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Forebygging av fremtidige grusomheter på Sri Lanka: “Å huske er ikke nok. Vi må ta alle mulige tiltak i bruk for
 å stoppe og forhindre folkemord som på Sri Lanka” - Eva Mozes Kor Holocaust - overlevende -
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LederLeder 
Norge bør bidra med beviser til FNs høykommissær for 

menneskerettigheter (OHCHR)

I krig og kjærlighet er alt tillatt, heter det. Men derfra til å utsette sine egne 
innbyggere for grusomheter, vil de aller fleste land uansett etnisk og religiøs 
tilhørighet kvie seg for å gjøre. Barrieren burde være enda større om du i 
tillegg har en ikkevoldsfilosofi som religion.

Det finnes land i verden som stikker seg ut i denne kategorien og som de i 
slemmeste i klassen i nyere tid kan nevnes Myanmar og Sri Lanka. Førstnevnte 
har fått en liten smekk på fingrene av Den internasjonale domstolen (ICJ) i 
Haag. Sistnevnte stritter imot alle anklager om krigsforbrytelser inkludert 
folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på folkeretten i krigens 
siste fase. Attpåtil påstår de å være den snilleste i hele klassen fordi de hevder 
at de har reddet tamilene fra sine egne politiske ledere.
 
FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet har fått fullmakt til å samle 
inn og bevare bevis for påståtte krigsforbrytelser under Sri Lankas lange 
borgerkrig som endte i 2009. Som et mottrekk har Sri Lankas statsapparat 
satt flere i den tamilske diaspora, både enkeltpersoner og demokratiskbaserte 
organisasjoner, på terroristlister blant annet for å forhindre at de får spille en 
nøkkelrolle i bevisinnhentingsprosessen.

Brutaliteten under siste fase av krigen var fortsettelsen på en lang og flere 
godt planlagte etniskrelaterte voldsepisoder rettet mot tamiler. Tamilene 
ønsker å samle inn beviser for etniskmotivert vold fra og med Sri Lankas 
selvstendighet 4. februar 1948. Det fins nok av beviser i form av FN-rapporter, 
bøker, avisartikler og tv- reportasjer, samt øyenvitner (se nest siste side). 

Norge var fredstilrettelegger fra 1999 og var en del av det nordiske våpenhvile- 
observatørkorpset SLMM fram til 2009. Fredsarbeid er en nobel handling. 
Forpliktelsene avsluttes ikke selv om freden sporer av. Norge var og er etter 
vår mening et av de viktigste vitnene til at forbrytelsene mot tamilene fant 
sted. 

Tamilene forventer at Norge gjør alt i sin makt for å bidra med bevismaterialer 
til OHCHR. Dette for at forbrytelsene som har funnet og fortsatt finner sted 
mot tamilene på Sri Lanka blir best mulig dokumentert. Vi antar at Norge er 
enige i at det tamilene gjennomgår må få en slutt.
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45 år har gått siden den historiske Vaddukoddai-resolusjonen. Tamil Eelam 
er fremdeles den eneste løsningen for eelamtamilene. Resolusjonen stammer 
fra den visjonære politiske leder S. J. V. Chelvanayakam (Thandai Chelva). 
Dessverre er det i dag flere tamilske politikere i det singalesiske parlamentet 
på Sri Lanka som bruker tamilenes politiske kamp til fordel for seg selv og 
sin egen politiske eksistens. 

Vedtaket om grunnlovsendringen på Sri Lanka i 1972 førte til at landet ble en enhetsstat med sinhala som det 
eneste offisielle språket og hvor buddhismen ble statsreligionen. Federal Party, ledet av S. J. V. Chelvanayakam 
ønsket en føderal stat med tamil som offisielt språk på lik linje med sinhala. Maktfordelingsavtaler som ble 
inngått mellom sinhala ledere og Chelvanayakam, inkludert Bandaranaike Chelvanayakam-pakten av 26. juli 
1957 og Dudley Senanayakka  Chelvanayakam pakten av 24. mars 1965, ble ikke iverksatt av de srilankiske 
regjeringene. Avtaler som kunne ha forhindret den påfølgende og mangeårige blodige konflikten i landet.

Vaddukoddai-resolusjonen ble vedtatt 14. mai 1976 i den lille landsbyen Pannakam i Vaddukoddai distriktet i 
Nord-provinsen. Tamil United Liberation Front (TULF) vedtok et utkast til et uavhengig Tamil Eelam under 
ledelse av S. J. V. Chelvanayakam, stilte til parlamentsvalg på Sri Lanka i 1977 og fikk et overveldende mandat 
fra det tamilske folket. Det ble det viktigste opposisjonspartiet på Sri Lanka. Inntil nå er dette den eneste 
gangen et tamilsk parti har fått en så overveldende valgseier. Dette var et klart demokratisk mandat til de 
tamilske politikerne for å opprette en egen tamilsk stat. Tamilenes fremste politikere fra TULF som deltok i 
denne konvensjonen, oppfordrer den tamilske nasjonen generelt og den tamilske ungdommen 

Mandatet fra tamilene for å opprette en 
egen stat, Tamil Eelam, er 45 år gammelt

-  Steven Pushparajah K -

«Sitt ned» demonstrasjoner spredte seg over hele det tamilske området. Singalesiske soldater ble sendt med tog for å slå ned 
demonstrasjonene. Det gikk brutalt for seg. Bildet er tatt utenfor porten til regjeringskontorene i Jaffna.
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spesielt til å kaste seg helhjertet inn i denne kampen 
for frihet og ikke snu før målet om en suveren stat, 
TAMIL EELAM, er opprettet.

TULF sitt krav om Tamil Eelam førte til at den 
srilankiske regjeringen vedtok den sjette endringen 
i grunnloven (PTA), som gjorde det obligatorisk for 
alle folkevalgte medlemmer i parlamentet å avlegge en 
ed for enhetsstaten Sri Lanka. TULF nektet å avlegge 
ed og trakk seg fra parlamentet. Tamilsk motstand 
økte og den militante bevegelsen vokste farm. Dette 
resulterte i at Den tamilske frigjøringsbevegelsen 
ledet av LTTE overtok ledelsen av tamilene i løpet av 
den srilankiske borgerkrigen.
Ja, vi må faktisk minne om viktigheten av 

Vaddukoddai- resolusjonen, en slik strategi 
basert på en kollektiv løsning kan man hente 
mye nyttig inspirasjon og viktig lærdom fra. 
Vaddukoddai-resolusjonen er fremdeles 
relevant for en permanent politisk løsning for 
Eelam-tamilene, men den må styrkes av alle 
tamiler over hele verden, inkludert Eelam-
tamiler med et sterkt lederskap i hjemlandet. 
Internasjonalt samfunn kan også legge til rette 
for selvbestemmelseseprosessen i henhold til 
de internasjonale lover og regler.

S.J.V. Chelvanayakam ledet en rekke ikkevoldskampanjer. Tamilene opplevde at singaleserne videreførte kolonistyret overfor dem. 
Bildet er fra Trincomalee øst i Sri Lanka, februar 1961.
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Tamilsk nasjonalisme er en drivkraft som overskrider religiøse rammer og som mobiliserer folket mot Tamilsk nasjonalisme er en drivkraft som overskrider religiøse rammer og som mobiliserer folket mot 
undertrykkelse. Diskursen om erkebiskop Oscar Romero i El Salvador ble vendepunktet for R. Joseph undertrykkelse. Diskursen om erkebiskop Oscar Romero i El Salvador ble vendepunktet for R. Joseph 
sitt politiske engasjement. Fra da av ble han ansett som en progressiv biskop. Bøndene og grasrota i El sitt politiske engasjement. Fra da av ble han ansett som en progressiv biskop. Bøndene og grasrota i El 
Salvador oppfattet ikke Oscar Romero som en religiøs leder, men en som overskred religioner og mobiliserte Salvador oppfattet ikke Oscar Romero som en religiøs leder, men en som overskred religioner og mobiliserte 
undertrykte mennesker for frihet.undertrykte mennesker for frihet.

Det er ikke en overdrivelse å si at det politiske ledervakumet som 
oppsto etter Mullivaaikaal massakren, til en viss grad ble fylt opp 

av biskop Rajappu Joseph. Biskopen hadde den egenskapen at han 
ikke brydde seg om sosiale skiller blant folk og dermed kunne han 
også samle tamilene i deres kamp for frihet. Å betrakte biskopen kun 
innenfor en religiøs ramme, var det samme som å se på hans langsiktige 
mål via religiøse linser.

Oljelampen blir tent av biskopen i forbindelse med lansering av “A Living Hero” av Father David Vincent Patrick. Boka handler om 
den pensjonerte biskopen og hans bidrag til å skape et mer rettferdig samfunn. Foto: Rosarian Lambart.

Biskop Rajappu Joseph og den Biskop Rajappu Joseph og den 
                                         tamilske nasjonen                                         tamilske nasjonen



En kort beskrivelse av biskopens kontrovers. Biskop 
R. Joseph og retorikken hans er ikke kontroversiell, 
men det er de politiserte innrammingene som ble 
kontroversielle. Når det gjelder El Salvador ble 
presteskapet som kjempet mot statsundertrykkelse 
forsøkt fremstilt som kontroversielle. Dette handler 
imidlertid ikke om kontroversielle prester, men er 
relatert til politisk mobilisering av folket. Så lenge det 
fins statlig undertrykkelse, kommer motstanden mot 
den til å fortsette. 

I stedet for å arbeide mot undertrykkelse, løse 
problemene og gi rettferdighet til folket, legger 
staten skylda på dem som de selv fremstiller som 
kontroversielle. Ingenting er kontroversielt ved 
biskop Joseph sine uttalelser. Mobilisering av folket 
mot ekstraordinær statsundertrykkelse er ikke 
kontroversielt. Kamp mot undertrykkelse er normalt. 
Det er ikke mobilisering mot undertrykkelse, men 
undertrykkelsen i seg selv som er kontroversiell. 
Staten finner syndebukker og ofrer dem for å 
rettferdiggjøre fortsatt undertrykking. 

En slik offerkultur har en sosialpolitisk struktur. 

Regjeringen på Sri Lanka har gjort strukturen til 
en suksess. Verktøyet som brukes er frykten for at 
sinhala buddhismens videre eksistens blir utfordret 
og biskopen ble oppfattet som en trussel mot 
dette. Statsapparatet, med støtte fra de singalesisk-
buddhistiske media i sør, førte derfor en kampanje 
mot han og kalte han anti sinhalabuddhist. Å gi 
stemme til en undertrykt folkegruppe som lider, er 
en moralsk og ikke en kontroversiell handling.

Egen erfaring og det tamilske folket sine levekår, 
førte til biskopens anmodning om solidaritet med 
tamilene mot statens undertrykking. Dette var en 
del av hans offentlige tjeneste innenfor et sosio-
politisk rammeverk. Biskopen sin søken etter samlet 
rettferdighet for tamilene startet med hans offentlige 
tjeneste under statlig undertrykking og samfunns- 
politiske omgivelse. Han var med andre ord ikke 
fremmed for de undertryktes kamp. Å dekke over 
ville være å benekte at folks individuelle rettigheter 
er krenket eller tatt fra dem. De representerer 
dessuten en etnisk gruppe som er utsatt for 
strukturell rasisme. Kravet hans om solidaritet var 
en videreføring av og ikke motstridende i forhold 
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til historien om  undertrykking av tamilene.  Han 
ga stemme til tamilene ved å henvende seg lokalt og 
internasjonalt for å finne en politisk løsning og han 
krevde rettferdighet for tamilene etter det han klart 
anså som et folkemord i Mullivaaikaal.  Aldri har 
noen biskop gjennom historien stilt et lignende krav 
på Sri Lanka. Han mente at Sri Lankas rettsvesen 
aldri ville komme til å gi tamilene rettferdighet.  

Nedslaktinga i Mullivaaikaal er vitne på folkemordet 
som fant sted. 

Etter folkemordet satte han derfor fram krav om 
internasjonal etterforskning, selv om tamilene 
var skeptiske til verdenssamfunnet. Biskopen var 
opptatt av at en nasjonal etterforskning lett kunne 
føre til at skyldige etterforsket sine egne. Den 
regjeringsutnevnte kommisjonen sin rapport  LLRC 
(Lessons learned and reconcialiation commision) 
som regjeringen selv ignorerte, setter spørsmålstegn 
angående regjeringens etikk og juridiske handlekraft. 

Dersom internasjonale undersøkelser viser at 
tamilene ble drept på grunnlag av deres identitet, 
hadde gjerningene en dypere hensikt og det viser 
at målet var etnisk rensning. Dette er blitt avslørt 
og dokumentert under tidligere uroligheter, noe 
som førte til Thimphudeklarasjonen  der det ble 

enighet om en politisk løsning for tamiler basert på 
hjemland, nasjon og selvbestemmelsesrett, noe som 
biskopen også la fram som en løsning.

Det viktigste i tamilsk politikk gjelder de 
sammensveiste landsdelene nord og øst på øya, der 
de flest tamilene bor. Utover dette påpekte biskopen 
også at landsdelene utgjorde en nasjon. Tamilenes 
selvbestemmelsesrett baseres på tamilenes selvstyre. 
Dette var noe han gjentok i flere taler. 

Selv om R. Joseph ikke viste det i skriftene sine, så 
var det frigjøringsteologien som ble fundamentet 
i livet hans. Det er ingen som hittil har sagt at 
det skjedde det samme med Joseph som med 
Oscar Romero, men holdningsendringen kan ha 
skjedd av måten han levde på. Livets erfaring med 
undertrykking fra Sri Lankas regjering er ikke en 
ensom reise, men en selskapsreise. Et folks felles 
erfaring og hendelser i tiden kan ha tvunget han til å 
påta seg folkebevegelses politiske lederrolle. 

Bevegelse for folkets alternative politiske Bevegelse for folkets alternative politiske 
representasjon og ledelse.  representasjon og ledelse.  

Biskop Joseph følte behov for å bygge opp 
en alternativ representasjon parallelt til den 
parlamentariske representasjon i nordøst og tok 

Biskopen i møte med en regjeringsoppnevnt undersøkelseskommisjon.
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initiativ til å gjøre dette. Han spilte en nøkkelrolle når 
det gjaldt å bygge opp sivile samfunn, styrke dem og 
samordne dem. At han viste interesse for å bygge opp 
Tamil National Council og tok de første skrittene, vil 
bli husket i den tamilske historien.  

Mange husker at tamilske nasjonale politiske partier 
og det sivile samfunn i nordøst kom sammen og 
investerte ubegrenset tid og ressurser i disse møtene. 
Kondolanser i forbindelse med Josephs død og 
begravelse innsnevret imidlertid hans tamilske 
vidsynthet innenfor en religiøs ramme. Den tamilske 
nasjonalismen strekker seg langt utover religiøse 
begrensninger. Dette vet de som forstår seg på den 
tamilske nasjonalismen og dette var også biskopens 
overbevisning. Utfra denne trosforståelsen var 
det han handlet. Han hadde sine grunner for å 
frembringe en alternativ politisk representasjon.

Biskop Joseph var misfornøyd med den enhetlige 
parlamentariske representasjonen og var sterkt 
overbevist om at tamilene ikke ville få rettferdighet 
innenfor dette systemet. Det at han prøvde å bygge 
opp en alternativ representasjon parallelt til den 
parlamentariske, vitner om hans overbevisning. 
Den alternative politiske representasjonen som han 
prøvde å bygge opp, kunne bare bygges innenfor et 
tamilsk nasjonalpolitisk tomrom, mente  han. Derfor 

forsøkte  han å samle alle, uten hensyn til religiøse 
skillelinjer. Historien vil fortelle om han lyktes.

Biskopen hadde sterk tro på makten til 
folkebevegelser. Han fordømte alt politisk press fra 
staten som rammet det tamilske folket, og han ønsket 
derfor at den tamilske nasjonalismen skulle fungere 
som et skjold og ha en aktiv funksjon i å motarbeide 
denne statlige undertrykkelse. Dette gjaldt spesielt 
militariseringa i nordøst, Sinhala-buddhistisk 
sentralisering som resulterer i landokkupasjon 
av tamilske områder og forvrengning av tamilsk 
historie. Listen er også lang når det gjelder tamilske 
politiske fanger og tvangsforsvinninger. 

Den srilankiske regjeringen fører en ubevæpnet 
krig i forskjellige former på hver tamilsk dørstokk 
i nord-øst. Dette gjelder blant annet innenfor 
arkeologi, dyreliv og i forhold til utdeling av tamilske 
jordområder til singalesere. I tillegg benektes 
folkemordet på tamilene og det at 146 479 forsvant 
i krigens sluttfase, kan de ikke forklare. Regjeringen 
har offisielt verken avvist eller bekreftet disse tallene.

Biskopens presentasjon av tamilenes politiske krav 
reflekterte ikke en bestemt religiøs retning, tvert 
imot. I det tomrommet som var, sto han fram som 
representant for hele det tamilske folket og la fram 

Biskopen i samtale med folket.
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krav på deres vegne gjennom en alternativ politisk 
representasjon.

Han ble imidlertid motarbeidet, det ble satt 
spørsmålstegn ved hans politiske agenda og han 
ble underkastet religiøse definisjoner. Dette førte 
til at rollen han hadde som pådriver av politiske 
aktiviteter ble komplisert, blant annet fordi hans 
politiske agenda ble forvrengt. Å beskrive Josephs 
lederevne kun ut fra religiøse rammer, er å svekke 
folkebevegelsens autoritet og å svekke og utfordre 
hans moralske og etiske ståsted. Folkebevegelsen 
og hans initiativ til å danne en alternativ politisk 
representasjon ga folket både moralsk styrke og 
juridisk kraft. 

Etter 2009 endret tamilnasjonens politiske spillerom 
seg.  Det ble stilt indirekte spørsmål vedrørende 
forståelsen av tamilsk nasjonal politikk. Selv om 
det ble brukt som en taktikk for å destabilisere det 
politiske tomrommet, førte ikke disse strategiene 
til splittelse innen den fundamentale tamilske 
nasjonalismen. Tradisjonelt sett har den tamilske 
nasjonalismen  benyttet seg av ulike tilnærminger. 
Gransking av egne holdninger og selvkritikk var med 
på å styrke fundamentet, heller enn å svekke det. 

Biskopen påpekte at utvisning av muslimer i nord var 
et feilgrep. (Tamilsk nasjonalisme var ikke strukturert 
for å ekskludere eller avvise andres eksistens.)  
Samtidig som han oppmuntret  muslimene til å 
vende tilbake til sine opprinnelige steder i nordøst, 
fordømte han muslimenes okkupasjon av tamilenes 
land.
 
Han ønsket alle singaleserne som i generasjoner 
hadde bodd i nordøst velkommen tilbake, men 
avviste planlagt statlig singalesisk bosetting for å 
endre demografien i disse områdene. Den tamilske 
nasjonalismen skulle ikke fornekte eller avvise 
alliansen til en annen folkegruppe, men styrke den.
Den tamilske nasjonalismen ble forsøkt fremstilt 
som den grunnleggende faktor for problemet. Men 
tamilsk nasjonalisme reiste seg mot undertrykking 

og er verken antisingalesisk eller antibuddhistisk, 
men anti undertrykkende. Den er heller ikke 
motstander av den muslimske befolkningen, men 
den reagerte på muslimsk allianse med sinhala-
buddhistiske undertrykkere. Men historien vil aldri 
glemme at srilankiske nasjonale medier skjulte 
disse faktaen og fremstilte den avdøde biskopen 
som motstander av den singalesiske og muslimske 
befolkningen. Han ga stemme til at sannhet og 
rettferdighet ikke skulle krenkes, noe LTTE også sto 
for. 

Biskopens korrespondanse vitner om at han 
også kritiserte LTTE.  Alle vet at den srilankiske 
regjeringen prøvde å fremmedgjøre biskopen 
for folket ved å fremstille han som en ekstremist 
og terrorist. Biskopen håpet at en løsning på det 
tamilske politiske problemet kunne oppnås ved å 
mobilisere en bølge av støtte til tamilene fra andre 
etnisiteter og religioner gjennom multilateral dialog. 
Han arrangerte samtaler med progressive krefter sør 
i landet for å diskutere utslettelsen av tamilene og for 
å finne en politisk løsning. De progressive kreftene 
mente at en koordinering med dem var viktig for å 
kunne oppnå frihet for tamilene. Biskopen hadde 
imidlertid kjennskap til de som ønsket å politisere 
for å oppnå egne politiske gevinster, men han holdt 



fast  ved sin overbevisning om at kun internasjonal 
gransking av folkemordet vil gi rettferdighet for 
tamilene. Dette var en overbevisning han hadde helt 
til siste slutt.

Gjennom koordineringsarbeidet forsøkte han 
også å oppnå drømmen om et samlet nord-øst. 
I overbevisning om at frigjøring kunne oppnås 
gjennom det grunnleggende prinsippet for tamilsk 
nasjonalisme ved å styrke alliansen med andre, 
frontet han at en politisk løsning for tamilene må 
være føderal. Han slo fast at en enstatsløsning er 
helt umulig og ikke vil føre til politisk løsning for 
tamilene. 

Det er både upassende og mislykket med et 
enstatsdemokrati på Sri Lanka, et demokrati basert 
på majoriteten og med all makt samlet i Colombo. 
Biskopen mente at Sri Lankas manglende føderale 
demokrati undergraver maktfordelingen og han 
understreket viktigheten av at Sri Lanka måtte bevege 
seg mot en føderal løsning.

Å være eelamtamil er den grunnleggende 
karakteren i den tamilske identitetskulturen. 
Biskopen understreket at denne grunnleggende 
identitetskarakteren måtte opprettholdes uten å 

svekkes. Av den grunn ble han beskyldt for å drive 
identitetspolitikk. 

Sri Lankas regjering ønsket å fremmedgjøre biskopen 
fra tamilenes kamp selv etter hans død. Følgende 
eksempel viser dette. Da biskopens lik ble lagt til 
hvile i boligen hans, var gatene utenfor dekorert med 
tamilenes farger, rødt og gult. På begravelsesdagen 
ble mange vitne til at dekorasjonene ble fjernet av 
soldater som ankom i militært kjøretøy. 

Kondolansetalene for biskopen handlet også for 
det meste om å fremmedgjøre han fra tamilsk 
nasjonalisme og beskrive han kun som en religiøs 
leder. Bare en gang nevnte de fremmøtte noe om 
etnisk rensing. Den viktigste årsaken til hans sterke 
eelam-identitet  var nettopp sinhala-regjeringens 
ønske om å utslette den tamilske nasjonen. 

Helter og medgangssupportereHelter og medgangssupportere

Etter 2009 kom det til syne en politisk heltekultur 
som ble bygget opp rundt de med parlamentarisk 
representasjon. Representanten hadde mange 
frivillige med seg og medgangssupportere stilte seg 
rundt delegaten. 

Det er forskjell på en god partiledelse og politikere 
som ønsker å gi seg selv heltestatus ved hjelp av 
heiagjenger som forventer rask tilbakebetaling. 
Heltene som er avhengig av disse gir en quick-fix 
løsning og kan derfor ikke være gode ledere. Dette er 
en form for frelsermentalitet og kolonial tenkning, 
en ovenfra og ned tilnærming, for det er avstanden 
mellom folket og helten som skaper statusen. Politisk 
heltestatus er motstridende med tamilnasjonalismen, 
for en frigjøringskamp krever langsiktig offervilje. 
I tomrommet som oppstod etter krigens slutt var 
derfor ikke quick-fix metoder brukbare.
 
Biskopen trodde på offervilje og en langsiktig 
løsningsorientert ledelse. Slik frigjorde han seg selv 
fra en eventuell heltestatus.
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Tamilene setter stor pris på identifisering av tamiler som ofre i den nye resolusjonen (A/HRC/ 46/L.1/
Rev.1) som ble vedtatt av FNs menneskerettighetsråd (MR-Rådet) 23. mars 2021. Vi er oppmerksomme på 
inkluderingen av noen viktige progressive skritt mot å oppnå en internasjonal ansvarsprosess på Sri Lanka, 
men vi er bekymret for at regjeringen vil få mer tid til å fortsette sin pågående vold mot tamilene på øya. I 
våre øyne er resolusjonen (46/1) som ble vedtatt i MR-Rådet et skritt tilbake for eelamtamilene. Resolusjonen 
fra 2015 (30/1) ba om deltakelse av utenlandske dommere i etterforskningsprosessen, men den nåværende 
resolusjonen overlater det til regjeringen på Sri Lanka. Eelam-tamilene påpeker at en politisk løsning i 
samsvar med den 13. konstitusjonsendringen ikke er en stabil og permanent løsning for deres politiske 
ambisjoner.

Tamilene ønsker å gjøre medlemslandene i kjernegruppen, medsponsorer for resolusjonen, fremtredende 
personer, menneskerettighetsorganisasjoner og de 22 landene som stemte for resolusjonen oppmerksomme 
på dette. Ved å ikke henvise regjeringen på Sri Lanka  til  Den internasjonale straffedomstolen, vil regjeringen 
oppmuntres til å begå flere grusomheter (folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten) 
mot det tamilske folket uten å nøle. Tamilene ber derfor andre land i MR-Rådet om å ta en aktiv rolle for å 
bringe rettferdighet til ofrene for den volden som med straffefrihet fortsatt utføres mot dem av regjeringen på 
Sri Lanka. 

Den nye resolusjonen understreker med rette sammenhengen med innenlandske mekanismers svikt og 
behovet for en internasjonal ansvarsprosess. Det viktigste mandatet til den nye resolusjonen er å la OHCHR 
samle, konsolidere og bevare bevis for fremtidig rettsforfølgelse og utvikle mulige strategier for fremtidige 
ansvarlighetsprosesser for grove brudd på menneskerettigheter eller alvorlige internasjonale humanitære 
lovbrudd. Det er også lovende at den nye resolusjonsanbefalingen ber Det internasjonale samfunnet jobbe for 
rettferdighet og ansvarliggjøring.

FNs menneskerettighetsråd gir mer tid til Sri Lanka FNs menneskerettighetsråd gir mer tid til Sri Lanka 
Resolusjonen som ble vedtatt er ett skritt tilbake for eelam-tamilene og vil gi mer 
tid til regjeringen til å fortsette den pågående volden mot tamilene på øya.

- Steven Pushparajah K -

Resolusjonen som ble vedtatt 23. mars 2021 er et skritt tilbake for eelam-tamilene og vil gi mer tid til regjeringen til å fortsette den 
pågående volden mot tamilene på øya.



De tamilske diasporaorganisasjonene har 
direkte kontakt med titusenvis av pårørende 
til ofre for folkemordsangrepet på Sri Lanka, 
og vil være i stand til å bistå i prosessen med 
innsamling av bevismaterialer. I påvente av 
dette har Sri Lanka regjeringen forbudt flere 
diaspora organisasjoner og satt enkeltpersoner 
på terroristlister for å forhindre at de får spille 
en nøkkelrolle i bevisinnhentingsprosessen. Vi 
oppfordrer medlemslandene i OHCHR til å rette 
oppmerksomheten mot denne trusselen fra Sri 
Lanka, slik at bevisinnhentingsprosessen ikke møter 
hindringer.

Det er for tiden tre omfattende FN rapporter, 
nemlig FNs ekspertpanelrapport, den interne 
gjennomgangsrapporten (også kjent som PETRIE-
rapporten) og OHCHR-undersøkelsen om Sri 
Lanka (OISL), som alle tydelig peker mot at 
den srilankiske stat er skyldig i internasjonale 
menneskerettighetsforbrytelser på høyeste nivå.

Vi setter stor pris på den detaljerte OHCHR-
rapporten om Sri Lanka utarbeidet av 
høykommisjonær Michelle Bachelet. Hun bør få ros 
for å ha påtatt seg den enorme oppgaven å forsøke 
å holde Sri Lanka ansvarlig og dermed gi et glimt 
av håp til de pårørende. Det er imidlertid uheldig at 
mange av de viktige anbefalingene som gjenspeiles 
i OHCHR-rapporten, ikke ble inkludert i den nye 
resolusjonen fra MR-Rådet. Det er også viktig å 
merke seg at den nåværende resolusjonen ikke fullt 
ut tilfredsstiller det tamilske folkets forventninger 
til ansvarliggjøring og rettferdighet. Denne 

resolusjonen inkluderer ingen umiddelbare tiltak for 
å forhindre gjentakelse av vold og konflikt.

Eelamtamilene ber MR-Rådet om å ta med bevis 
helt fra uavhengigheten (4. februar 1948) for å belyse 
intensjonen om folkemord hos den srilankiske stat. 
For at etterforskningen skal være troverdig og få tillit 
fra ofrene for folkemordet på tamilene, bør denne 
internasjonale uavhengige etterforskningsprosessen 
være omfattende og bidra til å kaste et klart lys over 
gjerningsmennene.

I tillegg til å henvise til Den internasjonale 
straffedomstolen eller opprette en internasjonal 
rettsmekanisme for straffetribunaler (ad hoc-
domstol), ber eelamtamilene medlemslandene 
om aktivt å følge opp etterforskningen og tiltale 
de mistenkte for sine nasjonale domstoler, under 
prinsippene om ekstraterritoriell eller universell 
jurisdiksjon. Medlemslandene bør ilegge målrettede 
sanksjoner, for eksempel frysing av eiendeler og 
reiseforbud, mot de personene som mistenkes for å 
ha begått alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Eelamtamiler gjentar behovet for en rask 
internasjonal handling mot Sri Lanka i lys av den 
pågående strukturelle volden. For å beskytte det 
tamilske folket og forhindre gjentakelse av vold og 
konflikt (grusomhetsforbrytelser), må det opprettes 
en mekanisme under internasjonal voldgift. Dette for 
å finne en langvarig politisk løsning som vil innfri 
tamilenes legitime ambisjoner på øya Sri Lanka, 
basert på deres rett til selvbestemmelse. 



Italiensk politiker oppfordrer Italiensk politiker oppfordrer 
                            til umiddelbart engasjement!                            til umiddelbart engasjement!

- Pino Apprendi -- Pino Apprendi -

EEn italiensk politikers egenerfaring:n italiensk politikers egenerfaring:
Som så mange andre sjokkerte mennesker Som så mange andre sjokkerte mennesker 
etter tsunamien i 2004 prøvde politikeren etter tsunamien i 2004 prøvde politikeren 
Pino Apprendi å hjelpe til. Han møtte Pino Apprendi å hjelpe til. Han møtte 
hindringer.   Han er også forferdet over hindringer.   Han er også forferdet over 
terrorist stempling av demokratisk innstilte terrorist stempling av demokratisk innstilte 
tamilske enkelt personer og organisasjoner. tamilske enkelt personer og organisasjoner. 
De arbeider aktivt for å forbedre livene til De arbeider aktivt for å forbedre livene til 
tamilene på Sri Lanka. tamilene på Sri Lanka. 

Du kan lese Hon. Pino Apprendi President for Du kan lese Hon. Pino Apprendi President for 
Antigone Sicilia sin egen beretning nedenfor.Antigone Sicilia sin egen beretning nedenfor.

Det var forferdelige bilder som dukket opp på tv-Det var forferdelige bilder som dukket opp på tv-
skjermen, bilder av noe vi ikke ønsket å se. Men skjermen, bilder av noe vi ikke ønsket å se. Men 
de stemte ikke med det som skjedde. Dessverre de stemte ikke med det som skjedde. Dessverre 

fikk Det internasjonale samfunnet bare se hoteller fikk Det internasjonale samfunnet bare se hoteller 
og turistlandsbyer, paraplyer og fluktstoler på Sri og turistlandsbyer, paraplyer og fluktstoler på Sri 
Lanka. De så ikke noe fra det tamilske territoriet Lanka. De så ikke noe fra det tamilske territoriet 
der det ikke var noen turistaktiviteter på grunn av der det ikke var noen turistaktiviteter på grunn av 
den forfølgelsen som folket var og fortsatt er utsatt den forfølgelsen som folket var og fortsatt er utsatt 
for. I tillegg til menneskene som døde, gikk båtene for. I tillegg til menneskene som døde, gikk båtene 
de brukte for å fiske etter mat for å overleve tapt på de brukte for å fiske etter mat for å overleve tapt på 
sjøen, så vel som de små fiskerhusene, møtesentrene sjøen, så vel som de små fiskerhusene, møtesentrene 
for kvinner og eldre, sentrene for barn. Dette var en for kvinner og eldre, sentrene for barn. Dette var en 
reell strategi for manipulering av informasjon.reell strategi for manipulering av informasjon.

På den tiden var jeg visepresident for bystyret i På den tiden var jeg visepresident for bystyret i 
Palermo, og jeg var enig med presidiet så vel som Palermo, og jeg var enig med presidiet så vel som 
med presidenten Toto Cordaro, om å ta et initiativ med presidenten Toto Cordaro, om å ta et initiativ 
til støtte for tamilene, ofrene for tsunamien. Det til støtte for tamilene, ofrene for tsunamien. Det 
var og er tusenvis av tamiler her i Palermo, og jeg var og er tusenvis av tamiler her i Palermo, og jeg 
tror at vi i dag allerede har en tredje generasjon. tror at vi i dag allerede har en tredje generasjon. 
Et diskret, aldri påtrengende, hardtarbeidende Et diskret, aldri påtrengende, hardtarbeidende 

Minnesmerket i Mullivaaikaal, reist i mai Minnesmerket i Mullivaaikaal, reist i mai 
2016. Skulpturen symboliserer ofrene og 2016. Skulpturen symboliserer ofrene og 
de overlevende fra siste fase av krigen de overlevende fra siste fase av krigen i 

2009.
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og ærlig folk som i betydelig grad bidrar til og ærlig folk som i betydelig grad bidrar til 
livet i det palermitanske samfunnet. Vi sendte livet i det palermitanske samfunnet. Vi sendte 
umiddelbart ut en pressemelding, en oppfordring umiddelbart ut en pressemelding, en oppfordring 
til frivillighetsorganisasjoner og til folket i Palermo, til frivillighetsorganisasjoner og til folket i Palermo, 
om å etablere en strategi som ville få mest mulig om å etablere en strategi som ville få mest mulig 
ut av den hjelpen vi ønsket å gi. To dager senere, ut av den hjelpen vi ønsket å gi. To dager senere, 
midt i høytidsperioden, var det et første møte med midt i høytidsperioden, var det et første møte med 
rundt tjue foreninger. Dette førte til at vi dannet rundt tjue foreninger. Dette førte til at vi dannet 
“26. desemberkomitéen”. I begynnelsen tenkte “26. desemberkomitéen”. I begynnelsen tenkte 
vi å sende nødvendige artikler vi å sende nødvendige artikler med containeremed containere  
for å dekke basisbehovene. Men ekspertene fra for å dekke basisbehovene. Men ekspertene fra 
internasjonalt samarbeid frarådet oss dette både på internasjonalt samarbeid frarådet oss dette både på 
grunn av kostnadene og for at det ville ta for lang grunn av kostnadene og for at det ville ta for lang 
tid. Representanter for tamilene som samarbeidet i tid. Representanter for tamilene som samarbeidet i 
organisasjonen, ble invitert til bordet. Mobiliseringen organisasjonen, ble invitert til bordet. Mobiliseringen 
var stor, til og med de arbeidsledige arbeiderne var stor, til og med de arbeidsledige arbeiderne 
på skipsverftet ga sin konkrete støtte. Et stort på skipsverftet ga sin konkrete støtte. Et stort 
solidaritetskappløp.solidaritetskappløp.

Sammen med lokale frivillige organisasjoner, Sammen med lokale frivillige organisasjoner, 
representanter for internasjonale NGO-er og med representanter for internasjonale NGO-er og med 
den tamilske delegasjonen, organiserte vi oppdraget den tamilske delegasjonen, organiserte vi oppdraget 
og vi ønsket en enighet om prosjektene som og vi ønsket en enighet om prosjektene som 
skulle gjennomføres. I tillegg til de obligatoriske skulle gjennomføres. I tillegg til de obligatoriske 
vaksinasjonene, slet vi med å få klareringer. De vaksinasjonene, slet vi med å få klareringer. De 
singalesiske myndighetene utførte kontrollen singalesiske myndighetene utførte kontrollen 
og det var tydelig at de la hindringer i veien for og det var tydelig at de la hindringer i veien for 
gjennomføringen. gjennomføringen. 

Vi dro 24. januar 2005, bare en måned etter Vi dro 24. januar 2005, bare en måned etter 
tsunamien, for å returnere 30. januar. Vi ankom tsunamien, for å returnere 30. januar. Vi ankom 
Colombo og første stopp var møtet med den Colombo og første stopp var møtet med den 
italienske ambassadøren som ikke skjulte sin italienske ambassadøren som ikke skjulte sin 
bekymring for vårt oppdrag. I forbindelse med bekymring for vårt oppdrag. I forbindelse med 
tsunamien hadde han sendt lastebiler med vann, tsunamien hadde han sendt lastebiler med vann, 
mat og tepper men disse ble blokkert av singalesiske mat og tepper men disse ble blokkert av singalesiske 
myndigheter.myndigheter.

Vi besøkte Batticaloa, Kalmunai, Jaffna, Kilinocchi, Vi besøkte Batticaloa, Kalmunai, Jaffna, Kilinocchi, 
Muillathivu og Amparai. Det var som å se et Muillathivu og Amparai. Det var som å se et 

landskap ødelagt av en atomkatastrofe, der den over landskap ødelagt av en atomkatastrofe, der den over 
30 meter høye tsunamibølgen hadde skylt inn over 30 meter høye tsunamibølgen hadde skylt inn over 
land. Det var ingenting, bare små antydninger til land. Det var ingenting, bare små antydninger til 
det som tidligere var et fiskevær, sporene etter en det som tidligere var et fiskevær, sporene etter en 
kristen kirke og et hinduistisk tempel, vindu i et hus kristen kirke og et hinduistisk tempel, vindu i et hus 
og så ... mange gjenstander vitnet om menneskene og så ... mange gjenstander vitnet om menneskene 
som bodde der: noen bøker, en barnesko og noen som bodde der: noen bøker, en barnesko og noen 
fotoalbum slettet av saltvann.fotoalbum slettet av saltvann.

Til tross for anstrengelser ledet av enkelte Til tross for anstrengelser ledet av enkelte 
individuelle politikere og organisasjoner, finner individuelle politikere og organisasjoner, finner 
dessverre ikke det tamilske folket nok støtte i Det dessverre ikke det tamilske folket nok støtte i Det 
internasjonale samfunnet for å oppnå rettferdighet internasjonale samfunnet for å oppnå rettferdighet 
og en passende politisk løsning.og en passende politisk løsning.

Volden fortsetter. Selv på den tiden innså vi den Volden fortsetter. Selv på den tiden innså vi den 
kyniske oppførselen til de som sådde død med kyniske oppførselen til de som sådde død med 
antipersonellminer på lekeplassene til barn. Som antipersonellminer på lekeplassene til barn. Som 
parlamentariker for den sicilianske regionale parlamentariker for den sicilianske regionale 
forsamlingen tok jeg personlig et initiativ for å forsamlingen tok jeg personlig et initiativ for å 
få den nasjonale regjeringen til å ta opp saken i få den nasjonale regjeringen til å ta opp saken i 
Europaparlamentet.Europaparlamentet.

Vi tåler ikke lenger denne stillheten, å være Vi tåler ikke lenger denne stillheten, å være 
medskyldig i desiminering av menn, kvinner og medskyldig i desiminering av menn, kvinner og 
barn. myndighetene okkuperer deres territorier og til barn. myndighetene okkuperer deres territorier og til 
og med kirkegårdene og monumentene blir ødelagt.og med kirkegårdene og monumentene blir ødelagt.

Menneskerettighetsaktivistene så vel som Menneskerettighetsaktivistene så vel som 
journalistene blir kontinuerlig truet. Videre er journalistene blir kontinuerlig truet. Videre er 
forbudet mot enkeltpersoner og demokratiskbaserte forbudet mot enkeltpersoner og demokratiskbaserte 
tamilske diaspora-organisasjoner uakseptabelt, tamilske diaspora-organisasjoner uakseptabelt, 
da det er en strategi for å kutte båndene mellom da det er en strategi for å kutte båndene mellom 
diasporaen og det sivile samfunn og politiske diasporaen og det sivile samfunn og politiske 
representanter for tamilene.representanter for tamilene.

Takket være sosiale medier er det i dag mulig å Takket være sosiale medier er det i dag mulig å 
ta affære og mobilisere opinionen. Noe må gjøres ta affære og mobilisere opinionen. Noe må gjøres 
umiddelbart.umiddelbart.

NOTAM
Ønsker å bidra i diskursen om tamilene, slik at politikere og samfunnsaktører

nasjonalt og internasjonalt får bedre kunnskap om deres situasjon.
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- NOTAM -

Myndighetene på Sri Lanka fortsetter
ødeleggelsene av tamilenes monumenter

Sulaksana SivapathamSulaksana Sivapatham er SV-politiker i Oslo. Hun henvendte seg til sin 
partikollega stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) angående situasjonen 

som hadde uspilt seg i Jaffna. Minnesmerket i Jaffna som studentene ved 
universitetet fikk reist i 2019 i forbindelse med tiårsmarkeringen av massakrene 

i Mullivaaikkaal, der siste fasen av krigen utspilte seg, ble jevnet med jorda 8. 
januar 2021. Kari Elisabeth Kaski sendte skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine 

Eriksen Søreide. Etter noen dager svarte utenriksministeren på spørsmålet.

Tamilene er glade for den raske reaksjonen til stortingsrepresentant Kaski (SV) og utenriksminister Søreide. 
I sitt svar skriver utenriksministeren bl.a. følgende «Vi har fått opplyst at universitetsledelsen og studentene 
dagen etter rivningen ble enige om at et nytt minnesmerke skal bygges på samme sted. Grunnsteinen ble lagt 
ned av studentene og universitetsledelsen i fellesskap mandag 11. januar 2021». 

Mange ganger tidligere er løfter fra myndighetspersoner til tamilene bare tomme løfter, men fredag 23. april 
ble det nye monumentet gjenåpnet. En trøst for pårørende, studentene, lokalsamfunnet og tamilene verden 
over. Det er ikke en overdrivelse å si at uten støtte også fra norske politikere, ville resultatet sannsynligvis blitt 
et annet.   

 Fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

NOTAM MAI 2021 SIDE 14



Kari Elisabeth Kaski (SV): Hvordan følger Kari Elisabeth Kaski (SV): Hvordan følger 
regjeringen opp situasjonen på Sri Lanka regjeringen opp situasjonen på Sri Lanka 
og er regjeringen i dialog med srilankiske og er regjeringen i dialog med srilankiske 
myndigheter for å forhindre en videre eskalering myndigheter for å forhindre en videre eskalering 
av situasjonen der?av situasjonen der?

Begrunnelse
Den srilankiske regjeringen har fjernet 
minnesmerket i Jaffna som universitets studenter 
fikk reist i 2019 i forbindelse med tiårsmarkeringen 
av massakrene i Mullivaaikkaal. Monumentet stod 
på universitetsområdet. Bulldosere ble brukt til å 
jevne monumentet med jorda 8. januar 2021 med 
betydelig oppmøte av politi og militære. Dette har 
vekket sterke reaksjoner hos tamilske studenter, hos 
lokalbefolkningen og hos tamiler i utlandet, og det er 
uro for at det nå ikke er rom for gjensidig forsoning 
mellom folkegruppene på Sri Lanka.

Svar
Ine Eriksen Søreide: Snart 12 år etter borgerkrigens 
slutt er det fortsatt utfordringer knyttet til forsoning 
og overgangsjustis på Sri Lanka. Rivningen 8. januar 
2021 av et minnesmerke for borgerkrigens ofre på 

Universitet i Jaffna er én av flere hendelser som gir 
grunn til bekymring. Utenriksdepartementet er 
kjent med saken, som har vakt sterke reaksjoner 
nasjonalt så vel som internasjonalt. Vi har fått 
opplyst at universitetsledelsen og studentene dagen 
etter rivningen ble enige om at et nytt minnesmerke 
skal bygges på samme sted. Grunnsteinen ble lagt 
ned av studentene og universitetsledelsen i fellesskap 
mandag 11. januar 2021. 

Etter borgerkrigens slutt i 2009 tok Sri Lankas 
myndigheter enkelte skritt i retning av en prosess 
for overgangsjustis og forsoning. Med støtte fra 
landet vedtok FNs menneskerettighetsråd i 2015 en 
resolusjon (UNHRC resolusjon 30/1) om fremme av 
forsoning, overgangsjustis og menneskerettigheter. 
Fra norsk side var vi en pådriver for dette. 
Resolusjonen dreide seg blant annet om å etablere 
mekanismer for sannhetssøken og oppreisning til 
ofrene, samt en særdomstol for rettsforfølgelse av 
alvorlige krigsforbrytelser. Den understreket også 
viktigheten av delegering av makt til provinsene. Sri 
Lankas tilslutning til resolusjonen, økt handlingsrom 
for sivilt samfunn, opprettelsen av Office of Missing 
Persons (OMP) for å redegjøre for de mange savnede 

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD

 Fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
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etter borgerkrigen, og retur av beslaglagt land til 
tamilene i nord var viktige skritt i riktig retning. 
Prosessen har imidlertid gått sakte, og mye arbeid 
gjenstår. Rapporten om Sri Lanka i februar 2020 
fra FNs høykommissær for menneskerettigheter 
trakk samme konklusjon. Ifølge rapporten øker 
den manglende ansvarliggjøringen for tidligere 
vold og brudd på menneskerettighetene risikoen 
for at denne typen overgrep gjentar seg i fremtiden. 
Etter valg av ny president i 2019, har Sri Lanka 
annonsert at de ønsker å trekke seg fra resolusjonene 
i Menneskerettighetsrådet.  

Norges innlegg under FNs menneskerettighetsråds 
43. sesjon i Genève 20. mars 2020, understreket 
at vi deler bekymringene som ble reist i 
høykommissærens rapport. Vi oppfordret videre 
Sri Lanka til å gjennomføre de gjenværende 
forpliktelsene i resolusjonen, inkludert institusjonelle 
reformer. Norge forventer at Sri Lanka oppfyller 
sine menneskerettighetsforpliktelser. Dette er 
noe vi vil fortsette å følge og understreke i FNs 
menneskerettighetsråd fremover. Videre tar vi 
jevnlig opp spørsmål vedrørende overgangsjustis 
og forsoning med srilankiske myndigheter, også 
på politisk nivå, sist i min samtale med Sri Lankas 
utenriksminister 6. mai 2020.  
Norge har over flere år tatt opp den politiske 
utviklingen og menneskerettighetssituasjonen på Sri 

Lanka i forbindelse med alle besøk og samtaler med 
srilankiske myndigheter på ulike nivåer inkludert 
politisk og høyt embetsnivå. Norges ambassadør 
i Colombo tok det opp med den srilankiske 
statsministeren Mahinda Rajapakse senest høsten 
2020.  

Gjennom ambassaden i Colombo opprettholder 
vi dialogen med Sri Lankas myndigheter med vekt 
på viktigheten av overgangsjustis, forsoning og 
menneskerettigheter, og at arbeidet her må foregå 
på en inkluderende måte. I tillegg støtter Norge 
prosjekter som har som mål å bidra til en positiv 
utvikling i landet. Støtten går til organisasjoner som 
fremmer demokrati og menneskerettigheter, samt 
næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser 
i de tidligere krigsrammede områdene. 

Norge vil fortsette å følge utviklingen av Norge vil fortsette å følge utviklingen av 
situasjonen på Sri Lanka nøye, inkludert situasjonen på Sri Lanka nøye, inkludert 
hvordan landets myndigheter følger opp hvordan landets myndigheter følger opp 
resolusjoner i Menneskerettighetsrådet, og resolusjoner i Menneskerettighetsrådet, og 
ta det opp i relevante fora.ta det opp i relevante fora.
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Tamilske journalister og mediehus opplever økt frykt etter at den krigsforbryteranklagede Gotabaya 
Rajapakse kom til makten januar 2020. Han ble valgt med et absolutt flertall av de sinhala buddhistiske 
velgerne. 

Reportere uten grenser (RSF) skrev på sin nettside 29. juli 2020: «Den srilankiske regjeringen bør avslutte 
de målrettede arrestasjonene, truslene mot livene og den fysiske sikkerheten til advokater, aktivister, 
menneskerettighetsforkjempere og journalister, sa ti internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner...» 

Om du er tamil og har nyhetsformidling som jobb, er det ikke nok å lese eller skrive tekstene mellom linjene 
for å være på den trygge siden i Sri Lanka. Dedikerte journalister prøver å gjøre en god jobb. Ja, ofte i 
grenselandet mellom liv og død.  

At livet til noen journalister er mer verdt enn andres, 
har vi visst lenge. Land med tvilsomme forhold til 
menneskerettighetene slipper ofte lettere unna drap, 
vold og trusler på egne lokale journalister. 

Sannheten er det første offer også 
i «fredstid» i Sri Lanka 

Minneseremonier for massakrerte journalister burde være unødvendig i land som kaller seg demokrati. Foto: TamilNet

- Gabriel Edwin Rosairo - 
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-Sju journalister som jobbet for ulike tv-kanaler, 
aviser og nettsider i Batticaloa-distriktet øst i 
landet ble drapstruet. Trusselen ble gjort i form 

av oppslag som ble henget opp. RSF sier at «de 
holder den srilankiske regjeringen ansvarlig for alt 
som skjer med sju journalister i den østlige byen 
Batticaloa som ble nektet politibeskyttelse etter å ha 
vært mål for en drapstrussel. Den avvisende måten 
politiet behandlet deres anmodning om beskyttelse 
på, er forferdelig». RSF sier videre: «Trusselen kom i 
form av brosjyrer som ble funnet utenfor Batticaloa 
presseklubb og spredt i byen 23. januar. De viste et 
bilde av de syv journalistene med hodene innsirklet 
og de fryktfrembringende ordene: “Vær forsiktig! 
Dette er reportere som mottok penger fra [tamilske] 
tigre i utlandet for å undergrave regjeringen. Vi skal 
henrette dem.»

- En uavhengig tamilsk journalist fra Batticaloa 
øst i landet, ble arrestert av politiet 27. 
november 2020, angivelig for å ha lagt ut bilder 

av den tamilske frigjørings organisasjonens leder 
Prabhakaran på sin personlige Facebook-side. 
«International Federation of Journalists (IFJ) 

og de srilankiske filialene Federation of Media 
Employees Trade Union (FMETU) og Sri Lanka 
Working Journalists Association (SLWJA) uttrykker 
alvorlig bekymring over arrestasjonen og oppfordrer 
myndighetene til å trekke saken.»

- I februar 2019 ble en TV-journalist angrepet 
av en politibetjent da han skulle dekke et 
bensinbombeangrep på et hus i Jaffnaområdet. 

Angrepet førte til så store skader at han ble innlagt på 
sykehuset for behandling. 

Nettavisen Tamil Guardian skrev i denne forbindelse: 
«Sri Lanka har historisk sett vært et av de farligste 
stedene i verden for en journalist. I rapporten fra 
Together Against Genocide står det at minst 48 
journalister ble drept i perioden 2004 til 2009. 41 av 
disse mediaarbeiderne var tamiler.» 

- I april 2019 ble en korrespondent innkalt til avhør 
etter at den srilankiske marinen sendte inn en 
klage. Klagen mot journalisten ble inngitt etter at 

han dekket saken om tamilske familier som var samlet 
ved ei bru. De var der 7. april 2019 for å minnes sine 
forsvunnede. De forsvant i sluttfasen av krigen i 2009.krigen i 2009.  

Bilde i forbindelse med 10 års markering av drapet på BBC journalist Nirmalarajan. Foto: Journalist for Democracy in Sri Lanka.



I følge Tamil Guardian hadde den samme 
journalisten tidligere blitt utsatt for trusler og 
trakassering av Sri Lankas sikkerhetsstyrker. Han 
ble arrestert og truet av hæroffiserer mens han 
etterforsket en mulig ulovlig landovertakelse av 
en ødelagt gravlund som tilhørte den tamilske 
frigjøringsorganisasjonen LTTE. Etter at 
journalisten hadde inngitt en klage til Sri Lankas 
menneskerettighetskommisjon ble den srilankiske 
hæren tvunget til å innrømme dette, men 
bagatelliserte samtidig offiserens trakassering. 

- I april 2019 ble et nyhetsanker som jobbet for 
et mediehus arrestert i Mullaitivu-distriktet. 
I samme distriktet ble en avisjournalist som 

undersøkte ulovlig bygging av et buddhistisk tempel 
angrepet av en politimann 27. mai 2019.

Politimannen ble rapportert for å ha mishandlet 
journalisten verbalt, kastet kameraet hans, tatt bilder 
av ham og fysisk overfalt ham. Buddhistiske munker 
hadde ulovlig okkupert hindutemplet og endret 
navnet fra “Neeraviyadi Pillaiyar Temple” til “Vishnu 
Devalaya Katharagama”. 6. mai beordret domstolen 
i Mullaitivu politiet om å returnere templet og gi 
tilbake det opprinnelige navnet. Politiet klarte ikke å 
gjennomføre rettens pålegg. 

Journalisten fikk synliggjort trakassering fra politi 

og munker gjennom bilder og nyhetsdekning, noe 
som ble viktige bevis i denne saken. 27. mai fortalte 
advokater domstolen at munker hadde installert 
to nye CCTV kameraer i tempelet. Domstolen 
beordret deretter munkene å fjerne disse kameraene. 
Templet fikk sitt opprinnelig navn tilbake 27. mai, 
og kameraene ble fjernet 28. mai. «RSF oppfordrer 
de srilankiske myndighetene til å straffe de som er 
ansvarlige for nylige voldshandlinger og trakassering 
av journalister, og å sørge for at politiet slutter å 
trakassere og skremme journalister som dekker 
problemene som den tamilske minoriteten fortsatt 
opplever ti år etter avslutningen av borgerkrigen.»

Den tidligere regjeringen, som tok makten i 2015 
med løfte om etterforskning av forbrytelser mot 
journalister, gjenopptok etterforskningen av drapene 
på to journalister. Disse ble også stanset etter en 
stund, og nå er sakene lagt helt vekk.  

Selv om det er den sittende regjeringens ansvar å 
bringe rettferdighet til forbrytelser mot journalister, 
må tamilske journalister fortsette å leve i et land 
med en historie hvor ikke en eneste forbrytelse mot 
journalister har ført til rettferdighet. Ingen regjering 
så langt har gitt rettferdighet til familiemedlemmer 
av de drepte journalistene. 
(Du kan se på kildene til dette innlegget på nestsiste side i dette tidsskriftet.)

Journalister som er drapstruet er innsirklet på plakaten. Foto: Tamilgardien.
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Kamala Devi Harris: 
Barn av afro-amerikansk landsby

Boka handler om hennes liv, karriere, innsikt og visdom 
som hun har akkumulert på veien til personen hun er i 
dag.

Denne artikkelen er et forsøk på å beskrive Kamala Devi Harris sin oppvekst, 
karriere og veien videre fram til jobben som vise president i USA. Teksten 
er basert på boka hennes «Sannhetene som forener oss», samt diverse 

mediaintervjuer og reportasjer.

At en kvinne er statsleder er ikke 
uvanlig og de fleste av oss bryr 
oss lite om lederen er kvinne eller 
mann. Men det finnes unntak 
selvsagt, som for eksempel i 
USA. Der har en kvinne smadret 
de mange usynlige barrierene 
som kvinner før henne har laget 
sprekker i. Hun har kommet 
nærmere målet for å bli president 
i verdens eneste supermakt. «Jeg 
kommer ikke til å bli den siste» sier 
hun selv.  

Det blåser på toppene, men 
kritikkene ser ikke ut til å bremse 
hennes ferd. 

Tamiler, jamaikanere og også 
kanadiere tar sin del av æren og de 
beundrer kvinnen på hver sin måte.

- Gabriel Edwin Rosairo -



Mor   Mor       

Kamala og mor, Shyamala Gopalan f.1938. Hun var 
en av de få ledende kvinner innen kreftforskning på 
sin tid og døde av tarmkreft i 2009. Foto:Kamala Harris-
Sannhetene som forener oss- Gyldendal.

Mor til Kamala, Shyamala Gopalan er tamil og 
opprinnelig fra Chennai i Tamil Nadu i India. Knapt 
10 år etter at landet fikk sin selvstendighet, satte den 
19 år gamle jenta med en høydemeter på 1,55, sine 
føtter i delstaten California i USA i 1958. Hun hadde 
søkt på et doktorgradsprogram ved UC Berkeley. Et 
universitet hun aldri hadde sett i et land hun aldri 
hadde vært, skriver Kamala i boka si.

Dette i en tid da det å ha radio, TV og telefon i huset 
var ren luksus. Overnasjonale kontakter foregikk via 
aerogram og telegraf, og internasjonal luftfart var på 
barnestadiet.

USA var på kokepunktet på 1950 og 60-tallet. 
Borgerrettighetsmarsjer for stemmerett for svarte, 
mot rasisme, protester mot krigføring i Vietnam, 
demonstrasjoner mot kolonialisme, mot apartheid i 
Sør-Afrika og støtte til frigjøringsbevegelser i andre 
land var en del av kampsakene. Dette mobiliserte 
mange, også ungdommer og det gikk tidvis blodig 
for seg.

USA var langt unna India og lite visste Shyamala 
Gopalan om landet hun skulle reise til. De lokale 
mediene var ikke så opptatt av det som pågikk i 
samtidens USA. Kort- og mellombølgeradioene, slik 
som Voice of America, BBC World Service og Radio 
Moskva var de viktigste nyhetskildene for hendelsene 
fra den store verden.

FarFar
Donald Harris er fra Jamaica og ville studere 
økonomi. De begavede, jevnaldrende studentene 
Shyamala og Donald valgte USA fremfor sin 
respektive kolonimakt England. Målet var å skaffe 
seg utdanning i verdensklasse. 

De nyankomne studentene ble raskt absorbert i ett 
nytt miljøet. Kamala skriver i sin bok at «foreldrene 
hennes ble forelsket på den mest amerikanske 
måten mens de marsjerte sammen for rettferdighet 
i borgerrettighetsbevegelsen på 1960-tallet». Hun 

skriver også at «…mamma og pappa og rundt et 
titall andre studenter organiserte en studiegruppe 
som leste de fargede forfatterne som universitetet 
ignorerte.» De giftet seg og ble værende i USA på 
grunn av hverandre.

Datter av OaklandDatter av Oakland
Kamala ble født 20. oktober 1964 og vokste opp som 
en stolt datter av Oakland, California. Hun fortalte 
ofte om foreldrene og deres deltakelse i marsjene og 
hun beskriver barndomsopplevelsene som et hav av 
bein som beveget seg, mye energi, rop og sang under 
demonstrasjoner. 
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Kamala var fem år da foreldrene gikk fra hverandre. 
En opprivende skilsmisse var et faktum i 1972. «Jeg 
visste at de elsket hverandre veldig mye, men det 
virket som om de hadde blitt som olje og vann» sier 
hun om forholdet mellom foreldrene.

Shyamala var tidlig klar over at hun oppdro to svarte 
jentunger i et segregert samfunn og at veien til 
rasemessig likhet var lang i USA.

Kamala skriver at moren hennes forsto at Amerika 
ville se på Kamala og Maya som svarte og at hun var 
«fast bestemt på at vi ville vokse til selvsikre, stolte 
svarte kvinner». Hun valgte svart omgangskrets og 
dette ble fundamentet for hennes amerikanske drøm. 

Vi kjenner lite til tamilkunnskapene til Kamala, men 
hun skriver «Når mamma var rørt eller frustrert, 
snakket hun alltid morsmålet». Kan tenkes at hun 
forstår noe tamil likevel.

Oppvekstmiljøet Oppvekstmiljøet 
«Det krever en hel landsby for å oppdra et barn», 
sier et afrikansk ordtak. Etter skilsmissen leide 
Shyamala andreetasje i et lite toetasjes hus i East Bay 
Area. Et arbeiderstrøk der de fleste beboerne var 
afroamerikanere. Vertinnen var Mrs. Regina Shelton. 
Hun var tanta til en studiekamerat og opprinnelig fra 
Louisiana, en sørstat i USA. Hun var en veltalende 
kvinne som Kamala har mye godt å si om. Hun drev 

dagsenter og tok seg av unger i nabolaget. Kamala og dagsenter og tok seg av unger i nabolaget. Kamala og 
hennes to år yngre søster Maya, brukte mye av sin hennes to år yngre søster Maya, brukte mye av sin 
fritid der etter skolen mens mora var på jobb. fritid der etter skolen mens mora var på jobb. 
Mrs. Shelton ble også en støttespiller for Shyamala Mrs. Shelton ble også en støttespiller for Shyamala 
som var alenemor og milevis unna sine egne foreldre som var alenemor og milevis unna sine egne foreldre 
og slektninger. Mrs. Shelton ble mor nummer to og slektninger. Mrs. Shelton ble mor nummer to 
for Kamala og Maya. Hun tok ofte med seg disse for Kamala og Maya. Hun tok ofte med seg disse 
og andre barn fra nabolaget til baptistkirken «23rd og andre barn fra nabolaget til baptistkirken «23rd 
Avenue Church of God».Avenue Church of God».

På torsdagskvelder tok mora døtrene med til På torsdagskvelder tok mora døtrene med til 
«Rainbow Sign» kultursenter for svarte. Dette var «Rainbow Sign» kultursenter for svarte. Dette var 
et sted for politikk, poesi, kunst, mat, musikk og et sted for politikk, poesi, kunst, mat, musikk og 
dans. En møteplass for de som kjempet for de svartes dans. En møteplass for de som kjempet for de svartes 
rettigheter og der Kamala som sjuåring bl.a. møtte rettigheter og der Kamala som sjuåring bl.a. møtte 
Shirley Chisholm i 1971. Hun var den første svarte Shirley Chisholm i 1971. Hun var den første svarte 
kvinnen som ble valgt inn til Den amerikanske kvinnen som ble valgt inn til Den amerikanske 
kongressen (1969 til 1983) og som innledet en kongressen (1969 til 1983) og som innledet en 
nasjonal kampanje for å bli president i 1972.nasjonal kampanje for å bli president i 1972.

Som en del av et omfattende desegresjons-Som en del av et omfattende desegresjons-
program ble Kamala og hundrevis av andre barn program ble Kamala og hundrevis av andre barn 
kjørt med buss til Thousand Oaks Elementary kjørt med buss til Thousand Oaks Elementary 
school, en offentlig skole i et mer velstående nabolag. school, en offentlig skole i et mer velstående nabolag. 
Klassen hennes på barneskolen var den andre klassen Klassen hennes på barneskolen var den andre klassen 
i byen der raseskillet ble opphevet ved å skysse inn i byen der raseskillet ble opphevet ved å skysse inn 
elever. Skolen hadde tidligere vært 95 prosent hvit, elever. Skolen hadde tidligere vært 95 prosent hvit, 
men etter at desegregasjonsplanen trådte i kraft ble men etter at desegregasjonsplanen trådte i kraft ble 
den 40 prosent svart. «Den gangen visste jeg bare den 40 prosent svart. «Den gangen visste jeg bare 
at den store gule bussen var måten jeg kom meg til at den store gule bussen var måten jeg kom meg til 
skolen på» skriver hun. skolen på» skriver hun. 

Hva er egentlig den amerikanske drømmen?Hva er egentlig den amerikanske drømmen?
 

Det mest grunnleggende prinsippet i den amerikanske Det mest grunnleggende prinsippet i den amerikanske 
drømmen er at hvis du jobber hardt og oppfører deg mot drømmen er at hvis du jobber hardt og oppfører deg mot 

verden slik du bør vil barna dine bli bedre stilt enn du var selvverden slik du bør vil barna dine bli bedre stilt enn du var selv



Familien vendte tilbake fra Canada til Bay Area. I 1982 flyttet Kamala inn i et studenthjem i Washington, 
D.C. Hun fortsatte sin bachelorgrad i statsvitenskap og økonomi ved Howard Universitet, et av amerikas 
eldste såkalte «historisk svart høyskole og universitet» (HBCU). I dag er Howard blant USAs mest 
prestisjefylte høyskole/universitet. HBCU ble opprettet i 1867 hovedsakelig for å gi utdanning til afro-
amerikanere etter borgerkrigens slutt og etter at slaveriet ble offisielt avskaffet i 1865.

Kamala ble også medlem i Divine Nine, de «hellige ni», en av flere greske bokstavorganisasjoner for svarte 
som ble grunnlagt da de fleste hvite elevorganisasjoner nektet svarte studenter adgang. Kamala ble medlem 
i «Alpha Kappa Alpha Sorority» (AKA) som ble opprettet i 1908. Medlemmer lover blant annet livslang 
tjeneste for hverandres utvikling og for endringer som resulterer i likhet og rettferdighet for alle verdens 
borgere. AKA har for øyeblikket over 300 000 entusiastiske medlemmer.
 
Biden - Harris kampanjen kan ha hatt nytte av disse medlemmene uten å miste sine kjernevelgere. HBCU, 
Devine Nine og AKA fikk flomlysene rettet mot seg da en av deres egne kom inn i Det hvite hus.
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Spiren til karrieren

HBCU og AKAHBCU og AKA

En av de viktigste maktbasene til Kamala. De aller fleste medlemmene i Divine Nine støtter tilsynelatende opp om henne. Bare AKA 
har for øyeblikket over 300 000 medlemmer. Endringsagenter med betydelig inflytelse i samfunnet.

Da Shyamala fikk et fristende jobbtilbud i Montreal i 1976, flyttet den da 12 år gamle Kamala og søstera 
Maya motvillig fra vennene midt i skoleåret til fransktalende Quebec i Canada.  Oppholdet i Montreal var 
utslagsgivende for Kamala sitt karrierevalg senere i livet. I videregående skole fikk hun kjennskap til at 
venninna hennes ble seksuelt misbrukt av stefaren. Med morens samtykke flyttet venninna inn hos dem. 
I en av hennes valgkampvideoer sier hun “En av de viktigste grunnene til at jeg ønsket å bli aktor var for å 
beskytte folk som henne.” I likhet med flere av sine forbilder og borgerrettighetsforkjempere valgte hun aktor 
som karriere for å forsvare de som var forsvarsløse og stemmeløse. 
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Hver gang Kamala ble valgt til et høyere verv slik som 
riksadvokat og senator brukte hun bibelen til Mrs. Shelton for 
å avgi troskapsed. En velbrukt bibel og den tidligere eieren er 
med dette blitt en del av USAs historie. Foto:Kamala Harris-
Sannhetene som forener oss- Gyldendal.

Den innsikten hun bl.a. fikk fra byadvokatkontoret 
gjorde at hun etter hvert siktet seg videre inn mot 
storpolitikken for å få større innflytelse.

Tøff som en bulldoserTøff som en bulldoser
Hun var 39 år gammel da hun drev med kampanje 
mot sin tidligere sjef for å bli valgt til distriktsadvokat 
i San Francisco og hun ble den første kvinnen i 
jobben som distriktsadvokat der. Hun beholdt vervet 
i to perioder fra 2004 til 2010.

Som distriktsadvokat i San Francisco, lanserte hun i 
2005 «Back on Track», Tilbake på sporet, et program 
for å redusere tilbakefall til fengslene.

Målgruppen var førstegangs narkotikadømte og 
andre ikkevoldelige tiltalte. De fikk arbeidstrening 
og ulike yrkes- og videreutdanningstilbud som et 
alternativ til fengsel. Obamas justisdepartement tok 
i bruk «Tilbake på sporet» som modellprogram over 
hele USA.
 
Statsadvokat i CaliforniaStatsadvokat i California
Da Kamala stilte til valg for å bli Californias 
statsadvokat brukte hun bl.a sin «smart på 
kriminalitet» kampanje. Hun vant i to perioder fra 
2011 til 2017 og ble den første fargede kvinnen i 
denne stillingen  i California. Kamala ble et håp og 
et forbilde for mange foreldre og spesielt for unge 
jenter. I boka si forteller hun om en hendelse under 
tiltredelsesseremonien som statsadvokat. En mann 
kom bort til henne med de to små døtrene sine. «Jeg 
tok dem med hit i dag», sa han, «så de kan se hva 
noen som ser ut som dem, kan vokse opp og bli».

Som statsadvokat etterlyste hun nye tilnærminger 
for å redusere tilbakefall og overfylte fengsler og 
opprettet derfor en ny avdeling som skulle jobbe med 
dette i delstaten. 

Bankene på kneBankene på kne
I sitt første år som statsadvokat i California, var 
Kamala drivkraften bak en landsomfattende avtale 
med fem av landets største banker. Bankenes 
boliglånspraksis førte til at ca.10 millioner 

KarrierenKarrieren
I 1986 fortsatte Kamala med å studere jus ved 
University of California, Hastings College of 
the Law, og fullførte jusstudiene våren 1989. 
Første sommerjobb som praktikant fikk hun i 
sine hjemtrakter i 1988. Arbeidsplassen var i et 
distriktsadvokatkontor i Oakland, California. 
Hennes forsøk på å rydde opp i Amerikas skakkjørte 
rettssystem begynner å ta form.

I 1990 til 1998 jobbet hun som assisterende 
distriktsadvokat og førte først saker på laveste nivå 
før hun tok vanskelige saker som ran og drapssaker. 
I 1998 ble hun håndplukket til statsadvokatens 
kontor i San Francisco, for å lede avdelingen for 
vanekriminelle, voldsforbrytere og serieforbrytere. 
Trivselen, stemningen og arbeidsmiljøet på kontoret 
var så som så. 
 
Ifølge Kamala kom redningen i form av et tilbud om 
en lederjobb ved byadvokatkontoret, i avdelingen 
som håndterte tjenester for barn og familier. Hun 
ville ta jobben, men ville også ha mulighet til å jobbe 
med politikk for å kunne forbedre det generelle 
systemet. Hun ville bryte den onde sirkelen som barn 
havner i når de går fra fosterhjem til ungdomsfengsel 
og deretter til voksenfengsel. Hun ville jobbe med 
å stanse den ødeleggende strømmen. Det fikk hun. 
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Mrs. Frances Wilson. Læreren fra første klasse. Hun var svært 
engasjert i elevene sine. Da Kamala gikk ut fra University of 
California Hastings College of the Law, var Mrs. Wilson en av 
hennes inviterte gjester. Foto:Kamala Harris-Sannhetene som 
forener oss- Gyldendal.

Shirley Chisholm, første svarte kvinnen som ble valgt inn til Den 
amerikanske kongressen (1969 til 1983). Drev kampanje for å 
bli president i 1972. Bilde: library-of-congress-JugGbMJMLbA-
unsplash

Likekjønnede ekteskapLikekjønnede ekteskap
Kamala var en av drivkreftene bak legalisering av 
likekjønnede ekteskap i USA. Som statsadvokat 
nektet hun å forsvare et forbud mot likekjønnede 
ekteskap i sin egen delstat California. “Jeg nektet å 
forsvare forbudet fordi det bryter med grunnloven,” 
sa hun i 2013. I juni 2015 godkjente Den 
amerikanske høyesterett at par av samme kjønn har 
en konstitusjonell rett til å gifte seg. 

Kamera på kroppenKamera på kroppen
I et forsøk på å redusere politivoldanklagene innførte 
hun obligatorisk bruk av kroppskamera for sine 
betjenter, den første i sitt slag i hele USA. «Jeg gjorde 
det fordi det var det rette å gjøre. Men jeg var i stand 
til å gjøre det fordi Black Lives Matter-bevegelsen 
[opprettet i 2013] hadde skapt et intenst press», 
skriver hun i boka si. 

Senator fra CaliforniaSenator fra California
For den seiersvante Kamala, var det å bli senator 
i California i 2016 ren plankekjøring i forhold til 
hennes tidligere kampanjer. Hun konkurrerte mot 33

amerikanere ble utsatt for tvangsutkastelse under de 
store gjeldskrisene i boligmarkedet fra 2006–2012. 
Hver tredje boligeier med boliglån i California var i 
nød. Det var snakk om ca. 2 millioner familier. Hun 
trakk seg fra forliksforhandlinger med bankene. 
Hun trosset president Barack Obama som ønsket 
en rask avklaring på krisen. Han hadde sitt eget 
gjenvalg i tankene. Kamala mente at bankene ikke ga 
nok penger til huseiere i California, der det var flest 
kriserammede. Hun truet bankene med rettsoppgjør 
for å beskytte boligkriserammede. Bankene gikk 
til slutt med på å betale 20 milliarder dollar til 
kriserammede i California i 2012. Resultatet ble 
nesten 10 ganger mer enn det bankene opprinnelig 
hadde gått med på å betale.
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Thurgood Marshall. Kamala brukte 
to bibler ved innsettelsen. Den ene 
tilhørte Mrs. Shelton. Den andre 
tilhørte et av hennes store forbilder, 
den første afroamerikanske dommer 
ved Den amerikanske høyesterett. 
Bilde:library-of-congress-Zd80mK-
QO6s-unsplash 

andre kandidater. Hun er den første fargede kvinnen som ble senator i 
California. Da hun ble spurt om hvordan det er å være første kvinne i det 
meste, svarte hun at «det vet jeg ikke. Jeg har alltid vært kvinne». 

Nesten umiddelbart etter overtakelse av senatsvervet gjorde hun seg 
bemerket i Washington med sin påtalemessige stil i høringene i Senatet. 
Hun grillet sine motstandere i senatshøringene og disse gikk til tider viralt. 
Hun blir også husket som en av drivkreftene bak Senatets historiske vedtak i 
2018 om å gjøre lynsjing til en føderal forbrytelse.

Frihet er ikke gratisFrihet er ikke gratis
Over 20 000 mennesker møtte opp foran Oakland rådhus 19. januar 2019 
da hun lanserte sitt kandidatur for å bli USAs neste president. Hun trakk 
seg fra presidentkappløpet til fordel for Joe Biden med dårlig økonomi 
som begrunnelse. Kamala har mye å takke Joe Biden for. I august 2020 
kunngjorde han henne som sin visepresidentkandidat.

I 1965 fikk svarte i USA full stemmerett. Det tok 43 år før den første svarte 
presidenten ble valgt i 2008. Tolv år senere var tiden inne for en kvinne å 
innta visepresidentstolen. 

En farget kvinne har startet prosessen med å desegregere Det hvite hus. Det 
er flere fargede kvinner som innehar toppjobber der i dag.
 
USA har som kjent vært styrt av menn i over 230 år. De var slaveeiere, godseiere, plantasjeeiere, 
forretningsmenn og andre hvite velstående menn, unntaket var Barak H. Obama. 

Barndomshuset der Kamala vokste opp sammen med sin søster Maya, ble omringet av skuelystne og ble et 
landemerke da hun ble visepresident. Huset der en vanlig jente vokste opp og gjorde uvanlige ting.

Det er ikke en selvfølge at en mørkhudet jente, født uten sølvskje i munnen og som vokste opp med en 
alenemor i en liten leieleilighet i et arbeiderstrøk, blir visepresident i USA. Dette er en milepæl for en 
nasjon under omveltning. Flere kvinner og fargede amerikanere utrykker at de føler seg representert i 
nasjonalpolitikken for første gang. De ser drømmene og ambisjonene til Shirley Chisholm og mange andre 
kvinner og borgerrettighetsforkjempere gå i oppfyllelse.

I talene sine nevner Kamala ofte de mange forbildene som banet veien hennes til der hun er i dag. Bautaene 
som utsatte seg selv for personlig fare ved å yte resolutt motstand mot segregasjon, lynsjing, rasisme og 
som kjempet for borgerrettigheter. «Det er på deres skulder jeg står på i dag» sier hun. Blir hun den første 
kvinnen som president i USA?

KAMALAKAMALA
HARRISHARRIS

2024?2024?
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- Ninthu Paramalingam -

Vi må stoppe å kun be om rettferdighet som bygger på vestlig imperialisme og bygge opp en reell solidarisk 
praksis i Norge. Rettferdighet handler om å transformere verden og tenke at en annen fremtid er mulig. Det 
handler om å stå opp mot alle undertrykkende strukturer og støtte folkelige kamper. Helt siden konklusjonen 
av folkemordet på Mullivaaikaal og siden de militære krigshandlingene har tatt slutt, har en menneskerettighets 
fokusert diskurs uten tvil dominert både internt blant tamilene og utad. Den viser seg å være lite effektiv, men 
også fremmedgjørende. Den utrygge situasjonen for eelamtamiler og muslimer på Sri Lanka eskalerer, men 
selv under pandemien bruker folket sin rett til å demonstrere. Samtidig ser vi at de brutale og undertrykkende 
innvandringslovene til europeiske land også er en trussel. Vi ser en økt tilstedeværelse av tamilsk motstand i Sri 
Lanka og i europeisk kontekst. Det er på tide å fokusere på å bygge solidaritet med grasrotaktivismen. 

Etter år med aktivisme for blant annet Latin  Amerikagruppene har jeg lært mye om urfolk   og sosiale bevegelsers 
kamp for autonomi. Den politiske konteksten de kjemper i er på mange måter annerledes enn tamilenes 
kamp, men har også sine likheter. Den store fellesnevneren er vår kolonihistorie og hvordan moderne stater 
legger til rette for nykoloniale praksiser. Landet jeg har jobbet mest med er Brasil, og saken om Hydro i den 
nordlige delstaten Pará. Der driver det delvis statseide selskapet Norsk Hydro og henter ut millioner i profitt i 
miljøødeleggende virksomhet i områder med tradisjonelle samfunn. Brasil er landet som dreper flest miljø- og 
landforkjempere ifølge Global Witness. Hydros virksomhet bryter også med urfolkskonvensjonen (ILO-169) 
som Norge ratifiserte i 1990. Hvordan skal vi stole på at land som selv aktivt bryter menneskerettigheter skal holde 
en annen stat til ansvar for krigsforbrytelser? Vi kan ikke kjempe mot undertrykkelse med undertrykkerens 
verktøy. Istedenfor må vi lære av kamerater over hele verden som kjemper på bakken for autonomi og frihet. 

Hvilke former tamilsk aktivisme har tatt etter borgerkrigen er en kompleks sak. Med den politiske konteksten 
vi befinner oss i nå, så har vi stort behov for å skolere oss om hva som skjer på øya. Vi må være strukturkritiske 
og aktivt bekjempe alle former for undertrykkelse. I fremtiden håper jeg vi kan bli gode på politisk skolering 
og utvide vårt syn på hvilke krav og spørsmål vi stiller til makten. 

Hvor er det blitt av 
den radikale tamilske ungdommen? 
Jeg tror på at frihet for oss kjempes gjennom solidaritet fremfor lobbying med politikere.

Norsktamilske ungdommer demonstrerte tidligere ute i gatene. Bildet viser australske studenter som protesterer i 2020.



Norge er et mangfoldig land hvor det bor mennesker med ulik etnisk tilhørighet og Norge er et mangfoldig land hvor det bor mennesker med ulik etnisk tilhørighet og 
ulik bakgrunn. I dag bor det rundt 15 000 tamiler i Norge med bakgrunn fra Sri Lanka. ulik bakgrunn. I dag bor det rundt 15 000 tamiler i Norge med bakgrunn fra Sri Lanka. 

Tamilskoler og tamilske kultursentre bidrar sterkt for at tamilske barn og unge skal Tamilskoler og tamilske kultursentre bidrar sterkt for at tamilske barn og unge skal 
få kunnskap om det tamilske språket og kulturen. Av naturlige årsaker møter vi på få kunnskap om det tamilske språket og kulturen. Av naturlige årsaker møter vi på 

utfordringer som kan føre til at det blir vanskelig å balansere de ulike kulturene. Har vi som utfordringer som kan føre til at det blir vanskelig å balansere de ulike kulturene. Har vi som 
tamilsk ungdom et ansvar for å ta vare på språket og kulturen vår?tamilsk ungdom et ansvar for å ta vare på språket og kulturen vår?

Tamilskolen- en viktig arena for tamiler
Tamilskolen er et veldig viktig ressurssenter for tamilske barn og ungdom. Det er et sted hvor tamiler kan få 
informasjon og lærdom i sitt morsmål og sin historie. Selv om noen kanskje tenker at det ikke er nødvendig 
å bruke tid på dette, synes jeg selv at det er viktig å vite noe om vår opprinnelse og vårt språk. Hvis man har 
motivasjon og interesse for lære, blir alt mye lettere og spennende. Språket vårt er en del av vår identitet, og 
det symboliserer hvem vi er. Jeg vil anta at mange norsktamilske ungdommer ikke har glede av å presentere 
seg selv som en tamil, hvis de ikke har kunnskap om sitt språk og sin historie. Noen forbinder kanskje 
tamilskolen som en kjedelig plass, hvor all tiden kun går med til læring. Derfor er det viktig at alle er klar 
over at det også er en sosial møteplass for mange tamilske barn, ungdom og ikke minst voksne. På denne 
måten bidrar tamilskolen til et større samhold og bedre relasjoner mellom tamiler i landet. 

Prioriteringer og utfordringer
Slik som jeg nevnte, så er det veldig viktig å vite noe om vår historie og vårt språk, men det er ikke alltid like 
lett å prioritere det som kanskje er viktigst. Det er naturlig at noen av oss kan møte på enkelte utfordringer 
ved å leve i et flerkulturelt samfunn. De ulike kulturene har kanskje forskjellige verdier og holdninger, og 
dette kan føre til at det blir ekstra vanskelig i noen situasjoner hvor man er nødt til å velge enten eller. I tillegg 

TAMILSKE UNGDOMMER- TAMILSKE UNGDOMMER- 
                                      UTFORDRINGER OG ANSVAR                                      UTFORDRINGER OG ANSVAR

Norsktamilske ungdommer bør være ressurssterke både i det norske og tamilske miljøet. (Bilde ble tatt før pandemien)

-Abinaya Suganthan--Abinaya Suganthan-
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til dette er det også veldig mange som blir påvirket av 
andre rundt seg, og dermed tar valg basert på andres 
tanker. Når tamilske ungdom velger å prioritere 
tamilske verdier og holdninger høyest, vil det 
resultere i at de får et sterkere bånd til den tamilske 
kulturen. Derimot, når det motsatte skjer vil det 
føre til at man blir mindre knyttet til den tamilske 
kulturen og de tamilske tradisjonene. Norsktamilske 
ungdommer bør være ressurssterke både i det norske 
og tamilske miljøet.

Vi har et ansvar
Alle tamiler, spesielt tamilsk ungdom har et stort 
ansvar overfor det tamilske språket og kulturen. 
Selv om vi møter på utfordringer og problemer 
som gjør det vanskelig for oss å videreføre det 
tamilske språket, må vi samarbeide og skape gode 
muligheter for våre etterkommere. Det finnes mange 
ulike måter å bidra på, blant annet ved å engasjere 
seg og vise interesse for å hjelpe til på tamilskolen. 
Unge, engasjerte lærere er et meget godt tilskudd 
for tamilskolene. Et annet godt eksempel kan være 

å bidra for å arrangere samlinger og kulturelle 
arrangementer som TYO (Tamil youth organisation) 
gjør. Samarbeid blant tamiler er nøkkelen for å 
bevare og videreføre språket vårt og kulturen vår.
 
På bakgrunn av det jeg har skrevet om i denne 
teksten vil jeg konkludere med at det vil være 
utfordringer ved å balansere de ulike kulturene. 
Mange vil oppleve situasjoner hvor det blir vanskelig 
å ta valg basert på kulturenes verdier, og i enkelte 
tilfeller kan noen også kjenne på press både fra 
familie og venner. Man vil lykkes bedre ved å leve 
med ulike kulturer i stedet for å leve mellom ulike 
kulturer. Uansett er det viktig å være stolt over sin 
egen identitet og kjenne sine røtter. Til syvende 
og sist må vi huske på at samarbeid blant tamiler 
er nøkkelen for å bevare og videreføre språket og 
kulturen vår. 

NOTAM
Ønsker at unge mennesker blir samfunnsengasjerte og politisk aktive.

Det er vårt håp at vi engasjerer og motiverer til skriving som en ytringsform.

Teams undervisning. Tamilske ungdommer har også begynt å ta i bruk mulighetene som pandemien har medført.
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Tamilske kvinners muligheter i Norge

Utdanning og frihet 

Utdanning er en av de grunnleggende verdiene som de fleste tamilske kvinner har. En rapport fra SSB 
viser at norskfødte barn av innvandrerforeldre er den gruppen der flest går rett fra videregående skole til 
høyere utdanning, blant annet tamilske ungdommer. Det er også i denne gruppen flest tar høyere og lengst 
utdanning. I tamilske hjem legges det ekstra vekt på utdanning og viktigheten av å ta en god utdanning for å 
få en god jobb. Man blir bevisst de mulighetene som finnes, da man vokser opp med foreldre som er opptatt 
av mulighetene barna har i Norge, som de selv ikke hadde i sin oppvekst. Utdanning blir derfor sett på som 
en viktig faktor til frihet og til å ha et selvstendig liv. 

 - Sarukesi Vasanthavasan -

I 2021 er det omtrent 6600 norskfødte med innvandrerforeldre fra 
Sri Lanka som er bosatt i Norge. En andel av denne befolkningen 

er tamiler med foreldre som flyktet fra hjemlandet, blant 
annet på grunn av krig og for å finne frihet. De fleste tamilske 

andregenerasjons kvinner har i dag utdanning, jobb og mulighet til 
å ytre seg på lik linje med menn. I tillegg møter de på utfordringer i 

forhold til kultur og kulturforskjeller.  
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Kulturforskjeller 

De fleste tamiler legger stor vekt på kultur og tradisjon, og er svært opptatt av at barna skal følge tradisjoner 
som har overlevd flere generasjoner. Som tamilsk ungdom i Norge kan det være utfordrende å finne en 
balanse mellom den norske og tamilske kulturen. Det finnes flere forskjeller mellom disse kulturene, men en 
av de største forskjellene er verdiene. Den tamilske kulturen har strengere sosiale normer for hva de får lov 
til å gjøre og fokuserer på andre ting som er viktig i forhold det nordmenn synes er viktig. I flere tilfeller kan 
disse kulturforskjellene stå til hinder for sosial integrering og følelse av tilhørighet. Musikk og dans er også 
en viktig del av den tamilske kulturen, og de aller fleste tamilske jentene blir fra barndommen oppfordret til 
å lære seg tradisjonell dans. Dette medfører også at flere tamilske kvinner føler at de har et større ansvar for å 
videreføre tamilsk kultur og tradisjon til kommende generasjon. 

Likestilling 
I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en sentral samfunnsverdi. Kvinner har på lik linje som menn 
like stort handlingsrom, selvbestemmelse, makt og ytringsfrihet. Allerede blant tamilske førstegenerasjons 
innvandrerkvinner var det et stort søkelys på at de skulle ta høyere utdanning og komme seg ut i arbeidslivet 
i hjemlandet, men mangel på jobber gjorde at flere ikke fikk mulighet til dette.  Ved å bosette seg i Norge, fikk 
stadig flere tamilske mødre en større mulighet til å kunne ta høyere utdanning og være i arbeid. 

For flere tamilske jenter er mødrenes bakgrunn en inspirasjon, men også en 
bevisstgjøring til å kjempe for sine rettigheter.
Avslutningsvis kan man konkludere med at andregenerasjons tamilske kvinner i Norge i dag, har helt andre 
muligheter enn deres foreldre hadde. Ifølge tamilenes verdier har muligheten til å ta utdanning og være i 
arbeid vært viktig for å kunne oppnå frihet og selvstendighet. Å balansere kulturforskjellene er en utfordring 
som flere tamilske unge opplever, men samtidig bidrar det til å videreføre tamilsk kultur og tradisjon til neste 
generasjon.  Foreldrenes fortid og historie har en stor betydning for unge tamiler i Norge, ved at det bidrar til 
å se mulighetene som de unge har, som foreldrene selv ikke hadde. Det forteller også noe om de erfaringene, 
utfordringene og motstand som foreldrene opplevde. Dette kan være en motivasjon for å engasjere seg i 
situasjonen som tamilske ungdommer på Sri Lanka står i og ha et ønske om endring. 

For flere tamilske jenter er mødrenes bakgrunn en inspirasjon, men også en bevisstgjøring til å kjempe for sine rettigheter. Bilde: Facebook 
Tamilmurasam.
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Det er ikke rart at media har fått navnet «den fjerde statsmakt». Det første vi gjør når vi våkner, er 
å lese nyhetene. Hvis noen skjer, sjekker vi nyhetene. På vei hjem fra jobb, er nyhetene på radioen 
i bakgrunnen. Dagsrevyen klokken 19 og nyhetene på TV2 klokken 21. Nyhetsbildet påvirker vår 
forståelse av verden så mye at vi glemmer at det noen ganger er saker som ikke tas opp. 

Hvor mange av dere bruker tiden deres på å finne nyhetssaker som mediene ikke tar opp? Media er en viktig 
plattform for å snakke våre saker. Selvsagt er det viktig at vi tamiler demonstrerer når det skjer noe på Sri 
Lanka. Men det er enda viktigere å få det frem i media, slik at vi får den oppmerksomheten saken fortjener. 
Videre i kampen for tamilenes rettigheter, vil nyhetsmedia og sosiale medier være viktige plattformer for å få 
frem våre saker. 

I over ett år har koronaviruset vært overskriften i alle aviser i den vestlige verden. Smittetall, innleggelser, 
vaksiner og blodpropp. Vi har hørt og lest ordene så mange ganger, at jeg tror vi alle egentlig er lei. 
Koronaviruset har tatt over nyhetsbildet så mye at flere saker har blitt mindre viktige, blitt nedprioritert, 
ignorert. Det er selvsagt ikke slik at media kan skrive om alt som skjer i verden, men likevel har de en type 
(makt). Makt til å velge hvilke saker de skriver om, og hvordan de vil vinkle saken. 

Med korona i bildet har andre saker blitt glemt. Det er ofte saker som ikke direkte angår den vestlige 
verden. Demonstrasjonen i Myanmar er et eksempel. Ja, media skrev om kuppet, men vi leser ikke mye om 
barnedrapene og demonstrasjonene som skjer daglig. 

Dette gjør at media får velge hva som er viktig. De kan velge å skrive om de 100 bilene i den lange køen for 
covid-19 testing på Stovner, istedenfor å skrive om en bilkortesje på E18. Dette gjør at uansett hvor mye vi 
demonstrerer, skriker eller skriver leserinnlegg, så velger media til slutt om de synes sakene er «viktige nok» 
til å formidles videre. 

Den fjerde statsmakt 
 -Sambavi Vethananthan -
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Politimann fra Sri Lanka angriper en tamilsk lastebilsjåfør. 

Den fjerde statsmakt 

Frihet?Frihet?
La meg fortelle hvordan Sri Lanka ser ut i hodet mitt 
12 år etter krigens slutt. Ødelagte hus, hull i trær 
og vegger og øde områder som minner om krigen. 
Militære kohorter langs gatene og politi i hvert 
kryss som spør hvor vi skal. Her er det ikke mulig 
å gå rundt i landsbyen med traumatiserte familier. 
Jeg er spesielt redd for hva som kan skje med meg 
som jente. Evig frykt for at militære dukker opp 
og banker på døra. Er det dette dere kaller frihet? I 
dag fortsetter undertrykkelsen og den strukturelle 

utryddingen i form av okkupasjon og ødeleggelser 
av landområder. Buddhistiske templer og symboler 
blir reist ved siden av andre religiøse og kulturelle 
bygg på de tradisjonelle områdene til tamiler nordøst 
på øya. Skolesystemet og arbeidsmarkedet for 
tamiler er fortsatt nedprioritert. Politiet lar seg oftest 
styre av singalesiske og buddhistiske ekstremister. 
Regjeringen består av krigsforbryteranklagede 
personer som burde blitt stilt til ansvar ved 
menneskerettighetsdomstolene. 

Ett land,Ett land, 
to to 

loverlover

Det kan være vanskelig Det kan være vanskelig 
å forstå for oss her i å forstå for oss her i 
Vesten, men dessverre, Vesten, men dessverre, 
i Sri Lanka gjelder to i Sri Lanka gjelder to 
forskjellige lover. En forskjellige lover. En 
for singalesere og en for singalesere og en 
for tamiler. Det er en for tamiler. Det er en 
realitet. Mange av dere realitet. Mange av dere 
som leser dette tror som leser dette tror 
kanskje at krigen på Sri kanskje at krigen på Sri 
Lanka er over. Tvert Lanka er over. Tvert 
imot. Den våpenførte imot. Den våpenførte 
krigen er over, og Sri krigen er over, og Sri 
Lanka blir sett på som Lanka blir sett på som 
et ferieparadis, men hvaet ferieparadis, men hva  
skjer egentlig på øya?skjer egentlig på øya?

 -Akilina Wimalarasan -



Sent på kvelden 8.januar 2021 kjøres en bulldoser 
over monumentet som ble bygget til minne om 
krigsofrene. Det ble laget i forbindelse med tiårs 
markeringen i 2019 og stod på eiendommen til 
Universitet i Jaffna. Monumentet var det ENESTE 
minnesmerket på øya til minne om de over hundre 
tusen tamilske liv som gikk tapt under blodbadet 
i Mullivaaikkaal. Hvorfor får seiersmonumentene 
rundt om i landet stå i fred, mens det eneste 
minnesmerket for de tamilske livene som gikk tapt 
rives ned?

Historien viser til en rekke ødeleggelser av 
minnesteder og minnesmerker både for sivile liv som 
har gått tapt, og for våre egne martyrer. Gravplasser 
er blitt eliminert, kulturbygg brent og historiske 
beviser mot krigsforbrytelser fjernes. La oss se tilbake 
på undertrykkelsen opp gjennom årene.

Diskriminerende loverDiskriminerende lover
Det hele startet i tiårene før de britiske koloniherrene 
forlot landet og ga makten til den singalesiske 
majoritetsbefolkningen i 1948. Før kolonitiden var 
øya delt i tre kongeriker, men britene samlet disse til 
ett rike i 1833, blant annet av administrative grunner. 
Det tok ikke lang tid før singalesisk elite og deres 
politiske partier tok over og endret grunnloven til 
fordel for singaleserne. Dette førte til at tamilene og 
andre minoriteter på øya mistet rettighetene, en etter 
en. Undertrykkelsen førte til økt skille mellom 
tamiler og singalesere.

Året er 1956 da buddhisme og singalesisk 
blir gjort til øyas eneste offisielle religion og 
språk. Universitetsplassene blir delt ut til 
fordel for singalesiske studenter. Se for deg at 
innvandrerungdom i Norge må ha høyere snitt fra 
videregående enn etniske nordmenn, for å komme 
inn på høyere utdanning. Dette hadde ført til at 
utviklingen i samfunnet og utviklingen som en 
nasjon hadde blitt sterkt hemmet.  I Sri Lanka ble 
dette starten på et land med to lover. Slike forskjeller 
i samfunnet førte til ikkevoldelige protester fra 
tamilene. Opp gjennom årene ble disse besvart med 
en rekke opptøyer, direkte rettet mot tamiler. Ulike 

opprør førte til vold og vandalisme. Flere tamilske liv 
gikk tapt, tamilske kvinner ble voldtatt. Eiendommer, 
hus og landemerker ble ødelagt. Opprørerne var 
singalesiske nasjonalister som opererte som en 
antitamilbevegelse. Veldig lite ble gjort for å sette en 
stopper for disse opprørene, og det ble tydeliggjort at 
angrepene var koordinert av ekstremistiske politikere 
og buddhistiske munker.

Biblioteket i Jaffna, som en gang var Asias største 
bibliotek, inneholdt opp til 97 000 eldre tidsskrifter, 
eldgamle palmebladmanuskripter, bøker og 
skriftsamlinger som viste til tamilenes opphav og 
historie. 30. mai 1981, for 40 år siden, blir hele 
biblioteket brent ned til grunnen, og det kommer 
frem at høytstående ekstremistiske politikere i 
regjeringen står bak. Ingen er blitt funnet skyldige og 
straffet. 

Selvbestemmelsesrett er løsningenSelvbestemmelsesrett er løsningen
Sri Lanka er som sagt ett land med to lover. I 1983 
utløses den væpnede konflikten. Undertrykkelsen 
eskalerer, vold og forsvinninger blir dagligdagse 
hendelser og sivile tamiler blir massakrert. Dette er 
begynnelsen på minner som ingen vil gjenoppleve. 
Hadde dette skjedd om Sri Lanka ikke var ett land 
med to lover? 
Mange år med fredsforhandlinger, våpenhviler og 
blodbad resulterte i flyktninger, massedrap og enda 
større undertrykkelser. Og nå er det plutselig ikke 
lov å minnes sine døde. Gravplasser til ære for våre 
martyrer ser ut som grusbaner. Folkesamlinger under 
betydningen “minnemarkering” blir møtt av politi 
og militære hindringer. Dette gjelder både uskyldige 
sivile liv og de som kjempet for våre rettigheter og 
vår frihet. Dette er noens mor, far, sønn, datter, søster 
eller bror. Det er en grunnleggende menneskerett i et 
demokrati å få mulighet til å minnes sine døde. 
Tamilene trenger frihet. Vi har rett til grunnleggende 
menneskerettigheter. Vi trenger en langvarig politisk 
løsning. Vi vil ha selvbestemmelsesrett. For et 
demokrati kan vel ikke ha to lover?
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- Jeswanthiny P. Mayooran -
Lege i spesialisering, psykisk helsevern.

Ta vare på deg sjølv, mamma!Ta vare på deg sjølv, mamma!

Til alle mødrer, frå eit litt annleis perspektiv; la oss setje ord på dei «skamfulle» Til alle mødrer, frå eit litt annleis perspektiv; la oss setje ord på dei «skamfulle» 
følelsane mange kan kjenne på, etter ein fødsel. Den største endringa i ei kvinne følelsane mange kan kjenne på, etter ein fødsel. Den største endringa i ei kvinne 
sitt liv. Bryte stigmaet som lurer seg i alle våre heimar. Forsøke å skape eit trygt sitt liv. Bryte stigmaet som lurer seg i alle våre heimar. Forsøke å skape eit trygt 
miljø, der vi som eit samfunn er med på å bygge opp framtidige mødrer og miljø, der vi som eit samfunn er med på å bygge opp framtidige mødrer og 
dykkar psykiske helse… dykkar psykiske helse… 
«I know you’ re exhausted, mama. But there’s nowhere safer than your arms and I don’t know how to 
say ‘thank you for picking me up when you could barely pick up yourself ’» -facebook.com/Baby Cheeks

Mamma, eg veit du ikkje har det lett. Du har bore meg i fleire månadar, gått gjennom dei verste 
dagane og varsamt pakka meg ut til denne framande verda. Du har gått gjennom mykje, der eg 
framleis kan hugse alle dine latterfylte samtalar med meg, og din vakre stemme klinge i øyrene mine, 
medan eg trygt låg i din mage. 
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Du har svetta, mista blod og opplevd dei mest grusomme smertene. Det veit eg mamma, for eg har saman 
med deg «pusha» meg ut. Vi har jobba saman, du og eg. Eit band, ei tilknyting, som bare vi deler.

Ingenting føltes så godt som å bli holdt av deg. Verda var skummel å kome ut til, men varmen din var nok for 
å halde meg trygg. Du la meg varsamt inntil ditt bryst og gav meg mine første dråpar fylt med kjærleik.  Her 
var eg tilfreds; med dine armar som eit skjold, rundt min lille kropp. Eg er fullt klar over korleis du har hatt 
det sidan. Det har ikkje vore lett for deg å tilpasse deg til dette nye livet. Dagane dine har vore korte, medan 
nettene dine har vore lange. Slitne auger, utkjørt kropp og tåkete tankar. Men kva skal eg gjere, mamma? Eg 
treng deg. For alt det nye rundt meg, er ikkje det same som den trygge staden inne i deg. Tilpassinga har 
ikkje vore lett for meg heller… I mine vakne periodar, har eg sett korleis du ser på den «nye» kroppen din, 
mamma. Føler du deg framand ovanfor deg sjølv? Saknar du den kroppen du hadde før meg? Fleire gongar 
har eg høyrt deg gråte i mørket. Kvar har din vakre latter blitt av, den du så ofte hadde då eg var i magen din? 
Har eg stole den i frå deg?

Eg har observert dine tårer, mamma. Smerter i underlivet, hårtap og såre brystvorter etter all min frustrasjon. 
Eg har krevd mykje i frå deg; skift av bleier, mating og ikkje minst bæring. Lite tid har eg gjeve til deg sjølv. 
Mine tårer har vore vanskeleg å få bort, men du har halde ut og tatt godt vare på meg. Så ver så snill mamma, 
ta vare på deg sjølv også…
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Norsktamilsk helseorganisasjon (NTHO) 
Norsktamilsk helseorganisasjon (NTHO) er en frivillig organisasjon som ble opprettet i januar 2003. 
Organisasjon driver helseforebyggende arbeid blant innvandrere (primært tamiler) i Norge. Organisasjonen 
består av medlemmer med ulik faglig kompetanse. Vi har medlemmer som er leger, tannleger, sykepleiere, 
bioingeniører, medisinstudenter, tannlegestudenter, mm. NTHO medlemmene er ikke lønnet for sit arbeid i 
organisasjonen. 

Norsktamilsk koronatiltak 2020
I forbindelse med koronapandemien fikk vi i 2020 tilskudd fra IMDi til informasjonsformidling om 
koronaviruset til den tamilske befolkningen. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling 
av myndighetenes informasjon om koronaviruset, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og 
økonomiske konsekvensene. Formidlingen av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike 
årsaker ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. 

Bakgrunnen for tiltaket var å sikre at tamiler får god og riktig informasjon om koronaviruset og situasjonen 
rundt dette. Det er mange eldre i denne minoritetsgruppen som har lite norskkunnskaper, og tiltaket vil 

Frivillighetsarbeid er en del Frivillighetsarbeid er en del 
av av 

norsktamilenes hverdagnorsktamilenes hverdag
- Cyndia Jeyandra - 

Bildet taler for seg selv.  Bilde: Skjermdump-samfunnsforskning.no
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derfor ha stor betydning for dem. 
Informasjonsformidlingen ble gjennomført 
på flere ulike plattformer som radiosendinger 
via Tamilmurasam, informasjon gitt av 
leger, videokampanjer på tamilsk med råd 
fra myndighetene, informasjonsbrosjyre, 
informasjonsmøter på morsmålsskoler i Trondheim, 
Ålesund og Hareid, samt webinarer om Covid 19 
og vaksinasjon. I tillegg har flere leger fra ulike 
land deltatt og utvekslet erfaringer angående 
Covid 19 vaksinasjon. Informasjonsformidling har 
også foregått gjennom sosiale medier (Facebook, 
Instagram og Youtube) og vår egen nettside ntho.no.

Vi har også samarbeidet med FHI (Migrasjonshelse 
- Facebookside), Tamil Television Network, 
Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter og 
andre tamilske skoler, Annai Poopathi Tamilsk 
Kultursenterundervisning, Røde Kors, templer og 
kirker og gruppen Aktive kvinner i Bjerke.

HelseukeHelseuke
Et veldig attraktivt og nødvendig prosjekt vi holder 
på med er “HELSEUKE”. Mange innvandrere har 
liten eller ingen kontakt med lege eller tannlege. 
Dette skyldes først og fremst språkproblemer, 
økonomi og en manglende “kultur” for å oppsøke 
helsetjenester. Dette fenomenet fører til at mange 
av innvandrerne som bor i Norge risikerer å utvikle 
alvorlige lidelser og sykdommer som kunne ha vært 
unngått ved kontakt med helsevesenet i en tidlig fase 
av helseproblemene. Dette prosjektet har som mål å 
begrense denne faren ved å organisere konsultasjoner 
med leger og tannleger, drive informasjonsarbeid 
angående helsefarer og helseforebyggende tiltak ved 
å gi individuell veiledning på morsmålet til personer 
med spesifikke problemer. 

NTHOs medlemmer har organisert flere helseuker 
for den norsktamilske befolkningen i Oslo-området. 
Hovedaktiviteten i disse “ukene” er frivillige 
konsultasjoner hos leger og tannleger som blir gjort 
på tamil. Etter konsultasjonen får alle med seg et 
brev om funn og forslag til behandling. Brevet er til 

fastlegen slik at han eller hun kan få bedre innsikt 
i pasientens plager. Helse- og omsorgstjenestene 
er spesielt uoversiktlige for personer som ikke 
mestrer språket godt. NTHOs medlemmer gir 
derfor råd og veiledning på dette området. Parallelt 
med konsultasjonene blir det holdt innlegg om 
helseproblemer av spesiell relevans for denne 
innvandrergruppen og gitt informasjon om hvordan 
man kan forebygge slike problemer. 

Dette arbeidet har munnet ut i en kartlegging 
av helsetilstanden og hyppig forekommende 
sykdommer i denne befolkningsgruppen. 
Kartleggingen ligger til grunn for andre 
typer helseforebyggende tiltak som 
informasjonskampanjer, idrettsarrangementer, 
ernæringsrådgivning, m.m. Det blir arrangert 
helseseminarer der ulike sykdommer som kreft 
og diabetes blir presentert på morsmålet. I 
tillegg til dette stiller også organisasjonen opp på 
idrettsarrangementer for å behandle idrettsskader. 

Utfallet av disse helsefremmende tiltakene som 
gjennomføres av NTHO sees blant annet i den 
bedrede helseforståelsen norsktamiler har tilegnet 
seg. Et av resultatene for dette er Ernæringsprisen 
2008 som NTHO mottok fra Helsedirektoratet og 
anerkjennelse fra blant annet FHI og IMDi.

Andre aktiviteter Andre aktiviteter 
Grunnet koronapandemien har vi raskt måttet 
endre mange av aktivitetene våre. Vi har tatt i 
bruk nye metoder for å spre kunnskap og nå ut 
til medlemmene våre. I tillegg til norsktamilsk 
koronatiltak har vi 2020 også hatt andre aktiviteter: 
Webinarer om forskjellige temaer, deriblant korona, 
depresjon, diabetes, stress og stressmestring. 
Informasjonsvideoer i samarbeid med TTN-tv. I 
2020 har det blitt gitt ut 20 videoer på tamil om 
ulike helserelaterte tema. Informasjonsformidling 
via Tamilmurasam Radio om korona og andre 
helserelaterte tema. 
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Kan sosiale medier  Kan sosiale medier  
gjøre skade ved å innsnevre informasjons - og  ytringsfriheten?gjøre skade ved å innsnevre informasjons - og  ytringsfriheten?

Myndighetene på Sri Lanka stengte tilgangen til sosiale medier som Facebook, Twitter og 
Whatsapp etter terrorangrepene i påsken 2019 i frykt for falske nyheter, propaganda og 

opptøyer. Regjeringen begrunnet stengningen med at dette var nødvendig for å hindre kaos 
og at feilinformasjon skulle komme ut i verden i etterkant av bombeeksplosjonen.  Denne 

blokkeringen førte til at mange ikke visste hvordan regjeringen på Sri Lanka håndterte 
etterforskningen av bombingen. Ingen visste hva som egentlig skjedde bak gitteret som 

beskyttet staten Sri Lanka.  

10. februar 2021 våknet tamilene i hele verden til at blant annet ordene tamileelam, eelamtamil og eelam 
ble blokkert fra å være synlige for brukere av sosiale medier som Instagram. Instagram er en svært populær 
medieplattform som har blitt brukt for å dele hva som skjer med tamilene på Sri Lanka, i form av bilder og 
videor. Videre fulgte Spotify opp med å fjerne all musikk knyttet til frigjøringskampen på Sri Lanka. 
 
Tamilske ungdommer verden over protesterte fredelig på mange ulike arenaer for å skape engasjement og 
bevissthet rundt denne typen sensur. Sri Lanka med sitt nasjonalistfokuserte styresett, forsøker på sine måter 
å tie tamilene i hjel eller ikke la informasjon om hva som skjer komme ut. Tamilene har lidd en lang og 
urettferdig kamp for å bevare sin identitet og kulturarv, dette er ikke en kamp som støttes av Instagram og 
andre sosiale medier som flagger at de står for ytringsfrihet. Medieplattformer må være nøytrale eller støtte 
en undertrykket folkegruppe. Sosiale medier har en betydelig rolle med å utforme politisk dagsorden og 
derfor er det viktig at den sterkeste parten ikke vinner kampen om rettferdighet. Media skal være en offentlig 
vaktbikkje, og sørge for å tilrettelegge for debatter og et offentlig ordskifte slik at folk flest selv kan danne seg 
et bilde uten å bli påtvunget et bestemt politisk syn.

- Sulaksana Sivapatham -- Sulaksana Sivapatham -
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Pandemien har satt frivilligheten ved TRVS på 
prøve og tvunget vår organisasjon til å organisere 
seg sterkere og tydeligere. Prosjektene våre har blitt 
tydeligere definert, ressurser har blitt allokert til 
prioriterte tiltak, og vi har gått systematisk til verks 
for rekruttering av nye frivillige ressurspersoner. 
Viktigst av alt har vært å opprettholde 
motivasjonen til frivillige prosjektmedarbeidere 
og styremedlemmer, slik at vi fortsatt har kunnet 
nå ut til sårbare brukere av våre tilbud. Prosjekter 
vi har videreført under smittevernstiltak er 
organisert undervisning og leksehjelp i matematikk, 
naturfag, norsk og engelsk for minoritetsungdom, 
eksamenskurs i morsmål, aerobics for norsktamilske 
kvinner og eldretreff. Takket være støtte fra 
Integrering  og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og en 
sterk frivillighet ved TRVS, har dette vært mulig. 

I tillegg til våre pågående prosjekter vil TRVS 
fremover bli en mer synlig frivillig aktør 
innen mental helse og familierelasjoner. Vi er 
i gang med å gjenoppstarte FUR (Familie- og 
ungdomsrådgivning), som tidligere var et 
prosjekt ved TRVS som bidro til å løse ukjente 
problemstillinger for mange norsk tamiler ved 
deres ankomst til Norge. Vi har bidratt til at norsk  
tamiler, som har slitt i etterkant av tsunamien i 2004 
og folkemordet på tamiler i 2009, har kunnet delta 

i samtalegrupper. Vi møter stadig personer med 
tilsvarende problemer og vi prøver å hjelpe dem på 
samme måte. Idag ser vi at TRVS gjennom FUR kan 
tilby bekymringssamtaler for ungdom, veiledning 
inn til norsk helsevesen, øke bevisstheten rundt 
familieproblematikk og være trygge samtalepartnere. 
Ressurspersoner innen helse og psykiatri har blitt 
rekruttert for å jobbe med etableringen av prosjektet, 
og frivillige prosjektmedarbeidere søkes.
 
På Sri Lanka og internasjonalt er det tydelige tegn 
til at tamilsk identitet og kultur møter konkrete 
trusler, utfordringer og tegn til utvisking. Sammen 
med Nasjonalbiblioteket og ressurspersoner i det 
norsk tamilske samfunnet har TRVS derfor etablert 
prosjektet «Et mangfold av historier norsk tamilenes 
historie». Vi er en stolt prosjekteier, og dette vil 
være retningsgivende for en ny dimensjon ved vår 
organisasjon  nemlig kulturvern.

Pandemien har vært en utfordring, likevel 
har TRVS med hjelp av fantastiske frivillige 
prosjektmedlemmer og styremedlemmer holdt 
aktiviteten oppe for våre brukere. Vi vil også takke 
vår hovedsamarbeidspartner Annai Poopathi 
Tamilsk Kultursenter (APTK) for en formidabel 
innsats i en vellykket digital overgang som svært få 
kan forestille seg. 

Stiftelsen Tamilsk ressurs og veiledningssenter (TRVS) har Stiftelsen Tamilsk ressurs og veiledningssenter (TRVS) har 
fra starten jobbet med prosjekter rettet mot minoritetsbarn fra starten jobbet med prosjekter rettet mot minoritetsbarn 
og  ungdom, norsk tamilske kvinner og eldre. I samarbeid og  ungdom, norsk tamilske kvinner og eldre. I samarbeid 
med lokalmiljøet, norske myndigheter og norsk tamilske med lokalmiljøet, norske myndigheter og norsk tamilske 

ressurspersoner har stiftelsen i flere år jobbet for å nå vår ressurspersoner har stiftelsen i flere år jobbet for å nå vår 
visjon; å bidra til inkludering og integrering i det norske visjon; å bidra til inkludering og integrering i det norske 

storsamfunnet. storsamfunnet. - Lashand Nadarajah -

Kulturvern ser ut til å bli Tamilsk ressurs og Kulturvern ser ut til å bli Tamilsk ressurs og 
veiledningssenter sin fanesak fremoverveiledningssenter sin fanesak fremover
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Siden første FM-sendinga gikk på lufta 17. februar 1997, 
har Radio Tamilmurasam vært en ledende radiokanal. 
Den har jobbet for å bevare det tamilske språket og den 
tamilske kulturen, og for å skape samhold blant den 
tamilske befolkningen, samt integrasjon i Norge.

Radiokanalen har hatt fokus på tamilenes 
rettigheter og frihetskamp, skapt glede og 
ikke minst utvikling av det tamilske språket 
gjennom det varierte innholdet i sendingene.

Radio Tamilmurasam har fire direktesendinger 
i uken og resten er sendinger fra opptak.

I tillegg til de som er født i Sri Lanka og bosatt i 
Norge, er også tamilnorsk ungdom født i Norge, 
inkludert i radiokanalens medarbeiderstab. 
Radiokanalens ungdomssending på mandager 
fokuserer blant annet på karriererådgivning og 
forebygging av
ungdomskriminalitet.

Det siste året har Radio Tamilmurasam 
fokusert på sendinger som inneholder diverse 
informasjon relatert til koronapandemien og 
forebyggende tiltak.

Radio Tamilmurasam er den fremste 
radiokanalen for tamilene i Norge og har over 
20 frivillige medarbeidere som ofrer tiden 
sin for å skape integrasjon og utvikling i det 
tamilske samfunnet og samtidig være til støtte 
for de tamilene som er påvirket av krigen i 
hjemlandet.

Rollen til Radio Tamilmurasam
- Tamilmurasam -
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Samme år som nazistene brente et stort antall bøker som de betraktet som anti-tyske, amme år som nazistene brente et stort antall bøker som de betraktet som anti-tyske, 
ble ideen om å opprette et bibliotek i Jaffna født. Dette var i 1933. Opprinnelsen til ble ideen om å opprette et bibliotek i Jaffna født. Dette var i 1933. Opprinnelsen til 
Jaffna-biblioteket kan spores tilbake til sjenerøsiteten og framsyntheten til bokelskeren Jaffna-biblioteket kan spores tilbake til sjenerøsiteten og framsyntheten til bokelskeren 

K.M. Chellappah. Han begynte å dele ut boksamlingen sin til venner og bekjente med K.M. Chellappah. Han begynte å dele ut boksamlingen sin til venner og bekjente med 
sikte på å heve det generelle kunnskapsnivået. Denne sjenerøse gesten ble høyt verdsatt av sikte på å heve det generelle kunnskapsnivået. Denne sjenerøse gesten ble høyt verdsatt av 
lokalsamfunnet som deretter bestemte seg for å bygge et skikkelig bibliotek.lokalsamfunnet som deretter bestemte seg for å bygge et skikkelig bibliotek.

Det ble opprettetDet ble opprettet en komité 9. juni 1934 og daværende distriktsdommer ble styreleder. Pastor Dr. Isaac 
Thambiah ble nestleder, K.M. Chellappah og C. Ponnambalam ble sekretærer. Komitéen bestemte seg for å 
samle eller kjøpe inn så mange eldgamle palmebladmanuskripter som mulig fra landsbyene rundt Jaffna og 
andre steder der den tamilske kulturen hadde fotfeste.

Det alle første Det alle første Jaffna-biblioteket ble åpnet 1. august 1934 i et lite rom i Hospital Road, med en samling på 
844 bøker og rundt 30 magasiner og aviser. Herfra ble biblioteket flyttet i 1936 til et leid hus i Main Street 
nær rådhuset. Bøker kunne lånes mot betaling av en symbolsk sum på 3 rupier som medlemskontingent. 
Biblioteket hadde en startkapital på 1184 rupier og 22 cent og skyldtes i stor grad innsatsen fra Chellappah. 
Jaffna-biblioteket ble enormt populært blant både unge og gamle.

Det bleDet ble et klart behov for et større og mer permanent bibliotek for å imøtekomme den umettelige 
leseappetitten til folket i Jaffna. På et møte innkalt av den første borgermesteren i Jaffna, Sam Sabapathy, 
ble det besluttet å arrangere et karneval og en musikkfestival med noen av de mest populære indiske 

Jaffna offentlege bibliotek har emosjonell betydning for tamilene på Sri Lanka. Singalesiske ministre, pøbler og sikkerhetsstyrker 
var ikke i stand til å erkjenne det faktum at Jaffna-biblioteket var en nasjonal skatt som tilhørte alle i landet. Det var 40 år siden. 
Natt til 31. mai 1981, mens Jaffna befolkningen sov, gikk all den dyrebare samlingen opp i flammer.

- Takk til Charles Santiapillai -
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Tragedien om biblioteket Tragedien om biblioteket 
                     i Jaffna                      i Jaffna 3131 mai  mai 1981!1981!



musikerne for å skaffe midler til biblioteket. Det var 
en kjempesuksess. Et av de ledende og mest aktive 
medlemmene av denne komitéen var ingen ringere 
enn den ukuelige iren, pastor Fr. Timothy M.F. Long, 
rektor for Alma Mater, St. Patrick’s College, Jaffna. 
Han var så effektiv at den eneste forskjellen mellom 
han og en helgen var at han leverte mirakler raskere.

Fr. Long jobbetFr. Long jobbet utrettelig for å skaffe midler 
til biblioteket. Han ba til og med den berømte 
tegneserieskaperen på den tiden, Collette, om å lage 
en skisse av ham med en tiggerbolle! Biblioteksfondet 
vokste til en million rupier, noe som helt og holdent 
var Fr. Longs fortjeneste. Jeg var bare åtte år gammel 
og husker godt det fantastiske Yarl Vinotha Carnival, 
fornøyelseskarnevalet, som ble arrangert i 1952 for å 
skaffe penger. Det var en stor suksess og utbyttet ble 
68 000 rupier til bibliotekfondet, en enorm sum på 
den tiden.

Fr. LongFr. Long gikk deretter i topp gir og ble den selvsagte 
talsmann for biblioteket. Han begynte å banke på 
dørene til flere innflytelsesrike mennesker som den 
daværende amerikanske ambassadøren, Philip K. 
Crowe og den daværende britiske høykommissæren, 
Sir Cecil Sayers, som ga store pengesummer. 
Takket være den uimotståelige sjarmen til Fr. Long, 
forpliktet W.G.F. Gunstone fra de berømte forlagene 
i London og W.H. Smith & Son seg til å levere bøker 
til spesialrabatt som varierte fra 25 til 50 cent. Asia 
Foundation donerte også mange bøker.

Bibliotekkomitéen Bibliotekkomitéen inviterte den ledende 
spesialisten innen bibliotekvitenskap, professor 
S.R. Ranganathan fra Delhi til å utvikle biblioteket 
etter internasjonale standarder. De inviterte også 
den velkjente autoriteten i dravidisk arkitektur og 
den daværende arkitekten til Madrasregjeringen 
(Madras=Chennai), V.M. Narasimhan for å designe 
det. Grunnsteinen ble lagt 29. mars 1953. Det var 
en viktig merkedag for alle i Jaffna. I mellomtiden 
hadde Fr. Long jobbet overtid. Mr. S.F. Santiapillai 
som underviste latin og engelsk ved St. Patrick’s 
College, fikk et Fulbright-stipend i 1955, som gjorde 

det mulig for ham å reise til Cuyahoga County Public 
Library in Cleveland, Ohio (USA), for videregående 
opplæring i bibliotekvitenskap. Som en anerkjennelse 
for den utmattende innsatsen til Fr. Long, reiste 
et takknemlig publikum en statue av han foran 
biblioteket. 

Etter at førsteEtter at første etappe var fullført, ble Jaffna offentlige 
bibliotek erklært åpnet 11. oktober 1959 av den 
daværende borgemesteren Alfred Thuraiappah. 
Senere, 3. november 1967, ble en barneavdeling 
åpnet.

Natt til 31. mai 1981,Natt til 31. mai 1981, mens Jaffnabefolkningen sov, 
gikk alle disse dyrebare samlingene opp i flammer. 
Jaffna Public Library ble brent av Sinhala mobben 
etter instruksjon fra rasistiske politikere fra Colombo 
som ikke kunne forstå at det de ødela også var en 
del av deres egen arv. Det å unnlate å erkjenne det 
faktum at Jaffna-biblioteket var en nasjonal skatt 
som tilhørte alle i landet, var det som førte til denne 
usigelige tragedien.

Før Jaffna-folketFør Jaffna-folket våknet og innså det enorme tapet, 
hadde hele nasjonen mistet mye av sin antikke 
historie, litteratur og kunnskap for framtidige 
generasjoner. Den kvelden døde en av våre 
fremtredende lærere ved St. Patrick’s College, en 
respektert språkforsker, pastor Dr. H. S. David, av 
et hjerteinfarkt etter å ha blitt informert om den 
forferdelige tragedien.

Da Fr. T.M.F. LongDa Fr. T.M.F. Long som jobbet så utrettelig og bidro 
så mye med å etablere Jaffna-biblioteket, hørte om 
det beryktede litterære bålet reagerte han med intens 
sorg, fikk et hjerteinfarkt og døde som en ødelagt 
mann i Australia.

ØdeleggelsenØdeleggelsen av Jaffna-biblioteket sjokkerte 
nasjonen, men det knuste også det kulturelle hjertet 
til folket i Jaffna.
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De gikk fra Poththuvil i øst til Polikandi nord i landet og demonstrasjonene  fikk forkortelsen P2P. 
Massemønstringen ble organisert i forkant av den 46. sesjonen til Menneskerettighetsrådet i Genève. 
Mønstringen ble avsluttet med gjentakelse av de grunnleggende prinsippene: krav om rettferdighet for 
folkemordet, retten til selvbestemmelse for tamilene og anerkjennelse av Tamil Eelam som nasjon. 



Jaffna offentlege bibliotek har emosjonell betydning Jaffna offentlege bibliotek har emosjonell betydning 
for tamilene på Sri Lanka. Singalesiske ministre, for tamilene på Sri Lanka. Singalesiske ministre, 
pøbler og sikkerhetsstyrker var ikke i stand til å pøbler og sikkerhetsstyrker var ikke i stand til å 
erkjenne det faktum at Jaffna-biblioteket var en erkjenne det faktum at Jaffna-biblioteket var en 
nasjonal skatt som tilhørte alle i landet. Det er 40 år nasjonal skatt som tilhørte alle i landet. Det er 40 år 
siden. Mens Jaffnabefolkningen sov, gikk hele den siden. Mens Jaffnabefolkningen sov, gikk hele den 
dyrebare samlingen opp i flammer.dyrebare samlingen opp i flammer.

Et sjelløst bygg erstatter det nedbrente biblioteket. Over Et sjelløst bygg erstatter det nedbrente biblioteket. Over 
97 000 kulturelt viktige, uerstattelige bøker og eldgamle 97 000 kulturelt viktige, uerstattelige bøker og eldgamle 
palmebladmanuskripter er borte for alltid. Som et forsøk palmebladmanuskripter er borte for alltid. Som et forsøk 
på å vinne tilbake tilliten blant tamilene og for å dempe de på å vinne tilbake tilliten blant tamilene og for å dempe de 
negative internasjonale reaksjonene, begynte regjeringen til negative internasjonale reaksjonene, begynte regjeringen til 
Chandrika Kumaratunga, også kjent for sine grusomheter mot Chandrika Kumaratunga, også kjent for sine grusomheter mot 
tamiler, gjenoppbygging av biblioteket. Vel å merke er ingen tamiler, gjenoppbygging av biblioteket. Vel å merke er ingen 
gjerningspersoner hittil blitt straffeforfulgt eller dømt.gjerningspersoner hittil blitt straffeforfulgt eller dømt.

LederLeder
Tidligere britiske utenriksminister David Miliband om krigen.
https://youtu.be/7iT32i3otQs
REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL’S PANEL OF EXPERTS ON ACCOUNTABILITY IN SRI LANKA
https://templatelab.com/panel-of-experts-report-sri-lanka/
Cluster bombs found in Sri Lanka, UN expert says
https://www.bbc.com/news/world-asia-17861187
Sri Lankan Government Uses Chemical Weapons in Vanni Warfront War Without Witness Report
https://sangam.org/wp-content/uploads/2017/04/WWWReport_SriLankaUseChemicalBombs_08thApril2009.pdf
The Cage: The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers
https://www.goodreads.com/book/show/11446076-the-cage
https://www.bbc.com/news/world-asia-56502221

SannhetenSannheten er det første offer også i «fredstid» i Sri Lanka.
Sri Lanka: RSF signs joint statement on attacks against human rights defenders, lawyers and journalists
https://rsf.org/en/news/sri-lanka-rsf-signs-joint-statement-attacks-against-human-rights-defenders-lawyers-and-journalists
Sri Lankan police refuse protection to journalists threatened with death
https://rsf.org/en/news/sri-lankan-police-refuse-protection-journalists-threatened-death  
Sri Lanka: Tamil journalist arrested for social media posts
https://www.ifj.org/es/centro-de-medios/noticias/detalle/category/press-releases/article/sri-lanka-tamil-journalist-arrested-for-
social-media-posts.html
Sri Lankan police assault Tamil journalist in Jaffna
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna
Tamil Guardian correspondent summoned by Sri Lankan police
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-guardian-correspondent-summoned-sri-lankan-police
Alarming resurgence in Sri Lankan police attacks on Tamil journalists
https://rsf.org/en/news/alarming-resurgence-sri-lankan-police-attacks-tamil-journalists
Sri Lankan police assault Tamil journalist in Mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-mullaitivu



Mordet på BuddhaMordet på Buddha
I natt drømte jeg atI natt drømte jeg at

Buddha ble skutt og drept Buddha ble skutt og drept 
av sivilkledd politi, voktere av lovenav sivilkledd politi, voktere av loven

Kroppen hans lå i en blodpølKroppen hans lå i en blodpøl
ved trappene til ved trappene til 

Jaffna-biblioteket.Jaffna-biblioteket.

Under dekke av mørket kom ministreneUnder dekke av mørket kom ministrene
De var sinte og saDe var sinte og sa

‘Hans navn er ikke på listen vår‘Hans navn er ikke på listen vår
så hvorfor drepte dere han? så hvorfor drepte dere han? 

‘Nei herrer, nei, det var ingen feil‘Nei herrer, nei, det var ingen feil
Uten å drepe han var det umuligUten å drepe han var det umulig

å skade selv en liten flue å skade selv en liten flue 
Derfor ’Derfor ’

‘OK, OK’ ‘OK, OK’ 
De sa ‘skjul liket øyeblikkelig ‘De sa ‘skjul liket øyeblikkelig ‘

Ministrene forsvantMinistrene forsvant
Mennene i sivilt dro liket Mennene i sivilt dro liket 

inn i biblioteketinn i biblioteket
De dekket det med bøkerDe dekket det med bøker

nittitusen nittitusen 
og tente bålet medog tente bålet med

Cikalokavadda Sutta, Buddhas lære Cikalokavadda Sutta, Buddhas lære 

Dermed ble restene avDermed ble restene av
Den barmhjertigeDen barmhjertige

brent til aske sammen med brent til aske sammen med 
Dhammapada, Buddhas budskapDhammapada, Buddhas budskap

Av MA Nuhman (1981) Oversatt fra tamil av NOTAMAv MA Nuhman (1981) Oversatt fra tamil av NOTAM
https://noolaham.net/project/714/71344/71344.pdfhttps://noolaham.net/project/714/71344/71344.pdf

I år er det 40 år siden Jaffna bibliotek ble satt i brannI år er det 40 år siden Jaffna bibliotek ble satt i brann
Tamiler er emosjonelt knyttet til dette biblioteket. 30. mai 1981 organiserte Tamiler er emosjonelt knyttet til dette biblioteket. 30. mai 1981 organiserte 

singalesiske ministre brannen som varte i to døgn.singalesiske ministre brannen som varte i to døgn.


