam War when the US forces high-
er and higher up in the military and in the government could 
no longer stomach fi rst of all, the day to day lies and second 
of all, the atrocities being committed by US forces in Vietnam 
and that they had intervened. Th e burden became too great. 

We hope the burden becomes too great for these forces in 
relationship to the Tamil people before the Tamil people are 
annihilated. Unfortunately, we are down to kind of an end 
game in that scenario: I would want to be optimistic but this 
is a situation where there are just too many “ifs” However 
having this court of shame ostracizing the Sri Lankan govern-
ment because of their atrocities can happen.  

In earlier times, it got to the point in the United Nations 
where the Argentinean and Chilean representatives had to 
walk along the wall so they would not be confronted. I think 
we need a lot more strength in the court of public shame 
against the government of Sri Lanka. 

Unfortunately, the government of Sri Lanka has been given 
enormous latitude that neither the government of Chile or 
Argentina, for example, enjoyed. As I said in statements to the 
High Commissioner and at the Human Rights Council, this 
is unprecedented: there is no other State that has perpetrated 
such a genocidal, abusive, war crimes against another people 
that has been allowed to walk right down the middle of the 
corridor. 

Courtesy: The Tamil Mirror - April 7, 2007

I know the LTTE has used the terms the other way around when they maintain that they have a 

de facto State. But I think the Tamils have a de jure State: they have the right to self-determina-

tion, the Tamil lands are those lands attached to that right, they are present in their land and 

they have a Tamil civil administration governing it. Th is is a de jure State. Th e Tamil people, of 

course, also have a de jure right to the Tamil lands under control of the government, but they are 

not now in control of them. 
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While thanking the Norwegian government for its eff ort 
in brokering the Cease Fire Agreement (CFA) between 

the Govt. of Sri Lanka (GoSL) and the Liberation Tigers of 
Tamil Eelam (LTTE), we feel it is imperative to point out 
various fl aws in its implementation.

Th ere is no doubt, the no war- no peace situation created by 
the signing of the above agreement brought about a measure 
of stability and freedom of movement and peace of mind to 
the people of the country on both sides of the divide until the 
violence escalated after the peace talks stalled for a very long 
period. 

Peace meant two diff erent things to the People of the south 
and to the people of the Northeast. To the southerner peace 
meant removal of the large number of checkpoints in the city 
of Colombo and the safety and freedom enjoyed by them and 
their school going children. In addition to the ordinary sinhala 
persons predominantly Sinhala business community enjoyed 
the Peace dividend by the success of the stock exchange and 
the large number of arrival of tourists thus enhancing tourism 
in the south.  

To the people of northeast the removal of check points, the 
numerous long winding queues where they had to stand under 
the hot sun with their identifi cation cards in their hands and 
the freedom of movement by A9 road connecting Jaff na to 
Colombo, the capital of the country, without travelling pre-
cariously in small boats with their lives in hand through killaly 
lagoon, brought about little respite.

As far as the southerner is concerned he was satisfi ed with the 
no war- no peace situation. But the main thrust of the entire 
CFA was about restoring normalcy as envisaged in article 2.0 
of the said Agreement. As per article 2.2 the parties should 
have vacated and made accessible to the public all places of 
worship which were situated in the high security zone, within 
30 days of the date of signing the agreement which was 22nd 
February 2002. 

All the school buildings occupied by either party should have 
been vacated within 160 days from the date of agreement. 
As per article 2.11 a gradual easing of the fi shing restrictions 
should have started from 22nd February 2002 itself and in 
any event all restrictions should have been removed on day 
and night fi shing by 22nd may 2002.

As per 2.12 no search operations and arrest under the 
Prevention of Terrorism act could have been conducted. Not 
only none of the above matters have been complied with by 
the government side but in fact on the mid night of 22nd may 
2002, the then minister of defence, Mr. Marapana imposed 
further restrictions on fi shing by promulgating a regulation 
under the Public Security Act. 

It is to be noted that 2/3 of the coast of the country is in the 
Northeast and the main vocation of the people in this area is 
fi shing. No government has the right to stop them from earn-
ing their living and to allow them to starve as is happening in 
Jaff na and other areas.

Ceasefire Agreement 
and peace process

Taurus
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As per article 1.8, Tamil paramilitary groups should have been 
disarmed by the GoSL by 22nd march 2002 at the latest.

As per article 1.2 neither party shall engage in any off ensive 
military operation. Th is required total cessation of all military 
actions and includes but is not limited to such acts as; 

a. Th e Firing of direct and indirect weapons, armed raids, 
ambushes assassinations, abductions, destruction of civilian 
and military properties sabotage, suicide missions and activi-
ties by deep penetration units.

b. Areal bombardment 

c. Off ensive naval operations

Not only paramilitary forces had not been disarmed they 
worked openly along with the Sri Lankan armed forces. Th is 
has been brought out by the media, international NGOs like 
Human Rights Watch and AI and even by SLMM.

Abductions and extra judicial killings take place even in the 
centre of Colombo, the capital of the country before the eyes 
of the Police and armed forces. Members of Parliament have 
been killed and media personnel have been abducted and 
killed and the Vice-Chancellor of the Eastern University went 
missing more than three months ago, from in front of the  
biggest Conference Hall, BIMCH  in Colombo. 

According to the former Foreign Minister of Sri Lanka, Mr. 
Mangala Samaraweera (Since disposed from his position), in 
Sri Lanka, every fi ve hours a person goes missing.

“All Institutions of the  Rule of Law and Democracy have 
been dismantled in Sri Lanka creating chaotic situation in 
all aspects of governance throughout the Country”- Asian 
Human Rights Commission (AHRC), Hong kong. 

Sri Lanka is said to look like Chile under Pinochet’s rule. 
(BBC Hard Talk- Introduction to the Interview of the 
Foreign Minister of Sri Lanka, Mr. Bogollagama)    

Aerial bombardment by kfi r planes, artillery shellings and 
multi barrel attack by the armed forces is a daily occurrence 
in the northeast. Although the GoSL term their attack as 
defensive and not off ensive, they are blatant off ensive attacks 
with the casualties always being innocent civilian Tamils. 
Th e continued attack by the GoSL forces completely dis-
placed the innocent civilian Tamil population from Sampoor, 
Eechalampattai and Verugal of Trincomalee District and 
Vakarai, Kathraveli and panichenkerni  areas of Batticoloa 
district, both in the eastern province of the country. Within 
a matter of three days more than 160 000 Tamil civilians 

were displaced from the west of Batticoloa district. Th ey are 
living under the trees and in the road sides without any basic 
amenities as water, food and sanitation. In no way can this be 
described as a defensive action by the GoSL. Th e failure of the 
international community including the UN to take necessary 
action in spite of the reports from the UNHCR and ICRC, to 
the above situation of innocent civilians who were completely 
displaced from their shelter, occupation, education and prop-
erties thus violating most of their fundamental human rights 
by the GoSL can not be understood. 

Th e closing down of A9 road once again for vehicles and pas-
sengers has caused untold hardship to the people of the north-
ern peninsula. Th ere is severe shortage of food stuff  and the 
prices of the little available is so high that the people can not 
aff ord to buy it. As a consequence there is wide spread starva-
tion. Since fi shing is often banned the fi shermen themselves 
have to buy fi sh at exorbitant Rates. Children face malnutri-
tion and many children have fainted in the class rooms.

No positive action has been taken either by the peace broker 
or by the co-chairs and the International Community to make 
the Sri Lankan government to comply with the above cited 
various articles of CFA. Th ey were mostly concerned with the 
main complaint of the child soldier recruitment by the LTTE 
which formed more than 90% of the complaints against them 
whereas substantial and grave violations by the GoSL was for-
gotten and forgiven.

Although LTTE which has been insisting upon a sepa-
rate state based on the mandate given by the Tamil people 
overwhelmingly at the General Election of 1977 (follow-
ing the Vaddukottai resoloution) at the talks held in Oslo 
in November 2002, GoSL and the hard line Sinhala par-
ties (JVP and JHU ) were not ready to accept even a simple 
power sharing mechanism like the Post tsunami Operational 
Management Structure (Ptoms) for rehabilitation work in the 
aftermath of the Tsunami.

It is sad to note that even the peace brokers and co chairs have 
failed to take advantage of the Oslo decision and pave the way 
for a peaceful resolution of the long standing problem.

 Th e banning of the LTTE by EU has only alienated them 
from the peace process, upset the balance between the parties 
and exacerbated the situation.  

Th e concept of north and east of the island forming contgious 
territory of the historical habitation of the Tamil speaking 
people had been accepted in the Indo- Sri Lankan accord of 
1987. It has continued to be so as one provincial council up 
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to recently. Th e present government has overnight divided 
the north and the east as separate provinces and both the 
Governors appointed are Sinhalese and former Army and 
Navy offi  cers. A Sinhalese person has been appointed as the 
Chief Secretary of the predominantly Tamil speaking Eastern 
Province. Th is is the continuation of the policy of sinhalasis-
ing the east from the days of State sponsored colonisation. 
Th is will not help the peace process at all and it shows anti 
peace stance of the government and its allies.

Unless this concept of northeast being one unit of devolution 
is accepted and until the government gives up its addiction 
to a unitary form of government, this problem can never be 
solved. In fact a federal solution has been accepted by every 
one as a possible solution to this problem including India 
except by the Rajapakse Government and its allies JVP and 
JHU.

Th e position of the Tamil people has always been that under 
the present constitution which is a highest form of unitary 
system with the executive power residing in the president, this 
problem cannot be solved. If the government is only prepared 
to consider ways of solving the problem under this constitu-
tion without changing it, it will never be possible to bring 
about peace. 

Military solution can never bring peace to a country. Unlike 
a traditional war between two countries where victory by one 
country may wipe out the entire armed forces of the enemy 
and/ or bring them under their control, in the case of libera-
tion movements it is impossible to completely overwhelm 
them.  Even a small group surviving can destabilise the gov-
ernance of the country using guerrilla war fare and this could 
continue for years.
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En samtale med Beate Arnestad



NOTAM  MAI 2007• SIDE 15

«Det er undertrykkeren som setter dagsorden for de 
undertryktes kampform». Nelson Mandelas visdom-

sord går i oppfyllelse også i det tamilske folkets frigjøring-
skamp.

Dokumantarfi lmen «My Daughter the Terrorist» gir et lite 
innblikk i en av verdens mest innovative frigjøringsbevegelser, 
LTTE, De Tamilske Frigjøringstigrene. LTTE er kjent for 
sine spektakulære angrep mot regjeringsstyrkene og deres 
installasjoner. Geriljaens evne og motivasjon har rystet og 
overrasket en hel verden i nesten 24 år. 

Dokumentarfi lmen handler om to kvinnelige elitesoldaters liv 
innenfor LTTE. Bakgrunnshistorien blir fortalt av den ene 
jentas mor.

At fi lmen kan bli politisert av krefter som ikke ønsker norsk 
fredstilrettelegging og ivrer for en militær løsning på konfl ik-
ten, tar regissør og journalist Beate Arnestad med fatning. Ikke 
sjelden blir diplomater og hjelpeorganisasjoner som gir uttrykk 
for noe som kan virke fordelaktig for tamilene stemplet som 
«white tiger» eller blir anklaget for å ha blitt kjøpt og betalt av 
tigrene. Taktikken har selvsagt fått mange enkeltpersoner og 
organisasjoner til å tie om overgrepene mot de sivile.

Jeg ser at nasjonalistiske krefter i sør kan bruke alt mot deg, 
sier Arnestad. Jeg følte at jeg bare ved å lage en fi lm om et 
sånt tema var terrorist per defi nisjon. Det blir helt men-
ingløst å forholde seg til den slags. Man kan ikke la seg dik-
tere eller passivisere av slike grupper. 

Beate Arnestad understreker at dette i teorien er en dansk fi lm 
og at det er TV2 World i Danmark som har distribusjonsret-
ten. Filmen har ingenting å gjøre med NRK. Ingen her visste 
hva vi holdt på med og det er bare tilfeldig at jeg er norsk, 
sier Arnestad som også er kjent for dokumentarfi lmen «Where 
the waves sing», en fi lm som handler om den lite kjente 
dansk-norske kolonien Trankebar i India fra 1788 til 1808. 
Filmen ble sendt på NRK for en tid tilbake.

Den urett som skjer mot sivilbefolkningen i konfl iktområder 
er lite kjent, sier hun og nevner mangel på rettigheter, men-
neskerettigheter, beskyttelse og sikkerhet. Hun håper lidelser i 
usynlige konfl ikter blir synlige. Kloden er så liten og vi har et 
ansvar for at disse urettene ikke skal forekomme. 

«My Daughter the Terrorist» laget jeg sammen med 
produsenten Morten Daae. Ideen var opprinnelig å lage en 
serie på tre dokumentarfi lmer om kvinner i konfl ikt. Hva 
skjer med sivilbefolkningen som har levd under borgerkrig 
i en hel generasjon? Hvordan påvirker det sivilbefolkningen 

å leve i en så spent situasjon? Dette var utgangspunktet. 
Deretter begynte jeg å gjøre research, snakke med befolknin-
gen på begge sider i konfl ikten, både tamiler og singalesere. 
TV-stasjoner tenker kommersielt, de må tenne på ideen. I 
denne seansen var ett av programmene om disse kvinnelige 
soldatene. I tillegg var jeg veldig fascinert av de tradisjonelle 
hindukvinnene som har gått til så radikale forandringer som 
å ta opp våpnene og blir profesjonelle krigere. Det skrittet 
som de har tatt der, har jeg aldri sett før. Det er nesten som 
om de har hoppet 2000 år fram og blitt veldig moderne og 
selvbevisste. Og de hadde en stolthet som fascinerte meg, sier 
Arnestad. De to andre fi lmene ble med tanken da det ikke 
kom noen respons. 

Selv med researchstøtte fra NORAD og senerer 1 million kro-
ner fra Fritt Ord er det ikke en selvfølge å lage en dokumentar 
i en stat i staten. 

Spørsmålene er da hvor omfattende researchen er, hvem 
kildene er, hvor troverdige de er? Hvem kontaktet de for å få 
opplysninger? Hvem kan man stole på i en krigsherjet land? 

Selv sier Arnestad at fi lmen ikke ville ha blitt til uten alle de 
som stilte opp og ga informasjon, altså uten alle de som ville 
snakke og bidra med sitt. Da jeg begynte å spisse researchen 
på de tamilske tigrene var det veldig mange som ville snakke 
med meg på tomannshånd, sier hun og mener at dette er sen-
sitivt og at hun derfor ikke ønsker å si mer om kildene. 

Arnestad mente det var opplagt at man måtte gjøre noe med 
dette materialet, det var jo nærmest et journalistisk scoop. 
Hvorfor var det ikke blitt gjort før, spurte hun seg. Jeg 
skjønner at LTTE har vært restriktive med å gi journalister 
adgang, sier hun. En periode med våpenhvile ble som et 
åpent vindu og førte til en slags optimisme. Etter hardt press 
sa LTTE ja til fi lmprosjektet og de gikk med på at jeg fi kk 
gjøre det på mine premisser.

Hvordan er interessen for fi lmen hos publikum?

Vet du, sier hun, når vi holder på med et sånt prosjekt er 
man i en egen tåke og vet lite om hvordan omverdenen kom-
mer til å reagere. Responsen vi har fått er helt overveldende! 
Denne fi lmen berører mange på forskjellig måte og den kan 
ses med forskjellige briller, noe jeg tror er en styrke for fi l-
men.

Fredsprosessen og Norge ser ut til å ha blitt satt på sidelinjen 
i Sri Lanka. Har du fått noen signaler, eller føler du at fi lmen 
din kan skade Norges framtidige rolle som fredstilrettelegger? 
Hvordan ser det offi  sielle Norge på dokumentarfi lmen din?
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Det offi  sielle Norge har ikke ment noe om fi lmen. Dette er 
ingen politisk fi lm. Ingen intervju med makthaverne, ingen 
intervju med politikere. Ingen fakta fi lm. Det er først og 
fremst historien til to jenter og moren til den ene.

Å skaff e seg utdanning, mann, stifte familie og få barn er vel 
de fl este unge kvinners drøm? De var vel som de fl este andre 
kvinner på deres alder? Hva sier du som kvinne og mor som 
har hatt mulighet for å komme litt under huden på disse to 
jentene?

Jeg var den første utenlandske personen de noen gang hdder 
snakket med. I utgangspunktet er de skeptiske til fremmede. 
Samtidig syns de det er hyggelig å få besøk. Når jeg pratet 
med dem første gang snakket de med lærte fraser og de torde 
ikke være personlige i det hele tatt. Etter å ha vært sammen 
med dem en stund og pratet om dagligdagse ting, løsnet de 
opp. Og de har drømmer og lengsler som alle andre. Disse 
kunne ha vært mine døtre. På mange måter tror jeg de er 
usedvanlig fl otte jenter. Selvfølgelig ville de ha gjort noe helt 

annet med livene sine enn det de gjør i dag hvis det hadde 
vært fred. 

Hva vil du oppnå med fi lmen?

Når du klarer å formidle noe som er større en deg selv på et 
vis, så opplever du at når du slipper denne babyen, så fl yr 
den selv. Og det synes jeg er en stor glede. Vi har hittil bare 
hatt én visning på Oslo Dokumentar kino, og så har den 
bare fl ydd ut i verden med ryktene den omtales. Og nå har vi 
fått forespørsler fra hele verden om når den kan vises. 

Det er åpenbart at denne dokumentarfi lmen ikke kommer til 
å bli den siste fra denne konfl ikten. En konfl ikt som kunne 
ha funnet sin fredelige løsning for mange årtier siden der-
som landets myndigheter hadde respektert inngåtte avtaler 
og tilnærmet seg konfl ikten på en sivilisert måte. Slik det var 
mulig for Skottland i Storbritannia og for Quebec i Canada 
som har fått sin selvråderett. 

Av Gabriel Edwin Rosario
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Den norske dokumentaren «Min datter terroristen» var en vel anv-
endt time, mener vår anmelders liv.

“Terrorisme« er et ord som er vanskelig å definere. Mange eksperter har 
forsøkt, og kommet frem til forskjellige definisjoner. Andre igjen har 
tatt ut elementer fra forskjellige definisjoner og laget en ny ut fra disse. 
Men de har selv vært misfornøyd med hva de kom frem til. De fleste har 
ikke inkludert «statsterrorisme» som er den verste form for terrorisme 
utøvd på egne innbyggere. Professor Noam Chomsky har i sine taler og 
bøker gitt forskjellige eksempler på de verste formene for statsterror-
isme begått forskjellige steder i verden. 

«Min datter terroristen» er en 60 minutters dokumentar med engelsk 
tekst, regissert og delvis produsert av Beate Arnestad for Snitt film 
produksjon, Oslo, Norge. Fritt Ord-stiftelsen i Norge har vært med på å 
finansiere den. Skapelsen av en selvmordsbomber blir beskrevet gjen-
nom intervjuer med to svarte tigre i Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE), Darshika og Puhalchudar, og med moren til Darshika.  Den er 
filmet i Vanni, i selve området til LTTE under en relativt rolig, «ikke krig, 
ikke fred»-periode.

Det har tidligere vært laget noen spillefilmer om dette emnet, men 
mange av dem har behandlet temaet på en overflatisk måte. Filmen 
«Min datter terroristen« er et pionérarbeid av Beate Arnestad. Det er en 
dokumentar som taler for seg selv uten kommentarer. 

Det er blitt sagt at de fleste tilfellene av selvmordsbombing har dreid 
seg om kontroll av land- og grenseområder. Selvmordsbombing skaper 
ødeleggelser og målrettet skadeverk med minst mulig tap for den 
angripende part. Darshika ble sterkt berørt av at hennes far, som var 
en postmann som arbeidet på et postkontor, ble drept ved et flyangrep 
på en busstasjon i Jaffna sammen med 20, 30 andre personer. Hun har 
også vært vitne til massakrering av uskyldige tamiler, ødeleggelse av 
kirker og templer i det tamilske området og blodsutgytelse av skadede 
mennesker som søkte tilflukt i de religiøse bygningene. 

Beveget av disse hendelsene, reiser hun i ung alder frivillig hjemmefra 
for å slutte seg til LTTE. De svarte tigrene i filmen opplever sin egen sit-
uasjon slik at hvis de ikke redder sitt folk, vil de bli utslettet. De kjemper 
for rettferdighet, men blir urettmessig stemplet som terrorister.
Mens en ser filmen, undrer en seg om ikke selve transformasjonen av 
en person som gjør seg selv om til et dødelig våpen og er forberedt på 
å miste sitt liv i prosessen, faktisk kunne blitt enda mer utdypet.

Selvmordsbombere ser ikke på seg selv som selvmordsbombere, men 
som noen som ofrer sitt liv til gode for sitt undertrykte folk, for å redde 
dem fra fortsatt undertrykkelse og urettferdighet. På denne måten vil 
de rettferdiggjøre sine handlinger, og de går sin uunngåelige død i 
møte med et smil.

Det er en meget vellaget dokumentar.
- Lumière

Min datter terroristen
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Her følger Erling Lae, byrådsleder(Oslo) sin gratulasjon til TRVS:

Jeg har ved fl ere anledninger besøkt Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter, og fulgt utviklingen frem til i dag. Dere har 
imponert meg. Dere satser på barna og at barna skal få utvikle sine ressurser, enten det er med fi olinen, på fotballbanen eller 
med skolefagene. I tillegg er jeg imponert over studieveiledningen dere driver. Det er ikke tilfeldig at tamiler ligger høyt over 
gjennomsnittet for høyere utdanning og har en høyere yrkesdeltakelse enn majoritetsbefolkningen i Norge. 

Men, i tillegg til at dere har skjønt at det er barna vi må satse på, så har dere også en fi n tilnærming til det å bo og leve i et 
fl erkulturelt bysamfunn. Man blir ikke mer tolerant av å ikke kjenne seg selv og sin bakgrunn. Snarere tvert imot. Det er viktig 
å forstå sine kulturelle røtter for å unngå usikkerhet og frykt. Derfor setter jeg pris på at dere lærer opp barna i tamilsk kultur. 
Det er en fordel for tilpasningen til det norske samfunnet.

Til sist: Jeg vil aldri glemme den hjertevarmen og det samfunnsansvaret dere viste i etterkant av tsunamien i desember 2004. 
Dere bidrar til at Oslo er byen med det store hjertet!

På vegne av Oslos innbyggere vil jeg takke dere for den innsatsen dere legger ned i denne byen!

Erling Lae, byrådsleder 

Årets Annai Poopathy- pris til Ahilan Sebastian
Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter utdeler, hvert år, Annai Poopathy-pris til personer som utmerker seg for sine fram-
ragende samfunnsinnsats. Årets pris ble delt ut til Ahilan Sebastian for hans frivillig arbeid blant barn og unge. Prisen ble delt 
ut av senterets avdeling Tøyen under jubileumsfeiring på Folkets hus i Oslo, den 24. februar i år.  Sebastian anses som et for-
bilde for norsk tamilske ungdommer.

Erling Lae gratulerer Annai Poopathy prisvinneren, Ahilan Sebastian under TRVS’ jubileumsfeiring på Folketshus i Oslo
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Sivabalasingam har en sterk skaperkraft tross sin 
stille og rolige personlighet. Hans samfunnsrettede 

dikt er veldig populære i det tamilske miljøet i Norge. 
Samfunnsengasjementet kom særlig sterkt til syne i arbei-
det hans med oppstarten og utviklingen av Annai Poopathi 
tamilsk kultursenter. Senteret har nå 18 avdelinger spredt over 
hele Norge med opptil 2400 barn og unge som deltakere. 

Sivabalasingam startet som koordinator, men fungerer nå som 
hovedansvarlig for senterets undervisning og kulturelle virk-
somhet. 

Du fungerer på mange plan. Kan du dele dine følelser rundt det å 
bli hedret med Oslo bys kunstnerpris?

–Som en med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet er 
det en stor glede å ta imot denne prisen. Jeg forventer samti-
dig at denne prisen vil inspirere andre generasjons ungdom-
mer slik at de kan vise interesse for kultur og litteratur og at 
de vil leve som samfunnsengasjerte. 

Du har en lang erfaring som samfunnsaktivist, kunst og litteratur-
skaper. I hvilken del av disse er du mest fornøyd med hva du har 
oppnådd?

–Begge deler fungerer som mine to øyne. Jeg pleier å samkjøre 
den kunstneriske delen med mitt samfunnsengasjement. For å 
nevne noe, bruker jeg sangene mine når jeg arbeider med bar-
nas språkferdigheter og kultur. Det er stor mangel på kvalita-
tive undervisningsressurser for barn i det tamilske miljøet. Når 
vi sammenligner med andre språk, er det veldig få gode bar-
nesanger eller skuespill for barn i tamilsk språk. Når vi under-
viser språket med sang og musikk, vekker det stor interesse hos 
barna. Når jeg lager barnesanger og utgir dem med hjelp fra 
musikere, kombinerer jeg samfunnsarbeidet og litteraturen. 

Annai Poopathi tamilsk kultursenter framstår som et samlende 
punkt for tamilske ungdommer i Norge, og bidrar til tamilsk språk 

og kulturutvikling. Hvilke erfaringer har du fått gjennom disse 
årene?

–Andre generasjon barn som lever i Norge har et stort behov 
for tamilsk språk- og kulturkunnskap. Dette behovet har 
vært kjent hos foreldre og samfunnsengasjerte mennesker. 
Kultursenteret ble åpnet i begynnelsen av 1992 med vekt på 
undervisning av morsmål og kultur. Etter hvert ble senteret 
utviklet til et ressurs- og veiledningssenter for den norsk- 
tamilske befolkningen i hele Norge.

Siden jeg har vært gjennom hele denne utviklingsperioden, 
kan jeg bekrefte at barna på tamilskolen viser stor interesse 
i språk og kultur sammenlignet med barna fra andre euro-
peiske land – noe fl ere internasjonale samfunnsforskere også 
har bekreftet. Tamilsk ressurs- og veiledningssenter har lagt 
et godt fundament, på et riktig tidspunkt, for å gi disse barna 
en identitet. Jeg er stolt over det, og gleder meg sammen med 
de andre som var med å utvikle senteret til et slikt nivå, sier 
Sivabalasingam.

Glødende engasjert

Den tamilske samfunnsaktivisten og poeten Sivathas Sivabalasingam ble i 2005 hedret av Oslo 

by med kunstnerpris og beæret for sitt samfunnsengasjement. Det var en anerkjennelse hele det 

norsk-tamilske samfunnet satte pris på.

Kuntnerprisen til Sivabalasingam ble delt ut av ordfører Per Ditlev-Simonsen den 1.juni 2006 i Oslo Rådhus
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Antiterrorisme-klimaet etter terrorangreoene 11. september 
2001har gitt den srilankiske staten en beleilig mulighet 

til fremstille alle sine voldshandlinger som forsvar mot terror-
isme, mener artikkelforfatteren.

Demokratiet på Sri Lanka, som blir opprettholdt av regelm-
essige åpne, frie og rettferdige valg, blir ofte karakterisert 
som robust og levende av det internasjonale samfunnet. Sri 
Lanka har imidlertid i mange tiår vært plaget av etnisk vold. 
En diskriminerende lovgivning og en politisert domstol har 
skapt ulikheter, sosial urettferdighet og frembrakt eksplo-
sive stridsspørsmål om selvstendighet i den fl erkulturelle 
staten. Mange av grunnene til at Sri Lanka er blitt mer og 
mer beryktet for å bryte internasjonale normer og mennesk-
erettigheter, kan spores tilbake til dets gradvise, ustoppelige 
kursendring mot et illiberalt demokrati. 

En liberal forfatning som beskytter minoritetenes rettigheter 
og grunnleggende friheter vedrørende tale, religion, forsam-
lingsrett og eiendom - og som fremmer andre liberale idealer 
som pressefrihet og uavhengige domstoler - er en forutsetning 
for at en demokratisk stat skal kunne utvikle seg mot sosial 
rettferdighet, likhet, og etnopolitisk nøytralitet.

Fra tiden etter uavhengigheten i 1948, har Sri Lanka beveget 
seg mot en sterkt sentralisert statsmakt, en diskriminerende 
lovanvendelse av åpenbart politiserte domstoler og en institus-
jonalisering av diskriminerende språk og religionspolitikk til 
skade for minoritetene. 

«Sinhala only» loven, som ble vedatt i 1956, var en avgjørende 
markering av de statlige lovmakernes overgang til en illiberal 
lovanvendelse som har undertrykt rettighetene til de ikke-
Sinhalatalende innbyggerne i Sri Lanka.

Illiberalt demokratiIlliberalt demokrati

President Rajapakse sammen med det lankesiske militæret i Vaharai-regionen i Øst. Over 160000 mennesker har de siste månedene blitt drevet på fl ukt som følge av statens krigføring fra Vaharai.



NOTAM  MAI 2007 • SIDE 22

Artikkel 29 (2) i den uavhengige Sri Lankiske Soulbury-kon-
stitusjonen forbød Ceylon-parlamentet å vedta diskriminer-
ende lover mot en bestemt etnisk religiøs gruppe. Colombo 
avskaff et denne beskyttelsen i Konstitusjonen av 1972 til den 
Demokratiske Sosialistiske Republikken Sri Lanka. Denne 
tok opp i seg lover som befestet favorisering og spesiell statlig 
beskyttelse av Buddhismen.

Dette viste Sri Lanka-styrets sårbarhet overfor etno-politisk 
press fra velgerne, og signaliserte et skifte i Sinhalas politikk i 
retning en konstitusjonell mangel på liberalisme. Dette skapte 
en forsterket etnisk rivalisering. 

Sammenlign dette med den amerikanske grunnlovens 
«fi rst amendment» ansett for å være en av de mest liberale: 
«Kongressen skal ikke vedta lover for etablering av en religion, 
eller for begrensning av fri religionsutøvelse, eller for begren-
sning av talefrihet, eller pressefrihet; eller fredelig forsamling-
srett, og for retten til å kunne be regjeringen om erstatning for 
tap.»

Etableringen av en mektig, utøvende presidentrolle i konsti-
tusjonen av 1978 ga en konsentrasjon av makt hos en frak-
sjon av regjeringen. Utøvelsen av presidentmakten fra 1978 
og utover, inkludert Ms Kumaratunges opphevelse av det 
valgte parlamentet, bekreftet James Madisjon og Alexis de 
torquevilles frykt om at uten adekvate konstitusjonelle sikker-
hetsmekanismer mellom forskjellige fraksjoner i en regjering, 
«vil majoriteten tendere mot å danne et tyranni.»

Uten vilje til å imøtekomme Tamilenes krav på 50-tallet om 
en diskusjon vedrørende økt selvstyre, tok staten på 60-tallet i 
bruk sine militære styrker for å undertrykke den økende poli-
tiske motstanden fra det tamilske folket. Da kampen gikk over 
til væpnet motstand fra Frigjøringstigrene på slutten av 70-
tallet og tok i bruk sine store militære ressurser både til lands 
og til sjøs, hengav Colombo seg til illliberale virkemidler for å 
sanksjonere undertrykkende vedtak mot deler av folket.

Liberale demokratiske prinsipper ble kompromittert da den 
meget strenge «Prevention of Terrorism Act (PTA)» ble ved-
tatt. Den skapte et klima av straff efrihet for den mono-etniske 
majoriteten av det militære med hensyn til å bryte men-
neskerettigheter. Chemmanis undersøkelser av massegraver, 
Bindunuwewas frifi nnelse og motviljen i Colombo etter å 
undersøke de henrettelsesaktige drapene på fem tamilske stu-
denter i Trincomalee, har gitt opphavet til en mengde kritiske 
spørsmål rundt det forringede illiberale demokratiet og statens 
evne til å beskytte sårbare deler av folket mot unødvendig bru-
talitet fra sikkerhetsstyrkene.

Høyesterett ga i 2005 etter for Sinhala nasjonalistenes følelser 
og avviste et kompromiss vedrørende tsunami-hjelpeavtalen P-
TOMS som kunne muliggjort at partene som var i krig kom 
sammen. Som et senere eksempel, og som en etterligning av 
pøbelstater, bestemte Sri Lankas Høyesterett at FNs kjennelse 
i en sak relatert til menneskerettigheter var grunnlovsstri-
dig, noe som var et brudd på Vienna Convention on Law of 
Treaties. 

Sammenlign dette med den tillit amerikanere, og da spesielt 
minoriteter, har i US Supreme Court. De regelmessige, lærde 
debattene mellom dommere og jurister for å bringe det ameri-
kanske rettsvesenet opp på et høyere nivå, fører til en vedvar-
ende økning av folks kunnskapsnivå samtidig som det styrker 
demokratiet og dets lovanvendelse. Spørsmål om krenkelser av 
privatlivets fred og individets frihet i samband med utstedelse 
av nye lover for beskyttelse mot nye trusler mot nasjonal 
sikkerhet, har skapt intens off entlig debatt. 

Rettsvesenets uavhengighet på Sri Lanka har blitt ytterliggere 
undergravet, og den srilankiske presidentens brudd på «17th 
amendment,» ved sin motvilje mot å oppnevne en uavhengig 
juridisk kommisjon, illustrerer den autoritære makten som 
den srilankiske presidenten utøver.

Med den politiske kapitalen til «demokratiet» og antiterroris-
me-klimaet etter 9/11, har den srilankiske staten, på en beleil-
ig måte, midlertidig kunnet fremstille alle sine voldshandlinger 
som forsvar mot terrorisme. Imidlertid kan en økende trussel 
om oppsplitting av Sri Lanka ikke stoppes uten en «drama-
tisk endring» av Sri Lankas politikk, som oppfyller tamilenes 
meget legitime ønske om å kunne kontrollere sine egne liv, 
å kunne bestemme over sin egen skjebne og å kunne styre 
seg selv i sitt eget hjemland, i det området de tradisjonelt har 
bebodd. Sri Lankas fortsatte opprettholdelse av sitt illiberale 
regime vil kun lede til økonomisk ruin og politisk ustabilitet.

• SWRD Bandaranaike, Statsminister 1956- 1959 

• Srimavo Bandaranaike, Statsminister juli 1960- mars 1965,      
   og mai 1970- juli 1977 

• JR Jeyawardene President, feb 1978- jan 1989 

• Ranasinghe Premadasa President jan 1989-mai 1993 

• Chandrika Kumaratunge President Nov 1994- Nov 2005 

• Mahinda Rajapakse President Nov 2005-incumbent

Takk til Tamilnet.com
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5 års våpenhvileavtale har tatt slutt. FN høykommisjonær for 
menneskerettigheter (UNHCR) og andre internasjonale 

menneskerettighetsorganisasjoner har advart om den human-
itære krisen på Sri Lanka. Tamilenes hverdag blir vanskeligere 
og vanskeligere på Sri Lanka. Likevel er fl ere tamilske asyl-
søkere blitt nektet opphold i Norge. Mange blir sendt tilbake 
selv om landet er i full krig. 

Det er blant grunnene til at representanter for Lørenskog 
kommune reiste til Sri Lanka for å få en 13 år gammel gutt, 
Ashok, tilbake til Norge.

NOTAM har fått muligheten til å intervjue en av de som 
besøkte Sri Lanka, administrasjonssjef Jan -Bendix Byhring i 
Lørenskog kommune, for å høre deres erfaringer og synspunk-
ter om situasjonen på Sri Lanka i dag.

Byhring selv, Kristin Ingebrigtsen og Mau Van Le fra 
Lørenskog kommune reiste til Sri Lanka i februar i år og 
var der en uke. Under oppholdet ble de oppfordret til heller 
å presentere seg som europeer enn å presentere som norsk. 
Nordmenn er ikke populære hos fl ere singalesiske grupper 
etter Norges deltakelse i fredsprosessen, men er derimot høyt 
respektert av den tamilske befolkningen på øya. Delegasjonen 
fra Lørenskog kommune var i Colombo under hele oppholden 
på øya. 

En av de tre, Kristin Ingebrigtsen, var i Sri Lanka i 1998. 
Sammenlignet med 1998 er militæret mye mer synlig i 
Colombo, og det er meget kort avstand mellom militære kon-
trollposter. Faren for organisert kriminalitet er stor. Mange er 
redde for at de kan bli utsatt for kriminell virksomhet som for 
eksempel kidnapping, drap, arrestasjoner og trusler. 

De fl este påvirkes av borgerkrigen, også frivillige organisasjon-
er fra andre land. Organisasjonene føler at det er vanskeligere å 
jobbe i Sri Lanka nå. Dette kan bl.a. skyldes en frykt for å bli 
vitne til uønskede hendelser. Organisasjonene vurderer også 
sikkerhetssituasjonen dag for dag, og har planer for evakuering 

klare i tilfelle krigen blusser opp for fullt. Det er færre turister 
enn tidligere, og hotellene ser ut til å ha mye ledig kapasitet.

Begrenset bevegelsesfrihet

Tamilske ungdommer mellom 10-18 år ser ikke ut til å kunne 
bevege seg fritt i Colombo.  De må gå sammen med en vok-
sen når de er ute. Ungdom kan ikke samles i grupper for å ha 
fritidsaktiviteter. Fotball og lignende aktiviteter er med andre 
ord ikke mulig utenfor skoletiden. Den norske delegasjonen så 
ingen barn på gata etter skolen 

Ungdommer over 18 kan gå ut, men må alltid ha med seg 
de nødvendige identitetspapirer med personlig opplysninger. 
Skolebarna blir fraktet til og med til skolen.  

Husransakelser gjør livet vanskelig. Alle beboere på i et 
hus skal være registret hos politi og må ha tilsvarende lister 
hjemme dersom det blir husundersøkelser. Tamiler i Colombo 
føler derfor det er vanskelig å besøke hverandre. 

Det er unntakstilstand i Sri Lanka. Militæret har fått vide full-
makter til å anholde og fengsle folk uten rettssak. Situasjonen i 
Colombo viser tydelig at det foregår en borgekrig på øya. Den 
organiserte kriminaliteten øker, og en FN-rapport fra desem-
ber 2006 hevder at det er stor risiko for at tamilske barn og 
ungdom kan bli utsatt for trakassering eller andre kriminelle 
handlinger.

De tre fra Lørenskog kommune reiste til Sri Lanke for én 
enkelt sak, og derfor tenkte de ikke på å reise til andre steder 
enn Colombo. De vurderte å treff e moren til Ashok, men fi kk 
ikke mulighet til å reise til nordover. Dessuten fi nnes det ikke 
vanlige transportmuligheter mellom nord og sør på Sri Lanka 
på grunn av borgerkrigen.

Administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring mener at unntakstil-
stand, militær kontroll, høy kriminalitet gjør at det er stor fare 
for at uønskede ting kan skje med tamiler i Sri Lanka. 

Lørenskog kommune 
besøkte Sri Lanka
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Han understreket at FN fraråder å sende tilbake folk til Sri 
Lanka, spesielt til nord og sør. Tamiler risikerer å bli arrestert 
eller mistenkt for å ha kontakt med opprørere. De to siste 
årene har kampene igjen blusset opp i deler av Sri Lanka. 

Flere blir drept og mange mennesker fl ykter fra sitt bosted 
og slår seg ned i fl yktningleire. Som i alle kriger, går det verst 
dette ut over barna. Barn blir drept, mister foreldrene sine, 
mister venner og går glipp av skolegang. Bortsett fra Norge så 
kjenner vi ikke til at andre vestlige land har sendt mindreårige 
barn tilbake til Sri Lanka i løpet av siste tiden.

Det at det er utrygt for Ashok i Sri Lanka, er en av grunnene 
til at vi mener Ashok bør få komme tilbake til Norge. FN har 
uttalt at mennesker som er på fl ukt fra Sri Lanka, ikke skal 

sendes tilbake sånn som situasjonen er nå. Vi mener dette er 
et svært viktig argument overfor norske myndigheter i arbeidet 
med å få Ashok tilbake til Norge. 

Lørenskog kommune samarbeider med Ashoks advokat, som 
har fremmet krav om omgjøring av vedtaket om utsending, og 
det kan være aktuelt å reise et søksmål for retten dersom ved-
taket opprettholdes. 

Selv om dette gjelder en enkeltsak, håper Lørenskog kommune 
at det vi oppnår i denne saken også kan hjelpe andre barn som 
står i fare for å bli sendt tilbake til Sri Lanka

- Chelvi Nanthan

NOTAM har fått muligheten til å intervjue en av de som besøkte Sri Lanka, administrasjonssjef  Jan -Bendix Byhring i Lørenskog kommune, 
for å høre deres erfaringer og synspunkter om situasjonen på Sri Lanka i dag.
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NOTAM har fått æren av å intervjue fi re sterke kvinner 
som brenner for politikk. De er alle svært engasjert i 

både det tamilske og norske samfunnet og ønsker å jobbe med 
ulike saker innen fl ere felt. 

Sumathi Wijeyaraj er 43 år og jobber som sykepleier. 
Hun stiller nå til valg i Bydelsutvalget i Stovner bydel for 
Arbeiderpartiet.

Th ilagawathy Sanmuganathan  jobber som tospråklig lærer og 
har bodd i Norge i 18 år. 

Hun studerer ved Høgskolen i Oslo. Hun er også engasjert i 
den tamilske kvinneforeningen og sitter i styret på tamilsko-
len på Lørenskog. Hun stiller til valg for kommunestyret i 
Lørenskog kommune.

Th usyanthy Ganechandra er 22 år og har bodd i Norge i 17 
år. Til sommeren fullfører hun sykepleierutdanningen ved 
Diakonhjemmet høgskole. Hun er også et aktivt medlem av 
Tamilsk Ungdomsorganisasjon. Hun stiller til valg som bydel-
skandidat for Arbeiderparitet i Grorud bydel i Oslo.

Khamshajiny Gunaratnam er 19 år og kom til Norge da 
hun var 3 år. Hun er elev ved Oslo Handelsgymnasium. 
Hun stiller i kommunevalget i som bystyrerepresentant for 
Arbeiderparitet.

Hva er din kjernesak?

Khamshajiny Gunaratnam mener at integrering, ungdom og 
miljø skal stå øverst på prioriteringslisten.

- Det eneste motivet er å skape et bedre fellesskap. Vi lever i et 
av verdens beste land, og det er viktig å passe på at utviklingen 
fortsetter i postiv retningen, sier hun.

Th usyanthy Ganechandra mener også at integrering er viktig.

- Men helse og miljø er også viktig for meg, sier hun.

Siden jeg selv har sykepleieutdanning, har jeg sett problemene 
pasienter møter i helsevesenet, spesielt i eldrepolitikken. De 
bør ha fl ere pleiere som hjelper til når de er innlagt på syke-
hjem.Samtidig har nåtidens ungdommer fysiske og psykiske 

Tamilske kvinner velger 
politikk

F.v: Thilagawathy Shanmuganathan (kommunestyrekandidat, Lørenskog), Thusyanthy Ganechandra (Bydelskandidat, Grorud), Sumathi Wijeyaraj (Bydelskandidat, Stovner) og Khamshajiny Gunaratnam (bystyrekandidat, Oslo)
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belastninger. Det er viktig at de får bedre tilbud for å kontakte 
helsetjenesten. Lengre åpningstider og fl ere helsetjenestein-
stitusjoner er et nødvendig tiltak slik at ungdommer kan få 
hjelp.

Hva er motivet bak det å stille til valg?

- Jeg er selv en innvandrerkvinne og bor i en fl erkulturell 
bydel. Gjennom frivillig arbeid har jeg møtt fl ere innvan-
drerkvinner og har sett deres problemer. Jeg føler jeg kan bidra 
med mye og være med i prosesser som hjelper disse gruppene 
for å bli integrert, sier Sumathi Wijeyaraj.

Hva ønsker du å gjøre for minoritetsgrupper i Norge/Oslo?

Th usyanthy Ganechandra vil at minoritetsungdommer inte-
grerer seg mer i samfunnet og politikken. 

-Norge er et fl erkulturelt land. Det er viktig at vi som er av 
minoritetsbakgrunn engasjerer oss mer i samfunnet og fun-
gerer som en påvirkningskraft. 

Hva ønsker du å formidle til det tamilske samfunnet?

Khamshajiny Gunaratnam mener det tamilske samfunnet er et 
utrolig eff ektivt samfunn. 

-De jobber hardt, kriminalitetsnivået er lavt i forhold til andre 
folkegrupper, og mange tamilske ungdommer tar høyere 
utdanning. Alle deres egenskaper og kreative arrangementer 
blir holdt innenfor en liten sirkel, det blir sjelden synliggjort. 
Derfor er det viktig at de norsktamilske ungdommene gjør 
noe med dette.

Th ilagawathy Sanmuganathan ønsker å fokusere på skolen. 
Hun mener den kan fungere som en brobygger mellom det 
norske og tamilske samfunnet.

Sumathi Wijeyaraj mener det tamilske samfunnet skal engas-
jere seg mer i politikken og delta sterkere i samfunnsutviklin-
gen.

Å være kvinne og ha tid til politikk i tillegg til skole, jobb og fami-
lie kan være krevende. Hvordan takler dere denne utfordringen?

–Det handler om proriteringer, sier Th ilagawathy 
Sanmuganathan. 

 –Jeg neglisjerer ikke familien min for politikken, men prøver å 
fi nne en balanse der jeg kan yte mitt beste på begge områder. 

–Dette er et viktig spørsmål. Det er ikke lett å kombinere 
familie, jobb og politikk. Jeg har en snill mann som forstår 
meg. Han er en god støttespiller, sier Sumathi Wijeyaraj. 

Hva er dine ambisjoner videre? 

Sumathi Wijeyaraj ønsker å yte sitt beste i det samfunnet hun 
er en del av. Hun føler at hun som alle andre har et ansvar når 
det gjelder å engasjere seg i samfunnsutviklingen.  

Khamshajiny Gunaratnam fokuserer først og fremst på skolen.

-Både valgkampen og studiene starter til høsten. Uansett hvor 
viktig politikken er for meg, er det aller viktigst å fullføre 
utdanningen. Mine ambisjoner videre er å holde det politske 
arbeidet i den ene hånden og studiene i den andre, og gjøre 
det beste ut av begge.

Th usyanthy Ganechandra vil jobbe for å få fl ere ungdommer 
til å engasjere seg i det norske storsamfunnet og skape et godt 
grunnlag for integrering blant minoritetsgrupper.

Dersom du vinner valget, hva ønsker du å gjøre?

–Siden jeg stiller som bydelskandidat, kommer jeg til å bruke 
mitt nettverk og min kunnskap til å påvirke de avgjørelsene 
og prioriteringene som blir foretatt i bydel Grorud, sier 
Th usyanthy Ganechandra.

– Samtidig kommer jeg til å ta hensyn til ønsker og opp-
fordringer, sier hun.

–Jeg vil være med på å bygge et nettverk med innvandrerkvin-
ner og norske kvinner, sier Sumathi Wijeyaraj. Hun forteller 
at hun selv har sett at mange kvinner og menn med innvan-
drerbakgrunn sliter med familievold, barneoppdragelse og 
psykiske problemer. 

–Jeg vil gjerne fi nne gode tiltak for å løse disse problemene, 
sier hun

–Jeg ønsker å sette i gang fl ere tiltak for ungdom og være 
en inspirasjonskilde for hvordan man kan få til en vel-
lykket integrering av innvandrerne i Oslo, sier Khamshajiny 
Gunaratnam.

Og det er viktig å ikke glemme miljøet, legger hun til. 

–Bærekraftig utvikling står sterkt hos meg, sier Gunaratnam.

NOTAM vil følge valget grundig og ønsker kvinnene lykke til 
i politikken. 

Av Thusjanthy Yogalingam
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En historisk gjennomgang av fredsprosessen på Sri Lanka er 
mest egnet til å vekke fortvilelse. Tilbakeslagene har vært 

langt fl ere enn framskrittene.

Sri Lankas regjering og de tamilske tigrene, LTTE underteg-
net i februar 2002 en formell våpenhvileavtale, tilrettelagt av 
Norge.

Våpenhvileavtalen har tre deler:

 - Et opplegg for våpenhvilen, med fullstendig stans i alle 
off ensive militære operasjoner, en minsteavstand mellom 
frontlinjene og økt bevegelsesfrihet for ubevæpnede soldater på 
begge sider.

- Tiltak for å gjenopprette normale levekår for alle innbyggere 
i Sri Lanka, ved å sette en stopper for undertrykkelse av sivile, 

gi uhindret tilgang for ikke – militære varer, åpne veier og 
innføre gradvise lettelser i fi skerirestriksjoner.

- Etableringen av en internasjonal overvåkningsmekanisme 
under norsk ledelse. Denne mekanismen skal overvåke om 
partene overholder avtalen, og undersøke påstander om brudd 
på våpenhvilen.

Regjeringen halte ut tiden uten å implementere klausulene i 
våpenhvileavtalen. Regjeringen lot være å trekke militæret ut 
av folks hjem, skoler og sykehus som de beslagla under kri-
gen. Regjeringen erklærte i stedet de store landområdene som 
militære sikkerhetssoner og lagde permanente hindringer for 
folk som ønsket å vende tilbake til hjemmene sine. Komiteen 
for nedtrapping og normalisering sluttet å fungere. Komiteen 
som var opprettet for å løse humanitære oppgaver for folket, 

Et trist tilbakeblikk

Tamilene var fl eksible og sa seg enig i en føderal løsning, men på regjeringens side har man vært 

lite villig til å gi noe i gjengjeld. Det så man da tamilene la frem et forslag om midlertidig selvs-

tyre (Interim Self-Governing Autority, eller ISGA) som skulle innbefatte viktige demokratiske 

prinsipper; valg, domstol, en uavhengig domstol skulle stå sentralt. 
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ble aldri utøvd i praksis på grunn av forsinkelser og juridiske 
hindringer.

Som likeverdig partner med LTTE, unnlot den srilankiske 
regjeringen å invitere de tamilske tigrene til givermøte i 
Washington i forkant av Tokyo-konferansen. Man forsøkte å 
isolere den tamilske part i internasjonal sammenheng, noe som 
førte til at tamilene heller ikke var representert under Tokyo-
konferansen.

Etter at våpenhvileavtalen ble underskrevet, ble det holdt 
seks runder med fredsforhandlinger, men allerede 2003 brøt 
samtalene mellom partene sammen.

Tamilene var fl eksible og sa seg enig i en føderal løsning, 
men på regjeringens side har man vært lite villig til å gi noe 
i gjengjeld. Det så man da tamilene la frem et forslag om 
midlertidig selvstyre (Interim Self-Governing Autority, eller 
ISGA) som skulle innbefatte viktige demokratiske prinsip-
per; valg, domstol, en uavhengig domstol skulle stå sentralt. 
Regjeringen nektet imidlertid å ha samtaler om ISGA.

Tsunamien som inntraff  den 26.desember 2004, forårsaket 
enorme menneskelige og materielle ødeleggelser på Sri Lanka. 
Det var den nordlige og den østlige delen av Sri Lanka som 
ble hardest rammet. De tamilske tigrene og regjeringen ble 
enige om å opprette et operasjonsledersystem etter Tsunami 
avtalen (P-TOMS), noe som ville gitt mulighet for gjenopp-
bygging. Dette ble forkastet av Sri Lankas høyesterett. Den 
massive bistanden som var lovt av det internasjonale samfunn 
kom ikke de foldbølgerammede i nordøst til gode, som følge 
av domstolens sabotering av det planlagte fredsinitativet.

Presidentvalget som ble avholdt i 2005 stod mellom kandi-
daten som hadde mislyktes i å realisere de forpliktelsene han 
hadde inngått i løpet av fredsprosessen, og som hadde splittet 
de tamilske tigrene - og kandidaten som hadde gjort se til tals-
mann for en løsning innenfor én stat.

I november 2005 vant Rajapakse presidentvalget med støtte 
fra det marxistiske partiet (JVP) og buddhistiske munker. 
De er motstandere av fredsprosessen. Dagens president på 
Sri Lanka har utvist dobbelmoral gjennom to ulike politiske 
fasader. Til det internasjonale samfunnet signaliserer han at 
hans politikk er rettet mot fred, men sannheten er at han set-
ter sin lit til sin militære fremgangsmåter. Han engasjerer også 
ulike paramilitære grupper i en skyggekrig under ledelse av 
den srilankiske hæren. De myrder både journalister, intelle-
ktuelle, studenter, LTTE-medlemmer og uskyldige sivile. 
Deres mål er å svekke den tamilske nasjonen.  

De to samtalene i Genève i 2006 ga ikke noe resultat, på 
grunn av regjeringens manglende interesse for en fredelig 
løsning på konfl ikten. Målene med disse samtalene var at 
man skulle implementere våpenhvileavtalen samt avtalen fra 
myndighetenes side om å avvæpne de paramilitære, og få slutt 
på de humanitære problemer ved at A9 veien ble åpnet. Dette 
ble ikke gjort, og den srilankiske hæren gikk til angrep på 
tamiltigrenes posisjoner og erobret områdene i øst (Mavil Aru, 
Sampoor og Vakarai).

I 1988 lovte India å megle mellom LTTE og Sri Lankas 
regjering. Den indiske regjeringen og Sri lankas regjering 
undertegnet Indo-Sri Lanka enighet i 1988.

Avtalen gikk ut på at den nordlige og østlige delen av Sri 
Lanka skulle holdes sammen, og at disse to provinsene skulle 
tilhøre den tamilske befolkningen.

16.Oktober 2006 bestemte Sri Lankas høyesterett at fusjonen 
mellom nord- og øst provinsen var ugyldig, ulovlig og ikke i 
samsvar med Sri Lankas grunnlov. 

Giverlandene (Norge, USA, EU og Japan) stilte ikke krav 
eller protesterte mot manglende gjennomføring eller brudd 
på våpenhvileavtalen fra myndighetenes side. Giverlandene 
uttaler alltid at det må fi nnes en politisk løsning på konfl ikten. 
USA tar alltid en pro-Colombo posisjon, Norge er i nøytral 
situasjon, Japan defi nerer seg selv som giverland og EU er alli-
ert med USA, men mindre tilhenger av Sri Lanka.

Etter at den EU satte LTTE på sin liste over terroristorgan-
isasjoner, har unionen i sterk grad forstyrret likevekten i den 
status og makt. Tamiltigrene fi kk ovenfor den srilankiske 
regjeringen ved inngåelsen av våpenhvileavtalen.   

Veien fremover
9.februar 2007 uttalte president Mahinda Rajapakse til BBC 
News at våpenhvileavtalen med tamiltigrene i 2002 var en feil-
takelse. Med denne uttalelsen viser han at han og regjeringen 
setter lit til militær løsning. Både giverlandene, FN og India 
har uttalt mange ganger at det ikke fi nnes en militær løsning 
på konfl ikten på Sri Lanka. Fredsprosessen er død og internas-
jonale aktører gir fortsatt økonomisk støtte til et land som er 
på vei til en ny krig.

Av Anne Diana Martin Pathinathar 
Dette er et sammendrag av rapporten ”Sri Lanka`s peace process and 
the way forward. Utgitt av Center for Just Peace and Democracy (CJPD) 
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Internasjonal involvering er avgjørende for fredsprosessen på 
Sri Lanka, og Norge må fortsette sitt engasjement. Det var 

blant hovedpunktene da internasjonale eksperter var samlet til 
seminar i Bergen i februar.

Rundt 100 deltagere og representanter for ulike masseme-
dier var samlet i Raftohuset under seminaret ”Sri Lanka: Th e 
Stalemate in peace process”. Seminaret var arrangert av Norsk 
Tamilsk Forum.

Den 22.februar var det 5-årsmarkering for våpenhvilen mel-
lom den lankesiske regjeringen og LTTE. Norge spilte en sen-
tral rolle i forhandlingene som ledet frem til våpenhvilen, men 
siden 2005 har situasjonen vært fastlåst og Sri Lanka befi nner 
seg i en ny krigssituasjon. 

Rådgiver i Utenriksdepartementet, Th omas Stangeland, dis-
kuterte innledningsvis Norges rolle i fredsforhandlingene. Han 
pekte på viktigheten av at partene holder løftene som har blitt 
gitt under fredsforhandlingene. 

Stangeland konkluderte med at Norge vil fortsette med å 
legge til rette for forhandlinger, men at det er de motstridende 
partene som må fi nne en løsning på konfl ikten. 

- Legitim krig
Karen Parker, grunnlegger av Association of Humanitarian 
Lawyers og medlem i FNs økonomiske og sosiale råd, beskrev 
situasjonen på Sri Lanka som et tilnærmet folkemord, og 
mener tamiler har en lovfestet rett til selvbestemmelse og til 
væpnet motstand mot sine undertrykkere. Internasjonal lov 
kan bli et viktig redskap for å bevege fredsprosessen fremover, 
mener Parker. 

Hun mener manglende internasjonal kunnskap om situasjo-
nen på Sri Lanka er et av fredsprosessens største problemer. 

Dr. Vickremebahu Karunarathne fra det venstreorienterte 
Nava Sama Samaja-partiet på Sri Lanka mente også at endring 
bare kan skje ved å stoppe internasjonal støtte til den lanke-
siske regjeringen. 

Parlamentsmedlem Suresh Premachandran i Tamil National 
Alliance mener tamiler gjennom historien har gjort mange for-
søk på å løse konfl ikten med fredelige midler. Men siden 1976 
har det ikke vært andre muligheter enn militær motstand, sa 
han. 

Premachandran mener at utenforstående ser et forent Sri 
Lanka som den eneste løsningen, føler mange tamiler at løs-
ningen er en separat stat. Han minnet om at fl ere hundretusen 
tamiler bor i fl yktningeleire og har ikke fått vende tilbake til 
sine områder, heller ikke under våpenhvilen. 

Sivile lidelser
Olav Bergmål fra All Parties Solidarity Group Sri Lanka/ 
East Timor l fremhevet at en militær løsning på konfl ikten er 
umulig og at kompromisser er viktig. Bergmål pekte også på 
viktigheten av bedre inkludering av sivilsamfunnet i fredspros-
essen. 

Pater Alphonsus Bernard, leder for Roman Catholic Justice 
and Peace Commission i Jaff na mener blokaden av hovedveien 
inn til Jaff na har fått store følger for sivilsamfunnet. Mangel 
på kunstgjødsel, skadedyrsmiddel og landbruksmaskiner har 
svekket lokal produksjon samtidig som at det har vært forbud 
mot fi ske siden 2006. I tillegg til matmangel er det akutt man-
gel på medisiner, og apoteker og fødeavdelinger har måttet 
stenges. Bernard bekreftet at sivilbefolkningen lider daglige tap 
og oppfordret det internasjonale samfunnet til å gripe inn.

Ekspertene har talt: 
Verden må gripe inn
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Terror-stempelet
Forskeren Lodve A. Svare ved senter for fredsstudier ved 
Universitetet i Tromsø mente under seminaret at de det inter-
nasjonale samfunnet og lokale parter står ovenfor vanskelige 
moralske dilemmaer: Er det globale anti-terrorist klimaet til 
hinder eller fordel for fremtidige forhandlinger? Hvordan kan 
LTTEs status som eneste representant for tamilene kombin-
eres med de rettmessige kravene om en bredere tamilsk delt-
agelse i fredsprosessen? 

Svare pekte imidlertid på konfl iktene i Rwanda, Bosnia og Sør 
Afrika som eksempler på at forsoning kan fi nne sted på kon-
struktive måter. 

Viraj Mendis representerte som siste taler en fl yktningbasert 
menneskerettighetsorganisasjon med sete i Bremen, Tyskland. 
Ifølge Mendis har forbudet mot LTTE i USA og EU bidratt 
til å destabilisere fredsprosessen ved å styrke posisjonen til 
lokale partier som er motstandere av det norske engasjementet. 

Bred enighet
Seminarets deltagere delte som helhet bekymringen om men-
neskerettighetskrenkelser på Sri Lanka, og påpekte at det 
måtte øves press på den Lankeiske regjeringen. 

Det internasjonale samfunnets redskaper inkluderer politisk 
press, tilbakeholding av økonomisk støtte og stans av militær 
opplæring og våpenforsyning.  

Fungerende direktør ved Christian Michelsens institutt 
og møteleder Alf Morten Jerve oppsummerte som følger: 
Forbudet mot LTTE kan heves gjennom politisk press i 
Europa med den voksende motstanden som fi nnes på konti-
nentet mot den amerikanske krigen mot terror. Det internas-
jonale samfunnet må øve press ikke bare på den ene parten av 
konfl ikten. Og sist, men ike minst: Den defi nitive løsningen 
på konfl ikten må fi nnes av de motstridende partene. 

Bilder fra seminaret «Sri Lanka: The Stalemate in peace process» som ble arrangert i forbindelse med 5års markeringen av våpenhvileavtalen, Raftohuset, 

Bergen 21.februar 2007.



NOTAM  MAI 2007• SIDE 31

Selv i Norge, hvor både sola og husdyr er sjeldnere å se 
enn på Sri Lanka, har Th ai Pongal en klar funksjon blant 

tamiler.

Th ai Pongal er knyttet til innhøstingen, en feiring for å 
vise takknemlighet til naturen for gaver som sola og hus-
dyrene - begge to essensielle ingredienser for en vellykket 
innhøstning. Festivalen feires i stor skal i Sør-India (Tamil 
Nadu) og NordØst i Sri Lanka (Tamil Eelam). I tillegg blir 
den også markert og feiret i andre land med tamiler som f.eks. 
Singapore og Malaysia. 

Th ai Pongal sies å ha opprinnelse i den såkalte Sangam-tiden 
(300 f. Kr – 300 e. Kr). Th ai er den tamilske måneden som 
kan sies å tilsvare tidsperioden januar - februar i den gregori-
anske kalenderen (den som de fl este av oss benytter til vanlig). 
Pongal- festivalen varer egentlig i fi re dager, i hvert fall i Sør-
India, som har den største tamilbefolkningen. Det er likevel 
Th ai Pongal som framtrer som den viktigste av dem. Det er 
denne ene dagen av selve Pongal- festivalen som feires med 
størst entusiasme av de fl este tamiler rundt om i verden. Th ai 
Pongal feires den første dagen i Th ai, vanligvis en dag mellom 
12 og 15.januar i vår gregorianske kalender.

Ordet «pongal» refererer til den symbolske retten som lages 
den dagen, og som direkte oversatt vil bety «å koke (over)». 
Man koker ris sammen med melk, palmesukker, rosiner, nøt-
ter og en spesiell type bønne (mungbønne), gjerne i nye kjeler 
eller potter, som er den egentlige tradisjonen. Risen blir kokt 
helt til det renner over, og da blir det ropt «Pongalo pongal!». 

Når maten er ferdig laget, er tradisjonen å legge det på banan-
blad og videre legge fram litt av maten som off ergave til 
naturen. Familien vil som regel samle seg rundt og be en liten 
stund. Man benytter da muligheten til å takke for naturen, 
sola og bøndene. Deretter vil familien sammen spise Pongal, 
som gjerne blir servert med frukt som bananer og mango.

Pongal-feiringen er en gledesbringende festival for alle tamiler. 
Den tamilske kulturen og de historiske tradisjonene blir gjens-
peilet i Th ai Pongal, samtidig som de også blir opprettholdt. 
Det er også en viktig feiring siden alle, uansett sosioøkono-
misk bakgrunn, arbeid og tro, har mulighet til å delta. Dette 
er også en av de få feiringene som framhever den tamilske 
kulturarven for den tamilske diasporaen rundt om i verden, i 
tillegg til å binde dem nærere sammen som én folkegruppe. 

Av Rushanth Vathanagopalan

Tamiler samles om 
Thai Pongal 
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Etnisk renskning av tamiler på Sri Lanka 
Tegningen av den tamilske kunstneren Maha
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Merk deg navnet Jathavan Suntharlingam, om du greier. 
Det er nemlig navnet på et ungt norsk-tamilsk sjakktal-

ent fra miniputtlaget. Etter seieren i Landsturneringen 2006, 
beholder han tittelen som norgesmester. 

Unggutten er født og oppvokst i Norge, med foreldrene 
som opprinnelig er fra Sri Lanka. Det er ikke uten grunn at 
Furuset- gutten har fått mange gode kallenavn. 

Allerede i en alder av ni år har Jathavan fra Oslo sjakkselskap 
(OSS) representert Norge i fl ere turneringer. I 2005 deltok 
han i landskamp mot England, mens han i 2006 deltok i 
både Nordisk mesterskap (Finland) og europamesterskapet 
(i Montenegro), i tillegg til fl ere individuelle turneringer. 
Sjakkinteressen går 3-4 år tilbake. Helt siden da, har Jathavan 
vært en aktiv sjakkspiller. I fritiden stortrives han med å spille 
mot voksne, så vel som mot jevnaldrede. 

Faren til Jathavan, selv en hobbyspiller, forteller at tamilene 
har en sterk tradisjon for å følge opp barna i deres interesser. 
Også moren er på plass ved siden av unggutten som ivrig 
tilskuer i de fl este turneringene, både for å motivere sønnen 
og følge med på de spennende partiene. Man må heller ikke 
glemme Jathavans to år yngre søster Jarani, som har gjort 

et merkbart innmarsj i miniputtlaget med 5/9. Med støtte 
fra hele familien har Jathavan klart å klatre helt til topps på 
landsbasis. Norgesmesteren beskriver den siste seieren som ”en 
drøm som gikk i oppfyllelse”.

Han hadde vært skuff et over bare å få andreplass i 2005-turn-
eringen, og hadde målene klare foran fj orårets turnering. Da 
han i fj or klarte å bli norgesmester i miniputtlaget, satte han 
seg nytt mål for 2007: ”Nemlig å bli Norgesmester i lilleput-
tlaget!”. Utfordringene fra lilleputtlaget har allerede funnet 
veien til det unge talentet. For Jathavan er ikke sjakkspill bare 
glede og spenning, men også noe lærerikt. 

Strategi og taktikk har 9-åringen lært seg for lenge siden. 
Jathavan er ikke bare tamilenes favoritt, men også en inspiras-
jon for andre sjakkinteresserte med eksotiske røtter her i lan-
det. Sammenliknet med Norge har Sverige og Danmark langt 
fl ere sjakktalenter med innvandrerbakgrunn. For Jathavan 
er målet for dette året krystallklart. Den enorme støtten fra 
familien ser ut til å bli enda større. Med dette og ikke minst 
ferdigheter og sterk vilje, er det liten tvil om at Jathavan vil nå 
langt. 

Av Sangeetha Sivagnanasundaram

Ung norgesmester i sjakk
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FN krever at de bortførte medlemmene av Den Tamilske 
Rehabiliteringsorganisasjonen (TRO) må løslates umiddel-

bart. Det er nok allerede altfor sent.

Ett år er gått siden sju ansatte ved Den Tamilske Rehabiliterin
gsorganisasjonen (heretter kalt: TRO) ble bortført og sporløst 
forsvunnet i Welikande. Fem TRO-medlemmer på reise fra 
Batticaloa til Kilinochchi ble tatt til fange den 29.januar, tre 
av dem ble imidlertid løslatt like etterpå. Påfølgende dag, den 
30.januar, ble nok et TRO-kjøretøy kapret i Welikande mens 
det var på vei fra Batticaloa til Kilinochchi. Fem heltidsansatte 
i Den Tamilske Rehabiliteringsorganisasjonen og ti rekrutter 
var tilstede i bilen. De ti praktikantene ble senere løslatt, dette 
i motsetning til de fem andre ombord i bilen.

“Kasinathar Ganeshalingam, Kathirkamar Th angarasa, 
Th anuskody Premini, Shanmuganathan Sujendram, 
Th ambiraja Vasantharajan, Kailayapillai Ravindran og 
Arunesarasa Satheesharan, samtlige av dem ansatt ved 
den tamilske bistands- og utviklingshjelpen, Tamilsk 
Rehabiliterings- Organisasjon (TRO), ble bortført ved to 
uavhengige tilfeller i slutten av januar 2006. Det fryktes 
at hjelpearbeiderne kan være ”forsvunnet” og det er derfor 
økende bekymring angående sikkerheten deres.” 

[Amnesty International, pressemelding, 10.03.2006]

I følge en pressemelding utgitt av FN-organene i Sri Lanka 
den 01.02.2006 ble den innrapporterte bortføringen av ti 
humanitære hjelpearbeidere som var ansatt ved Tamilsk 
Rehabiliteringsorganisasjon (TRO), en bistandsstiftelse som 

er registrert hos de Sri lankeiske myndighetene beklaget dypt. 
Pressemeldingen avsluttet med følgende setning:

 «FN ber nå om at hjelpearbeiderne må bli løslatt umiddel-
bart. Det er snakk om humanitære hjelpearbeidere som vier 
sine yrkesliv til å stå til tjeneste for trengende.» 

Flere anonyme kilder har skrevet og uttalt at utbrytergruppen 
Karuna står bak bortføringene. De bortførte hjelpearbeiderne 
har i følge disse kildene blitt drept på svært groteske måter. De 
mannlige hjelpearbeiderne fi kk beskjed om å grave en stor fall-
grop, og deretter gråtende stilt opp på rekke og skutt til døde. 
Den unge kvinnelige hjelpearbeideren, Premini, ble gjengvold-
tatt av Karuna- medlemmer og deretter hakket til døde (med 
en øks) før hun ble kastet innunder busker i området. 

Disse kildene gir oss et forferdelig bilde av hva som virkelig 
skjedde med de bortførte hjelpearbeiderne. I et land hvor 
selv frivillige hjelpearbeidere blir drept av statlig fi nansierte 
paramilitærgrupper, er det vanskelig å forvente medmenneske-
lighet.

TRO - Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon er en lovlig reg-
istrert veldedig stiftelse, og dens oppdrag er å yte høyst nødv-
endig bistand, rehabilitering og utviklingshjelp for befolknin-
gen i det nordøstlige Sri Lanka.

Utbrytergruppen Karuna er en statlig fi nansiert paramilitær 
gruppe som fungerer under direkte kommandering fra den 
lankeiske etterretningstjenesten.

TRO-bortføringene 
– ett år etter
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Det er en tidlig lørdag morgen. Skisenteret er tettpakket 
med ivrige skiløpere og snowboardkjørere. To busser 

parkerer foran senteret og en gjeng med blide tamilere kom-
mer ut. Alt fra barn og eldre til grillmat er å se og de slår seg 
ned i et rolig hjørne. 

Brune nordmenn er jo også født med ski på beina. Dette var 
slagordet til rundt 90 tamilere 24. april da Asker og Bærum 
Tamiler Inaiyam og Annai Poobathy Tamilsk Kultur Senter- 
avdeling Asker og Bærum hadde skituren sin for 3.gang i 
Kongsberg Skisenter. Bussen gikk fra Dønski Videregående 
skole kl.8 om morgenen og var i Kongsberg rundt 9. Folk fra 
alle aldersgrupper var representert på turen og alle fra sped-
barn til pensjonister var med på å hygge seg i snøen, selv om 
det var mest barna og ungdommene som hadde det mest gøy 
og var mest aktive. Mange trynte, men mistet ikke motet og 
forsatte helt til de mesteret det de drev med. Aking var den 
klare vinneren når det gjalt vinteraktiviteten, men det var en 
del av de eldre ungene som sto på ski. 

For tre år siden, da denne skituren ble lagt opp for første gang, 
var det ca.50 personer som var med, og av de var det bare 3-4 

stykker som hadde med kjelke/ski, året etter var det rundt 70 
personer som var med. I år har de hatt en stor forbedring og 
hele 90 personer ble med på denne populære turen og absolutt 
alle familiene hadde med enten ski eller kjelke. Dessuten ble 
nye vinterklærmoter opprettet.

Sanjeeth Suthahar, 6 år var en av de som sto på ski. Han er 
annengenerasjonsinnvander i Norge. Han går på skitrening på 
Kirkerudbakken i Bærum og synes at det å gå på ski er et av 
de beste tingene med vinteren. Han begynte å stå på ski for 
2 år siden da han fi kk sine første ski i gave. Hans ambisjon 
med skitreningen er å bli en stor skiløper og delta i mange 
konkuranser. 

Sneka Mohanadas, 8 år sto også på ski og hun er annen-
generasjonsinnvander som Sanjeeth. Hun lærte å stå på ski på 
skolen og syntes at det var så gøy at hun ønsket å gjøre det på 
denne utfl ukten også. Sneeka prøver å stå på ski så ofte som 
mulig selv om muligheten ikke alltid utfolder seg. 

Priyadharshini Prasath, elev 15 år

Brune nordmenn 
er jo også født med 
ski på beina

Skitur arrangert av tamiler i Asker og Bærum kommune
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Buddhismen er basert på læra frå Siddharta Gautama, eller 
Buddha som han vart kalla. Den singaleiske regjeringa er 

påpasselege med å setje sin politikk i samanheng med hans. 
Men ville Buddha ha nekta tamilske ungar utdanning for å 
halde dei nede?

Buddha betyr «ein som har vakna» eller «å bli opplyst». 
Buddhismens etikk byggjer på mellom anna prinsipp om 
respekt for alt liv, uforbeholden kjærleik og visdom. Men 
i Sri Lanka vert Buddha sitt namn misbrukt av politikarar 
og munkar til å undertrykke tamilane, mellom anna til å 
hindre at tamilske ungar får utdanning, stikk i strid med 
Buddhismens etikk. Buddha si lære vert òg brukt av dei 
samme folka for å tene pengar til eige bruk.

Då det britiske herredømet trekte seg ut av Sri Lanka i 1948 
overlat dei makta til singalesarane. Det er to singalesiske parti 
som har dominert maktkampen. Det eine er det noverande 
regjeringspartiet SLFP, og motstandspartiet og tidlegare regjer-
ingspartiet UNP. Begge partia var avhengige av stemmer frå 
singalesarane. Difor tok dei frå tamilane deira rettigheiter for å 
gjere fl eirtalet av singalesarar fornøgde. 

Fundamentale singalesiske politikarar brukte det faktum at 
tamilane har høgare utdanning og pengar som skremselpropa-
ganda. Dei kalla tamilane ein trussel for det Buddhistiske Sri 
Lanka. Propagandaen lukkast, av samme grunn som at tami-
lane i kolonitida vart kalla asiatiske jødar. Dette fordi tamilane 
hadde høgare utdanning, at dei lukkast med forretningsverk-
semd og liknande. Dette er ikkje på grunn av at dei har fått 
nokon spesialbehandling av det britiske herredømmet. Det er 
på grunn av at tamilane alltid har vore fl inke med kunnskap 
og forretningsverksemd, i fl eire tusen år før kolonimakta kom 
til landet. I kolonitida var det tilpassingsevna til tamilane som 
gjorde at dei lukkast. Fleire undersøkingar gjort i Noreg om 
innvandrarar viser at tamilane har høg yrkesdeltaking, låg 
kriminalitet, tar høgare utdanning og er godt integrert i Noreg 
på grunn av sine tilpassingsevne.

Då den singalesiske partia sette sin propaganda i verk i 1954, 
var det første grepet at singhalesisk vart vedteke som einaste 

offi  sielle språk. Dette vart oppfatta av tamilane som eit angrep 
på deira identitet, språk og kultur. I løpet av nokre få år vart 
tamilar med høg utdanning arbeidsledige.  

I 1970 bestemte staten at tamilane kun skulle få tilgang til 
visse kvoter på høgare utdanning, og tamilane som kom inn 
på universitetet trengde høgare karakterar enn singalesarane. 
Tamilane protesterte fredeleg og vart møtte med statleg 
vald som kosta mange tamilar livet og øydela eigendomar, 
kulturelle og religiøse stader og gjenstandar. Brenninga av 
Jaff na-biblioteket av regjeringa var eit stort tap for tamilane. 
Biblioteket var eitt av dei største i Asia med fl eire hundre 
tusen uerstattelege bøker som brann ned i løpet av ei natt. 
Dette gjorde at dei tamilske ungdomane vart tvungne til å ta i 
bruk våpen for å forsvare det tamilske folket, språket og sikre 
retten til utdanning.

Frå 1983 har landet vore prega av borgarkrig. Fleire gonger 
vart tamilane lurte i fredsforhandlingar med den singalesiske 
staten. Regjeringa fortset å drepe uskuldige tamilar, spesielt dei 
med høgare utdanning. Regjeringa hindrar på mange måtar 
at tamilske ungdomar får utdanning, for hindre at dei får høg 
utdanning og mykje kunnskap.

Utdanning og utvikling heng uløyseleg saman. Kunnskap 
opnar dører for den som vil utforske, påverke og endre. 
Høgare utdanning sjåast i samanheng med den meir generelle 
oppbygginga og utviklinga av landet. Utdanninga på alle 
nivå er eit viktig grunnlag for utvikling. Velstand startar med 
kunnskap, og kunnskap gir makt. Regjeringa hindrar framtida 
til tamilske ungar ved å angripe tamilske skuleborn, bombe 
skular, kidnappingar og forsvinningar. Dette hindrar dei i få 
tak i skulemateriell. Mange fagbøker som tamilske unge får frå 
regjeringa er feilskrivne for å forvirre og gi feil kunnskap.

Eg vil nemne nokre angrep frå regjeringa mot tamilske skule-
born og studentsamfunn:

14. august 2006 vart ein barneheim i Mullaithivu distrikt 
bomba. 61 skulejenter vart drepne, og 129 alvorleg skadde. 

Lankesisk statsterror i 
Buddha sitt namn
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16. januar 2007 vart ein student kidnappa av den srilankiske 
hæren på veg til privatskule i Jaff na. Elevar frå skulen streika 
for å få studenten frigitt. 

18. februar 2007 vart ein student ved universitetet i Jaff na 
skoten og drepen av soldatar frå den srilankiske hæren, på veg 
for å gi private timar til andre elevar. 

20. februar 2007 boikotta studentar ved Universitetet i Jaff na 
undervisninga ved universitetet i to dagar, i protest mot at den 
srilankiske hæren drap ein student 18. februar. 

9. april 2007 vart ein student kidnappa i Jaff na. Foreldra rap-
porterte dette til HumanRightsWatch i Jaff na.

Utdanning er ein grunnleggjande menneskerett. Utdanning 
gir moglegheiter for å lære, utnytte eigne ressursar, få innsikt 
og innfl ytelse i samfunnet. Det styrker eigenverd og tru på 
eigne krefter. 

FN gav i 2000 eit stort løfte til alle verdens gutar og jenter om 
at innan 2015 skal alle få gå på skulen. Løftet var eit av dei 
store tusenårsmåla for auke kunnskap slik at det mellom anna 
hindrar fattigdom. 

Det vi tamilar ikkje forstår er kvifor dei vestlege landa og FN, 
som seier dei vil auke kunnskap og hindre fattigdom blant den 
tredje verdens befolkning, ikkje stoppar den srilankiske staten 
sitt mål om å hindre tamilske ungdomar i å få høgare utdan-
ning. Må vi vente til 2015? Og kor mange elevar og studentar 
må vi ofre før FN og den vestlege verda reagerer mot den 
srilankiske staten, som brukar Buddha sitt namn for å hindre 
tamilske ungar å få kunnskap, utvikling og sjølvstende?

Av Ketheeswaran Ehamparam 

Skolebarn klynger seg sammen i en bunkers for å beskytte seg mot lankesiske fl yangrep. Bildet er tatt i en landsby i Vanni, som er et LTTE-kontrollert område
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Skolebarn klynger seg sammen i en bunkers for å beskytte seg mot lankesiske fl yangrep. Bildet er tatt i en landsby i Vanni, som er et LTTE-kontrollert område
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Websider på nettet
Informasjon om konfl ikten på Sri Lanka fl orer på et ukjent antall websider. Vi har valgt ut noen av de mest 
informative og troverdige lenkene som fi nnes i dag. På disse sidene kan du fi nne svar på de fl este spørsmålene 
om konfl ikten, og behov etter tsunami- katastrofen.

http://www.tamilcanadian.com  En meget innholdsrik side. Godt presentert informasjon om tamilenes histo-
rie og kultur.  Mye informasjon knyttet til kampen for selvbestemmelsesretten. 

www.tamilnet.com  En av nettets mest besøkte tamilrelaterte webside. Her får man oppdaterte nyheter knyttet 
til tamilske saker døgnet rundt.

http://www.eelam.com  Her fi nner du detaljer om tamilenes kamp for frihet, analyser samt en del presse-
meldinger.

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

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

http://www.ltteps.org  Dette er den offi  sielle websiden til LTTEs fredssekretariat. Her fi nner man kontinuerlig 
oppdatert informasjon om fredsforhandlingene og mye annet relatert til den pågående fredsprosessen.

http://www.sangam.org Dette er en side som drives av Ilankai Tamil Sangam i USA. Den inneholder en rekke 
analyser, og fl ere linker til andre nyttige informasjonssider.

http://www.troonline.org TRO – Tamils Rehabilitation Organisation er tamilenes egen hjelpeorganisasjon. På 
denne siden fi nner du  oppdatert informasjon om organisasjonens aktiviteter og prosjekter.

http://www.ntho.no  Norsk tamilsk helseorganisasjon(NTHO) ble startet i januar 2003. Behovet for human-
itær arbeid innen helse er stort etter den 20 år lange krigen og etter tsunami katastrofen. Mer om organisasjonen 
fi nnes på denne  websiden. 

 http://www.techonnet.org  TECH – Th e 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 om 
organisasjonen og dens  prosjekter fi nnes på websiden.

http://www.nesohr.org Nettsiden til menneskerettighetsorganisasjon, Nord-Øst av Sri Lanka.

http://www.srilankatruth.com Dette er en svært informativ side om hva som virkelig har skjedd i Sri Lanka. 
Siden gir et historisk tilbakeblikk på menneskerettighetsbruddene og folkemordene som har funnet sted i landet.

http://www.tamilinsight.com På denne siden får man oppdaterte nyheter, artikler og analyser.

http://www.notam.no  NOTAM- bladets offi  sielle side. Her kan man lese artikler fra tidligere utgaver og fi nne 
lenker til andre web- resurser.
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Tamiler trenger et land for å overleve!
Tamilene lider stadig under singalesisk sjåvinisme

Våpenhvileperioden på Sri Lanka:

3000 menneskeliv er gått tapt, over 700 er bortført og 510 000 

er drevet på fl ukt fra sine hjem

Det internasjonale samfunnets taushet, av hensyn til Sri Lankas

suverenitet, bidrar til statsterror

En mor med sine tre barn er drevet på flukt fra Vaharai i Øst på Sri Lanka. De søker ly under et tre
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