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Erkebiskop Desmond Tutu (f. 7. okt. 1931, død 26. des. 2021) i Sør-Afrika
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NOTAM
Leder
Medlemslandene bør påse at Sri Lanka fullt ut oppfyller sine løfter.
Det har ikke tidligere vært slike spontane demonstrasjoner i så stort omfang i Sri Lankas
gater, som nå.
Ved å nekte det tamilske folket selvråderett i 74 år, har den singalesiske nasjonen dratt den
tamilske nasjonen med seg ned i avgrunnen. Helt siden uavhengigheten i 1948, har ulike
regjeringer med sin benektelsespolitikk overfor tamilene, ført øya sakte og sikkert inn i en
landsomfattende økonomisk krise. Landet står nå fram i den globale gapestokken som en
mislykket stat.
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Sri Lanka er konkurs
Landet har akutt behov få å skaffe dollar nok til å betjene de eksiterende låneforpliktelsene,
kjøpe olje og gass, medisiner og andre livsviktige varer. Folk ser ingen utvei for å komme
videre med livene sine enn å gå ut på gata.
Bakgrunnen for krisen kan på mange måter spores til de vekslende regjeringers maglende
respekt for inngåtte nasjonale, så vel som internasjonale avtaler. At de vekslende regjeringene
ikke holdt sine egne løfter overfor tamilene, var en del av årsakene til den over 25 år lange
krigen.
Det er allmenn oppfatning blant tamiler at dersom Bandaranaike-Chelvanayakam pakten fra
juli 1957 og senere Dudley-Chelvanayakam pakten fra mars 1965 hadde blitt implementert
istedet for å havne i søppeldunken, ville ikke tamilsk ungdom ha tydd til våpen. Landet
lånte penger over evne fra utlandet for å føre krig, og nå er tidspunktet for tilbakebetaling
kommet. Landet er bankrupt.
13 år etter krigens slutt står over 300 000 væpnet personell fortsatt i beredskap. Det snakkes
lite om utgiftene til militæret, ettervirkningen av den ødeleggende krigen og den omfattende
korrupsjonen. Den økonomiske krisen i landet forklares derimot med påskebombingen i
2019, Covid-19 med påfølgende turistflukt og generell økonomisk nedtur i verden.
Det er et spørsmål om nåværende krigsforbryteranklagede president og statsminister,
Gotabaya og Mahinda Rajapaksa, våger å gi fra seg makta for i neste omgang å bli arrestert
for sine ugjerninger.

Utgitt av:
DetTamilske Samordnings-utvalget
Norge, India og IMF
Trondheimsveien 463A
Som en siste utvei for å komme seg gjennom krisen, har de henvendt seg til India og Det
0962 Oslo
internasjonale pengefondet IMF for hjelp.
notam@tccnorway.no

Støttet av:
Landsrådet for
Eelam Tamiler
i Norge (NCET)
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Norge var fredstilrettelegger på Sri Lanka i perioden 2002 - 2008. India signerte Indo-Lanka
pakten i 1987 sammen med Sri Lanka. Denne er fortsatt ikke innfridd. Fra FNs talerstol
lovte Sri Lanka foran en hel verden at de skulle gi tamilene på øya større selvråderett og
lovte UNHRC å gjennomføre resolusjon 30/1 oct. 2015 fullt ut. Løftene som blir gitt av
staten burde bety noe.
Norge og India er begge medlemmer av både FN, UNHRC og IMF. Som medlem av disse
organisasjonene har de et ansvar for å påse at Sri Lanka fullt ut gjennomfører løftene de
har gitt tamilene. Før en eventuell økonomiske redningsaksjon iverksettes, må de berørte
partene påse at Sri Lanka fullt ut gjennomfører sine avgitte løfter.
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Denne pressemelding ble sendt ut av diasporaorganisasjoner i april, her oversatt til norsk.

Denne felleserklæringen
er godkjent av følgende
diaspora-organisasjoner

National Council
of Canadian Tamils (Canada)

Norwegian Council
of Eelam Tamils (Norway)

Italian Council of Tamils (Italy)

Council of Eelam Tamils
in Germany (Germany)

National council of New Zealand
Tamils (New Zealand)

Tamilene ber det internasjonale samfunnet
om hjelp til å finne en rettferdig løsning

I

en allerede skakkjørt stat, står nå den srilankiske regjeringen overfor den
verste finanskrisen i historien. Det har utløst politisk og finansiell ustabilitet i
landet. Det er stor mangel på mat, olje og elektrisitet. Dette på grunn av den
ekstreme nepotismen og vanstyret av Rajapaksa-familien som har blitt anklaget
for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord på tamilene
på øya.
Finanskrisen skyldes i hovedsak kontinuerlig overbudsjettering av midler og
ressurser bevilget til de væpnede styrker. Midlene er blitt brukt til å begå folkemord
mot den tamilske nasjonen. Til tross for at det ble slutt på den væpnede kampen
i 2009, fortsatte økningen av militære utgifter til personell og ulike anskaffelser,
selv om det ikke lenger var noen sikkerhetstrussel mot landet. Krisen i Sri Lanka
har akselerert på grunn av hensynsløs finanspolitikk og korrupsjon på alle nivåer i
regjeringen. Videre utgjør ødeleggelsene av tamilskeide bedrifter og eiendommer
under folkemordtoppene i 1958, 1977, 1981, samt i perioden fra 1983 til 2009,
mange milliarder dollar. Mer enn 1,5 millioner tamiler (en av fire) ble drevet ut
av landet som flyktninger på grunn av de stadige overgrepene som ble begått
mot dem. Da det nåværende regimet kom til makten, spydde de ut anti-tamilsk
propaganda samtidig som de lovet å beskytte de srilankiske væpnede styrkene
som hadde vært involvert i grusomme forbrytelser.
Det tradisjonelle hjemlandet til det tamilske folket var administrert uavhengig
av resten av landet, men i 1833 ble det under britisk styre slått sammen med
resten av øya grunnet administrativ bekvemmelighet. Etter at britene forlot Sri
Lanka i 1948, har det tamilske folket blitt behandlet som annenrangs borgere av
den sinhala-buddhistisk dominerte regjeringen, noe som har tvunget tamilene
til å forsvare sin selvbestemmelsesrett. I utgangspunktet begynte tamilene en
fredelige kamp for å få til en rimelig løsning i Sri Lanka, men ble møtt med
kontinuerlig vold. De vekslende regjeringer, alle til nå valgt på grunnlag av en
ødeleggende anti-tamilsk holdning, har nektet tamiler rettigheter og har fortsatt
å føre en krig med den hensikt å drive folkemord mot den tamilske nasjonen.
Gjentatte folkemord, pogromer, landgrabbing og etnisk rensing av tamiler er
blitt begått gjennom sinhala-buddhistisk sentrert regjeringspolitikk. I tillegg
har de srilankiske regjeringene systematisk fratatt det tamilske folket rettigheter
i forhold til stemmerett, bruk av eget språk, religion og kultur. Uten annen
mulighet ga det tamilske folket et overveldende mandat i parlamentsvalget i 1977,
basert på Vaddukoddai-resolusjonen av 1976, for å søke fullstendig uavhengighet
fra Sri Lanka. Under valget i 1977 støttet over 84 % av de avgitte stemmene
parlamentsmedlemmer fra tamilske områder, og dermed fikk de fullmakt fra
folket til å søke om en uavhengig stat der tamilene kunne leve i fred og få et
verdig liv i eget hjemland.

Swiss Council of
Eelam Tamils (Swiss)
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Det er mange faktorer som har ført til at Sri Lanka har mislyktes, deriblant den
kontinuerlige marginaliseringen av det tamilske folket. 1) Mangel på politisk vilje
fra vekslende regjeringer for å adressere årsaken til problemet og gi en permanent
politisk løsning på det tamilske nasjonale spørsmålet; 2) Sri Lankas økonomi blir
stadig verre; 3) De vedvarende grusomhetene begått mot tamilene har ført til at
Sri Lanka må undersøkes av det internasjonale samfunnet. 4) Den progressive
nedgangen av uavhengige institusjoner har gitt opphav til autoritære regjeringer.
Dutch Tamil Forum
(Netherland)

National council
of Sweden Tamils (Sweden)

Campaign for Tamil Justice
– Australia

Maison du Tamil Eelam
France (France)
Danish Federation of Tamil
Associations (Denmark)

Finland Tamil Forum
(Finland)

Mens vi sympatiserer med Sinhala-folk som også lider av konsekvensene fra
den srilankiske regjeringens kontinuerlige fiasko, vil vi påpeke at det var de som
valgte disse regjeringene basert på deres historie om folkemord mot den tamilske
nasjonen. Det er på tide at Sinhala-folket innser at det som blir gjort mot det
tamilske folket, gjøres i deres navn av deres regjeringer, og jobber i minnelighet
med det tamilske folket for å finne en permanent løsning.
Den srilankiske regjeringen har gang på gang vist at de ikke behandler det tamilske
folket som likeverdige partnere, men de har heller ikke har hatt evne til å ta vare
på sitt eget folk. Historien har lært oss at regimer endres, og koalisjonsregjeringer
er taktikker for å lure det tamilske folket og det internasjonale samfunnet til å
få pusterom, for deretter å gå tilbake til sin gamle rutine for å få tamilene til å
underkaste seg og rane dem ved å slippe løs periodiske pogromer. Ingen har noen
gang blitt siktet for disse forbrytelsene som er blitt begått over en periode på syv
tiår!
Denne finanskrisen har avslørt hovedårsakene til problemene skapt av suksessive
srilankiske regjeringer. Det er viktig for det internasjonale samfunnet å se alle
saker i sin helhet, i stedet for bare å se dette som en finanskrise eller politisk
ustabilitet. Dette er en mulighet for det internasjonale samfunnet til å gripe inn
som voldgiftsdommer for å finne en endelig og holdbar løsning på det tamilske
nasjonale spørsmålet.
Når Sri Lanka ikke har evnen til å styre seg selv, er det ikke forsvarlig å be
tamiler om å bli med i det samme regimet. Tamiler er svært godt i stand til å
styre seg selv som en egen nasjon. De har med hell styrt en slik defacto-stat
under fredsforhandlingene fra 2002 til 2009. Dette vil fremme tilkobling med
India, forsterket av de spesielle nedarvede båndene gjennom nærhet, kultur og
språk. De over 1,5 millioner tamiler som ble drevet ut av Sri Lanka, er nå svært
vellykkede borgere som fagfolk og gründere. Den tamilske diasporaen kan kun
bidra til å gjenoppbygge hjemlandet sitt hvis den militære okkupasjonen under
det korrupte srilankiske regimet opphører. Den tamilske nasjonen vil også sikre
et hjertelig forhold til India og resten av verden for å opprettholde stabiliteten i
Indo-Stillehavsregionen. India og Vesten kan ikke finne en bedre alliert enn det
tamilske folket i et selvstendig hjemland, i hjertet av Det indiske hav.
Vi står klare til å utforske enhver rimelig løsning som adresserer de legitime
ambisjonene til det tamilske folket, som gjennom fred og sikkerhet vil blomstre
og trives i sitt eget hjemland.

Tamil cultural Centre
Belgium
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Sri Lankas antiterrorlov er i dag
en gammel lov i ny innpakning
Shobana Thavanathan

«Fjern antiterrorloven» står det i plakaten. Foto: Tamil Guardian

I all hast vedtok Sri Lanka endringer i sin antiterrorlov, Prevention of
Terrorism Act (PTA), og hoppet over komitéhøringer som ville ha gitt
nyttige innspill fra menneskerettighetsgrupper. Sri Lanka benyttet ikke
muligheten til å endre antiterrorloven i samsvar med internasjonale
standarder og viderefører dermed PTA som en mekanisme for statsdrevet
terrorisme.
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Tamilske familier vil har en internasjonal etterforskning av tvungne forsvinninger og folkemordet på tamiler. Foto: Tamil Guardian

Parlamentet godkjente 23. mars 2022 det nye midlertidige lovforslaget om forebygging av terrorisme, som erstatning
for den eksisterende loven. Av de 225 medlemmene i parlamentet var 121 til stede under avstemningen. Endringen ble
vedtatt med 86 mot 35 stemmer. De tamilske partiene stemte imot. Det er ikke så rart, for hittil har PTA stort sett ikke
rammet singalesere selv om de utgjør flertallet av befolkning i landet. Mediene antyder at så mange som 78 tamilske
fanger sitter bak murene i dag, uten å være formelt siktet. Noen av dem har sittet inne i mer enn tre tiår.
PTA ble først vedtatt i 1979, som et midlertidig tiltak for å kunne gi myndighetene rett til å arrestere de som ble
mistenkte for «ulovlige aktiviteter». Det gjaldt ikke bare arrestasjon, men også retten til å kunne holde de arresterte i
varetekt i mer enn 18 måneder uten å framstille dem for retten. De fleste som er blitt arrestert under PTA har i praksis
blitt holdt i varetekt i flere år uten å ha blitt stilt for domstolen. Under denne perioden er de blitt torturert og tvunget og
truet til å gi falske tilståelser. Fangene blir som regel ydmyket og nedverdigende behandlet på de mest utenkelige måter.
PTA ble i hovedsak til for å kunne arrestere de som ble mistenkt for å ha hatt kontakt med, eller jobbet sammen med
tamiltigrene. Det betyr at PTA i prinsippet skulle vært opphevet allerede i 2009, da den daværende presidenten erklærte
at tamiltigrene var utslettet for godt. Dessverre har PTA bare blitt brukt til å begå overgrep mot de som står imot staten,
spesielt tamiler. Tiden vil vise hvor mange år den nye midlertidige PTA vil vare og hvor mange flere som skal tortureres
under dets navn.
De som har størst fordel av PTA er politiavdelingene og kontorene til riksadvokaten. De har funnet en praktisk måte å
avslutte etterforskningene på, noe som de kan få karrieremessige fordeler av. Tilståelser som blir registrert kan brukes
som meritter ved for eksempel søknader om forfremmelser. Det srilankiske politiet er også kjent for å utøve massevold
mot sivile. PTA er med på å gi politiet mer trygghet og frihet til å bruke tortur og andre grusomme handlinger for å
hente ut tilståelser fra PTA-fanger. Ofte blir PTA-fanger sporløst borte. Om de som på mystisk vis forsvinner fremdeles
er i live eller ikke, er noe vi ikke får vite. Det er flere som er blitt satt inn og som fremdeles sitter i varetekt.
Vitner har fortalt om hvordan de ble torturert og tvunget til å gi falske tilståelser, før de igjen ble holdt fanget i flere år.
Det er også vitner som forteller om at de har blitt løslatt etter å ha underskrevet papirer de ikke kjente innholdet i, fordi
det var skrevet på singalesisk. For de som etter mange år er blitt løslatt, er det vanskelig å vende tilbake til et normalt
liv, ettersom de fremdeles blir overvåket. Men mye tyder på at den singalesiske befolkningen som ikke har hatt samme
vonde erfaringer med PTA som tamilene, nå sannsynligvis kommer til å merke PTA på kroppen, på grunn av sine
demonstrasjoner i forbindelse med den økonomiske krisen landet går gjennom.
NOTAM MAI 2022 - SIDE 5
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Opposisjonen beskylder den nye midlertidige PTA som
utilstrekkelig, kosmetisk og svikefull og mener at flere tiltak er
nødvendige for å stoppe misbruken av den kontroversielle loven.
De mener at forandringene som er gjort, ikke representerer noen
vesentlige endringer, bortsett fra redusert forvaringsperiode
fra 18 til 12 måneder og en mindre endringer i bestemmelsene
som gjelder innvilgelse av kausjon. Fortsatt blir det tillat med
overgrep, inkludert tortur, som ofte skjer mens enkeltpersoner
holdes innestengt i lengre perioder. Alle andre bestemmelser
forblir de samme. Disse endringene beskytter ikke folkets
rettigheter, svekker ikke PTA, men styrker i stedet statsstøttet
terrorisme. Derfor bør den avskaffes, sier opposisjonen mens
regjeringen roser loven som progressiv.

Ifølge en rapport fra HRCSL (Human Rights
Commission of Sri Lanka) kommer det fram at
minst 29 fanger hadde sittet 5 til 10 år i forvaring,
i tillegg var det også flere som hadde sittet opptil
15 år i varetekt. Mer enn 84 % av alle fangene
Den srilankiske regjeringen «har gjort minimalt for å
identifisere, etterforske og straffe tjenestemenn som er blitt torturert i etterkant av arrestasjonen og
begikk menneskerettighetsbrudd», sier det amerikanske tvunget til å signere dokumenter på singalesisk,
utenriksdepartementet i en rapport.
et språk de ikke kan. Dokumentene som har blitt
signert inneholder ofte falske tilståelser som blir
brukt mot fangene, når den endelige dommen skal fastsettes. Det er flere som sitter i varetekt
i mange år som nektes grunnleggende rettsikkerhet og menneskerettigheter. HRCSL gjentar
også oppfordringen om å avskaffe PTA, og at loven burde oppheves umiddelbart.
Det er et økende krav fra verdenssamfunnet om å oppheve PTA i Sri Lanka. Minimale endringer i en drakonisk PTA
kommer ikke til å endre loven i praksis. Den kan erstattes med andre lovgivninger som omhandler offentlig sikkerhet
i samsvar med regjeringens menneskerettighetsforpliktelser. FN, USA, EU og NGO-er har krevd at Sri Lanka avslutter
internering ved bruk av en rigid antiterrorlov og sikrer rettferdighet for grusomheter som ble begått. Spesielt de siste
årene etter at Gotabaya Rajapaksa vant presidentvalget i 2019, har han brukt PTA enda mer aktivt. Ofte har de arresterte
vært menneskerettighetsaktivister, journalister og advokater med tamilsk bakgrunn, men også singalesere og muslimer
som har kritisert staten har blitt tatt til fange under PTA. Spesielt etter påskeangrepet i 2019, har den muslimske
minoriteten vært mer utsatt for å bli arrestert på falskt grunnlag enn tidligere.
Sri Lanka har lenge blitt anklaget for menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser, men aldri blitt stilt for Den
internasjonale domstolen. Å oppheve PTA vil være en fin start på å frata den srilankiske regjeringen retten til å pågripe
uskyldige etter avgitte falske tvangstilståelser. Det er nå på tide at det internasjonale samfunnet tar ansvar. Det gikk
under to uker før Vesten sanksjonerte mot Russland for invasjonen i Ukraina, men det har gått 13 år siden det brutale
og blodige folkemordet på tamilene fant sted, uten at Sri Lanka er blitt stilt for retten.
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Kvinner, spesielt de enslige, vil være de største taperne under finanskrisen. Foto: Tamil Gaurdien

«Død over IMF»

Ninthu Paramalingam

DEN 12. APRIL kom det srilankiske finansdepartementet
med en uttalelse om at International Monetary Fund
(IMF) har rapportert at den srilankiske utenlandsgjelden
er uholdbar. Videre skriver de at omfattende
omstruktureringer derfor er nødvendige.
Alle varsellampene har allerede gått for folket på øya, og det er demonstrasjoner flere steder.
Men hva kan det bety om man går videre med IMF sine omstruktureringsprogrammer? Det
er ikke første gang vi har sett IMF komme til “unnsetning” og dermed gjør land i globale sør
om til ytterligere gjeldslaver.
NOTAM MAI 2022 - SIDE 7
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I «Re-enchanting the World» av Silvia Federici, en italiensk marxist og anarkist, skriver hun blant annet om IMF og
Verdensbanken, som ble introdusert til den tidligere koloniserte verden på 1980-tallet. Dette har spilt en viktig rolle i
hvordan vi har fått en gjeldsbasert økonomi. IMF kommer med betingelsen om å innføre «structural adjustmentprograms»
når man mottar hjelp – i praksis vil dette si at man må innføre nyliberal politikk som privatiserer store deler av viktige
samfunnsinstitusjoner. Dette har gjort at flere land har fått terminert retten til gratis utdanning, folk mister land, samt
en rekke andre store konsekvenser for folks helse og liv. Med tanke på situasjonen på Sri Lanka nå, virker det som om
landet ser til IMF for hjelp til å betale ned utenlandsgjelden sin. Dette er noe vi må se svært alvorlig på, da det vil bety
at nyliberal politikk får fritt innpass.

IMFs feminisering av fattigdom

Å være kritisk til IMF har en lang historie blant folk på Sri Lanka også. Å kjempe mot vestlig imperialistiske krefter var
sentralt i frigjøringskampen til Tamilene. Dette er noe vi kan se har vært viktig globalt også. Siden 1989 har folk over
hele verden kjempet mot konsekvensene av IMFs politikk. I Argentina ropte arbeidere og studenter «Død over IMF»
mens de befridde fanger fra fengsel, brant banker og protesterte mot det utenlandske råvaremarkedet.
I 2019 fikk jeg være til stede under det årlige kvinnemøtet til feministbevegelsen i Argentina. Den fire år lange
perioden til Argentinas eks-president, Mauricio Macri nærmet seg slutten, og den har satt dype spor. Landet hadde
opplevd økt inflasjon de siste årene som førte til høyere renter fra utenlandske investorer. Gjelda betales gjennom kutt i
nasjonalbudsjettet, og dermed i grunnleggende offentlige tjenester som helse og utdanning.

Resultatet ble en «feminisering» av fattigdom. Dette vil si en økning av fattigdom blant kvinner, og spesielt i husholdninger
med enslige kvinner kontra husholdninger med menn og par. Fattigdom defineres ikke bare ved mangel på penger,
men også med mangel på tilgang til grunnleggende rettigheter som helse, utdanning, næringsrik mat, eiendom og
representasjon. Dette rammer særlig kvinner, og den totale andelen som lever under fattigdomsgrensen økte med til 33
prosent (2019).
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Sri Lankas rupi gjorde et kraftig rykk nedover, etter finansdepartementets offisielle kunngjøring om at regjeringen ikke
er i stand til å betjene sin utenlandsgjeld som er på 51 milliarder dollar. Bilde: https://no.valutafx.com/NOK-LKR.htm

Hva kan vi lære av gjenferdet til Eelam?

Situasjonen blir beskrevet som den verste økonomiske krisen til Sri Lanka, men det er ikke første gang Eelam-Tamilere
har måttet konfrontere en stat som bryter folkets økonomiske og sosiale rettigheter. Tamilene som kjempet for et fritt
og selvstyrt Eelam måtte være kreative når de ble møtt med økonomiske blokkader. Det fremhevet viktigheten av å ha
tilgang til tradisjonelle måter å livnære seg på gjennom dyrking og fisking. I andre land der gjeldskrisen har vært på
sitt mest intense har det også ført til at arbeidere utviklet nye former for autonomi og organiserte reproduksjon utenfor
det eksisterende kapitalistiske systemet. Men hvordan hadde dagens situasjon sett ut om det tamilske folket hadde hatt
autonomi over områdene sine? Dette spørsmålet fyller meg med nostalgi over noe vi dessverre ikke fikk vært vitne til,
men demonstrasjonene bringer håp om at den revolusjonære kampånden til folket fortsatt lever. Ved å se på hvordan
Eelam tidligere har skapt autonome rom som utfordrer kapitalistiske, nykoloniale og imperialistiske strukturer, kan vi
lære mye om hvorfor det er livsviktig å fortsette å gjøre dette i de nye formene for undertrykkelse som utformes.
På bilder som blir delt på sosiale medier ser man protestskilt som ønsker at regjeringen går av, at de ansvarlige for
folkemord blir dømt, og en rekke andre krav. Konteksten er kompleks der folk måtte håndtere de alvorlige konsekvensene
av COVID-19, samtidig som de nordlige og østlige områdene av øya gjennomgår dramatiske rekonstruksjoner og
utviklingsprosesser etter krigen. Det som skjer, er et viktig momentum som fremhever de ekstreme forskjellene blant
folk og geografier på øya, men det er inspirerende å se motstanden mot en kriminell og korrupt regjering som alt for
lenge har skapt elendighet. Det er ikke ukjent at nyliberale interesser sniker seg inn etter konflikter, og dette legger til en
ny dimensjon til de allerede komplekse utfordringene.

NOTAM
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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Gjelder Verdenserklæringen
om menneskerettigheter for tamilene?

Steven Pushparajah K

Illustrasjon: Tamil Guardian

Dagens finanskrise skyldes 30 år med etnisk krig og tamilsk folkemord.
Må vi, tamilene, betale for kulene som drepte oss?
Sri Lanka står overfor sin verste finanskrise på mer enn 70 år. Matvareprisene på Sri Lanka
steg med rekordhøye 30 prosent bare i mars 2022.
Levekostnadene i det turistavhengige landet har blitt uutholdelige for mange. Tusenvis har
nylig gått ut i gatene over hele landet i massive protester med krav om presidentens avgang.
Øy-nasjonen med 22 millioner mennesker opplever akutt mangel på mat, drivstoff, medisin
og andre nødvendige basisvarer. Dette er en krise som har ført til omfattende elendighet og er
den verste økonomiske nedturen siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948.
Den dype finanskrisen skyldes mange faktorer. En av nøkkelfaktorene er den etniske konflikten
med det tamilske folket. Den srilankiske regjeringen godtok et folkemord på tamilene. Den
statlige politikken som ble ført gjorde at tamilene var nødt til å kjempe for rettighetene sine,
noe som senere resulterte i et tamilsk massemord. Det singalesiske folket kjemper nå mot
inflasjon og for mat, gass og medisin, mens det tamilske folket kjemper for rettferdighet.
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Sri Lankas president Gothabaya Rajapaksa, anklaget for krigsforbrytelser, fortsetter å utnevne andre krigsforbrytere
fra de væpnede styrkene til viktige sivile maktposisjoner, for å få et kvelertak på den tamilske befolkningen i Nord- og
Øst-Sri Lanka. Ved hjelp av Prevention of Terrorism Act (PTA) fra 1979, har titusenvis av tamilske politiske fanger vært
fengslet i flere tiår uten anklager. PTA bryter internasjonale menneskerettighetslover og er blitt brukt, for det meste av
singalesisk politi og væpnede styrker, til å terrorisere tamiler gjennom arrestasjon og frihetsberøvelse i flere tiår, bare
på mistanke. Slektningene til de savnede tamilene har de siste fem årene gjennomført kontinuerlige demonstrasjoner i
veikanten for å rette oppmerksomheten mot deres situasjon.
Rapporten fra FNs høykommissær i 2021, påpeker at
de srilankiske regjeringenes handlinger tydelig viser at
tamiler ikke kan forvente rettferdighet eller beskyttelse
fra Sri Lanka. Utnevnelsen av anklagede krigsforbrytere
til sivile maktposisjoner i tamilske områder, understreker
Sri Lankas trass. De fortsetter arrestasjonene og
skremmer tamilske menneskerettighetsforkjempere.
Den straffefriheten som Sri Lankas politi og væpnede
styrker nyter godt av, gir ikke noe håp for sikkerheten
til tamiler på Sri Lanka. Disse åpenbart diskriminerende
rettssystemene på Sri Lanka kan ikke gi rettferdighet til
de tamilske ofrene, og nødvendiggjør en internasjonal
rettsmekanisme for behandling i den internasjonale
straffedomstolen.
I løpet av de siste syv tiårene forårsaket de folkemords
pogromer i den srilankiske staten og forfølgelse av
uskyldige tamilske mennesker, noe som fikk over en
million tamiler til å flykte fra øya og søke tilflukt andre
steder. Et eksempel på pågående tamilsk folkemord er at Sri
Lankas arkeologiske departement, skogverndepartement
og dyrelivsdepartement i akselererende tempo okkuperer
områder i tamilenes tradisjonelle landområder, og deretter
«planter» buddhistiske artefakter der, for å rettferdiggjøre
landgrabbingen.
Illustrasjon: Tamil Guardian

I FNs Verdenserklæringen om menneskerettigheter artikkel 1 står det: «Alle mennesker er født frie og med samme
menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i
brorskapets ånd.» UDHR artikkel 1 gjelder ikke for tamiler på Sri Lanka. Vi ber underskriverne av FN-pakten om å
ta ansvar for å bringe den srilankiske regjeringen til en internasjonal domstol. Situasjonen er så alvorlig at en fortsatt
unnlatelse av å iverksette tiltak, betyr medvirkning til tamilsk folkemord på øya Sri Lanka. Ved å gå sammen i et
fellesskap for fred og rettferdighet, vil vi forplikte oss og sikre at en slik tragedie ikke gjentar seg for tamilene på Sri
Lanka.
Dagens demonstrasjon og prosesjon bør sees på som en ordning for stormaktene til å styrte Rajapaksa-familien og få
inn et nytt regime. Uansett hvilke singalesiske partier som kommer til makten, vil de ikke gi rettferdighet til tamilene
eller en permanent politisk løsning.
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Tause vitner er en viktig
ressurs i etterforskningen

Tamilske journalister lever farlig. Lakshmanan Devapratheepan ble angrepet på jobb og havnet på sykehuset. Foto: Tamil Guardian.
-Abinaya Benjamin-

Diskriminering og forskjellsbehandling pågår fortsatt mot tamilene på Sri Lanka.
I den vestlige verden hører vi derimot ikke noe om dette i media lenger.
Det internasjonale medielyset er i dag rettet mot mennesker som flykter fra Ukraina på grunn russernes invadering.
Usikkerheten om mulig verdenskrig er et dagsaktuelt tema i vestlige medier, og alle de store nyhetskanalene dekker alle
sider av saken. Situasjonen til tamilene på Sri Lanka kommer hvert år mer i skyggen, og diasporaens behov for å kunne
lytte til de lokale journalistene er derfor svært viktig når man vil vite hva som faktisk foregår i landet.
Nylig var tamilske journalister og pressens fagforeninger samlet for å kreve rettighetene i media, som de blir frarøvet. I
den anledning ble det arrangert en demonstrasjon på bakgrunn av angrepet på den tamilske journalisten Lakshmanan
Devapratheepan, som dro for å dekke en nyhetssak i Vantharumoolai i Batticaloa distrikt, øst i landet. Det som skjedde
med Devapratheepan er en av mange liknende hendelser. Demonstrantene krever slutt på truslene mot journalister og
grunnløse politietterforskninger basert på regjeringens antiterrorlov.
Flere fagforeninger og andre grupper som representerer journalister, har nå ved flere anledninger demonstrert for
pressens rett til ytringsfrihet. Kravet som stilles er friheten og retten til “...å skrive fritt, tale fritt…”. En skulle tro at
dette var et enkelt krav, men flere journalister har blitt bortført, drept eller fengslet ved å stille dette enkle kravet.
Ønsket er å stoppe trusselen rettet mot skribenter, bidragsytere og fotografer i aviser og at myndighetene gir dem
tilbake rettighetene til å informere offentligheten. Likevel ser man tydelig at pressen ikke blir hørt, og nyhetssakene
som blir utgitt er sterkt sensurert i henhold til regjeringens synspunkter. Dersom en skribent eller fotograf publiserer
nyhetssaker som ikke samsvarer med regjeringens syn, risikerer de å bli forfulgt. Dette har ført til at flere og flere
pressefolk tier i det offentlige rom.
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Lengselen etter å gjenfortelle
I boken “Still Counting the dead skrevet av den britiske BBC-utenriksjournalisten Frances Harrison” (utgitt 2012),
er kapitlene delt inn slik at en person forteller om sine erfaringer i hvert kapittel. Et tar for seg gjenfortellingen av
historien til journalisten Lokeesan, gjennom den siste perioden av krigen på Sri Lanka og frem tilhan flykter fra landet.
Leserne får innblikk av journalistens egne opplevelser, men også gjenfortellinger av brutale situasjoner og hendelser
som observeres i den siste perioden av krigen.
Det er tydeligvis sterke ønsker om å formidle om antall døde
som man har sett, blod som fosser fra døde kropper, skrik etter
mishandling av kvinner fordi dette er ting som fortsatt pågår i dag.
Higet etter å gjenfortelle og videreformidle ting som Lokeesan har
observert, beskrives tydelig i kapittelet. En kan skjønne at Lokeesan
har opplevd mye selv, på nært hold, og at han samtidig ønsker å
trekke andre menneskers fortellinger ut i det offentlige rom. Etter
å ha lest kapittelet får man et inntrykk av at det er mange traumer
som dukker opp ved å se på nyheter, hvor krig rammer andre land.
Selv ved å gjøre noe enkelt som å ta bilde av andre, klarer han ikke
å legge fra seg de visuelle minnene av døde barn og voksne, når han
ser gjennom kameralinsen.
Man ser at de reporterne som har flyktet fra landet, er de heldige
som i ettertid får muligheten til åpent å ytre seg om hendelser og
politiske ståsteder uten å føle en trussel fra staten. De som har sett
diverse hendelser og flyktet fra landet etter 2009, er de eneste som
kan gjenfortelle hvordan situasjonen virkelig er. Dette er likevel
ikke oppdatert informasjon, fordi det fort kan være flere år siden
hendelsene ble opplevd. I tillegg ser man at det skaper traumer
hos disse menneskene ved denne bearbeidingen. Dette kan føre til
at man ikke snakker om hva som virkelig skjedde ute i felten og i
ettertid.
I et samfunn hvor alle har mulighet til å skrive på sosiale medier og
Boken er fremdeles aktuell. De overlevende venter fortsatt på sine spre falske nyheter, er det viktig at man tar journalistenes stemme
savnede,13 år etter krigens slutt
på alvor. Dette er faglærte mennesker som risikerer sitt liv for å
sørge for at vi får vite om virkelige hendelser og opplyse oss om
hva som foregår i verden. Den fjerde statsmakt gir oss med sine bidrag, muligheten til å bli orientert om hvordan den
politiske situasjonen utspiller seg og er en måte å legitimere det arbeidet en regjering utfører. De stiller seg kritiske til
arbeidet og stiller de vanskelige spørsmålene som vanlige mennesker ikke har mulighet til.
Den tamilske folkegruppen på Sri Lanka er svært avhengige av journalistenes stemmer for å kunne vite hvordan de
skal forholde seg til landets myndigheter. I det man hindrer skribenter i å skrive omfattende om enkelte hendelser,
knebles deres stemmer, slik at det skaper mer uro blant folket på grunn av uvitenhet om hva som foregår rundt dem
selv. Verdenssamfunnet og medienyhetene må også rette blikkene mot Sri Lanka og hjelpe til med å få satt fokus på de
demokratiske spilleregler og grunnleggende rettigheter, slik at diskriminering og forskjellsbehandling av tamilene på
Sri Lanka kan stoppes.
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SRI LANKA – PERLEN I DET
INDISKE HAV

Desperate tamilske demonstranter i Norge, fotografert april 2009. Foto: TamilNet

Withuran Wijeyaraja

Når skal verden vende blikket mot øya og begynne med en
internasjonal etterforskning av krigsforbrytelsene som fant
sted? Hvordan kan det være lovlig å la forbryteren løse sin egen
kriminalsak, slik Sri Lanka vil?
Det er klart at Sri Lanka er ei vakker øy. Palmetrær, hvite sandstrender, storslagen natur og en god dose
matkultur gjør øya til et attraktivt reisemål.

Men hva er det som gjemmer seg bak kulissene?
Sri Lanka har for lengst vendt blikket vekk fra omverdenen når det gjelder de mange anklagene om menneskerettighetsbrudd.
Under sluttfasen av krigen i 2009 ble tusener av uskyldige sivile drept. Krigføringen ble karakterisert av mange uavhengige
instanser som folkemord. Hittil har ingen blitt stilt til ansvar for de mange anklagene om krigsforbrytelser. Staten har
regelrett hindret internasjonale observatører og FN i å starte etterforskning. Regjeringen har flere ganger ytret at de selv
skal etterforske om krigsforbrytelser har funnet sted. Men ingenting har skjedd de siste 13 årene.
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Hvitt flagg

Under sluttfasen av krigen i 2009 klarte det srilankesiske militæret å omringe den tamilske frigjøringsorganisasjonen
LTTE. Noen av LTTE sine politiske ledere ønsket å overgi seg etter anbefaling fra blant annet norske freds tilretteleggere.
Dager i forkant hadde de sendt ut meldinger om dette og varslet både FN, Røde Kors, norske diplomater og en journalist
i BBC, Frances Harrison.

De hvite fargene ga ingen beskyttelse til de politiske lederne av LTTE, B Nadesan og Pulidevan Foto: Tamil Guardian

Harrison hadde vært korrespondent på Sri Lanka og dekket krigen på vegne av BBC i mange år. I slutten av mai 2009
stoppet det å tikke inn meldinger fra de politiske lederne av LTTE. Hva hadde skjedd?
LTTE sine ubevæpnede politiske ledere heiste det hvite flagget da de kom til de militære kontrollerte områdene, i et
forsøk på å overgi seg. Dette flagget kalles et parlamentær flagg og skal gi beskyttelse mot angrep i krigssituasjoner. Men
de ble skutt og drept i forbindelse med overgivelsen. Dette kommer fram både i vitneuttalelser og fra bildebevis. Frances
Harrison intervjuet også tamiler i eksil i London som hadde sett dette med egne øyne.
Bruken av det hvite flagget er beskyttet av Haag-konvensjonene av 1899 og 1907. Personer som bærer flagget er
ukrenkelige og skal ikke angripes. Hvis dette likevel skjer, er det en krigsforbrytelse. Regjeringen har i ettertid benektet
at de har brutt noen regler. Hvorfor er det ingen som har rettet øynene mot regjeringens handlinger?

Hvite varebiler
De såkalte “White van”- kidnappingene var en terror taktikk brukt av srilankesiske styrker under borgerkrigens siste
fase. Disse varebilene ble synonymt med bortføringer på Sri Lanka.
Sivile tamiler, forretningsfolk, intellektuelle, journalister og folk i opposisjon ble kidnappet og fraktet bort i hvite
varebiler som kjørte rundt, blant annet i Colombos gater. Disse kjøretøyene hadde ikke identifiserbare skilt. Kroppene
til ofrene ble ofte funnet på forskjellige steder i og rundt hovedstaden.
Sri Lanka har fått gjentatt internasjonal kritikk på grunn av sin dystre praksis med krenking av menneskerettigheter.
Menneskerettighetsorganisasjoner har også anklaget staten for å kneble kritikere og meningsmotstandere. Mange
uavhengige journalister og politiske dissidenter lever fortsatt i eksil i utlandet.
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Tamilene markerer motstand mot folkemord. Foto Tamil Gaurdien

USA sier drapene på rohingyaene i
Myanmar var et folkemord
Gabriel Edwin Rosairo

Amerikanerne anser grusomhetene som ble begått mot rohingyaene
i Myanmar som et folkemord. Dette kan bane vei for ytterligere
internasjonal oppmerksomhet og sette presedens for slike forbrytelser
i framtiden. Forhåpentligvis vil det også inkludere massakrene som ble
begått mot tamilene på Sri Lanka.
Medlemmer av det burmesiske militæret begikk folkemord og forbrytelser mot menneskeheten har
den amerikanske utenriksministeren sagt. «Angrepene mot rohingyaene var utbredt og systematisk,
noe som var avgjørende for å komme til en avgjørelse om forbrytelser mot menneskeheten,» sa
Antony Blinken. «Bevisene peker også på en klar hensikt bak disse massegrusomhetene, hensikten
om å ødelegge rohingyaene helt eller delvis».
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De mange lokale og internasjonale organisasjonene, samt menneskerettighetsaktivistenes utrettelige kamp for
rettferdighet og ansvarlighet kan har medvirket til amerikanernes anerkjennelse av folkemord på rohingyaene.
Geopolitisk utvikling og den spente situasjonen i det indopasifiske området kan også har fremskyndet amerikanernes
beslutning om å ha større oppmerksomhet på Myanmar.
Myanmars sikkerhetsstyrker har blitt anklaget for massevoldtekter, drap og brenning av tusenvis av hjem. I 2016 og
2017 flyktet mer enn 700 000 rohingya-muslimer fra Myanmar til flyktningleirer i Bangladesh.
At et land anerkjenner at det ble begått folkemord, signaliserer alvoret i det som har skjedd og gir håp om rettferdighet
for ofrene. Det kommer også til å gjøre det vanskeligere for de militære og andre overgripere å begå ytterligere vold mot
folkegruppa.
USA vil bidra med nesten 1 million dollar (Ca. NOK 8,7 millioner) til ytterligere finansiering av folkemordskonvensjonen
for Myanmar som ble etablert av FNs menneskerettighetsråd i 2018. De vil også dele informasjon ved å støtte Gambias
sak mot Myanmar under folkemordskonvensjonen for FNs internasjonale domstol i Haag.

Tamilene ønsker rohingyaene lykke til i FNs internasjonale domstol i Haag. Foto: Tamil Gaurdien

FNs interne revisjonsrapport fra Sri Lanka i 2012 viste til at over 70 000 sivile tamiler forsvant under krigens sluttfase
og ikke er gjort rede for. Rapporten slo også fast at det er bevis for at det er begått krigsforbrytelser, samt forbrytelser
mot menneskeheten.
Håpet er at den dagen vil komme da de ansvarlige for disse forferdelige handlingene, uansett hvem eller hvor de enn
er begått, må stå til ansvar for dem.
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Maung Zarni med foldede hender. Foto: Maung Zarni

Maung Zarni: En buddhistisk
humanist og en ukuelig aktivist

D

GabrielEdwin
EdwinRosairo
Rosairo
Gabriel

et er «undertrykkerne som bestemmer de undertryktes
kampform» sa Sør-Afrikas frigjøringshelt Nelson
Mandela. Myanmar med sitt undertrykkende styresett,
har også fostret en aktivist som militærdiktaturet har
vanskeligheter med å forholde seg til.
Maung Zarni sitt statsfiendtlige budskap er enkelt «Myanmar må pleie folket som en ressurs, ikke behandle
dem som “trusler”». Han minner med dette generalene og partiet til Aung San Suu Kyi, The National League
for Democracy (NLD), om at en nasjons folk, uavhengig av rase eller tro, er landets borgere og ikke dens
fiender.
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Dette er et budskap som også passer godt til makthaverne på Sri Lanka. Om landet hadde behandlet tamilene som en
ressurs og ikke som en trussel, ville øya sluppet å ha vært en mislykket stat i dag.
Maung Zarni kommer fra en familie som har vært en del av militæret helt fra institusjonen ble opprettet av britene
under kolonitiden i 1942. Han var familiens tredjegenerasjonsmedlem innen militæret i Myanmar (tidligere Burma).
Han tok også på seg «safrankappen» to ganger. Første gang var i ung alder, noe som er vanlig i Myanmar. Andre gang
var han voksen mann og ble frivillig buddhistisk munk i Nord-California, USA.

Maung Zarni reiser rundt i verden og forteller
om de forskjellige folkegruppene i Myanmar.
Han forteller om deres liv. Han skolerer
maktpersoner og allmenheten verden over
om tilstanden i landet og om hvordan
verden kan få slutt på undertrykkelse av
Rohyngiaene.

Myanmar’s “Fiende av staten” taler …

Maung Zarni, aktivist

Foto: Maung Zarni

Han er ikke nådig, og han har sterke meninger. Han har også
vært i Norge og fortalt om tilstanden i Myanmar og hva som
er årsaken til at det norske fredsinitiativet i Myanmar og på Sri
Lanka mislyktes. Han er også en aktiv ambassadør for tamilenes
sak. Når en slik bauta taler, lytter tilsynelatende folk i maktens
korridorer med stor interesse.
Åpne øynene og se hva som foregår!
I motsetning til de som mener at en måned i politikken er lang
tid, lever Maung Zarni i eksil i England og har holdt på med
menneskerettighetsaktivisme i over tretti år. I boka Myanmar’s
“Enemy of The State” Speaks … er det samlet et utvalg av
uærbødige - rett fra hjertet - artikler og intervjuer skrevet

av han. Disse har vært publisert verden over. Trettifem av disse artiklene og intervjuene er samlet og bundet sammen
mellom to permer. Boka er vond, men samtidig frigjørende å lese. Vond fordi artikkelsamlingen presenterer Myanmars
monumentale politiske begivenheter, landets nyere historiske bakgrunn og skjebnen til landets muslimske befolkning
(Rohyngiaene) på en mest mulig ufiltrert måte. At verden åpent får presentert bakgrunn og bakenforliggende årsaker
er i seg selv frigjørende, fordi det nå er opptil verdensledere å rydde opp. De kan ikke lenger si at ingen har fortalt oss
om hva som har foregått der.
Noen ganger får en følelse av å lese gjentakelser om samme hendelser i artiklene. Det er forståelig ettersom disse
artiklene er blitt publisert i flere forskjellige land og dermed er gjentagelse uunngåelig. De fleste som leser boka, vil nok
være enig med hans bemerkning om at «Jeg er ikke statens fiende. Det er staten som er folkets fiende.»
Boka til Maung Zarni er på 211 sider og den ble utgitt i 2019. Utgiver: SIRD, ISBN: 9789672165675.
Det er trist at boka er vanskelig å få kjøpt eller lånt i Norge, men de som er interesserte kan muligens skaffe seg boka
via nettet.
NOTAM MAI 2022 - SIDE 19
2022.1.indd 21

27.04.2022 19:33:03

“Gå hjem Gota” er ikke nok
Demonstranter krever at president Gotabaya Rajapaksa (i midten) trekker seg, og at hele Rajapaksafamilien forlater parlamentet. Foto: Tamil Guardian
Sambavi Vethananthan

Vedvarende singalesisk nasjonalisme og 25 år med krig er noen
av de viktigste årsakene til den økonomiske krisen landet.
Det singalesiske folket har gått ut i gatene grunnet landets verste økonomiske krise siden
frigjøringen fra britene i 1948. Demonstrantene roper «Go home Gota», men problemene
blir ikke løst av at Gotabaya Rajapaksa, presidenten på Sri Lanka drar hjem. Hovedårsaken
til de politiske og økonomiske krisene har sitt fundament i den singalesiske buddhistiske
nasjonalismen.
Det er fundamentalt feil av det singalesiske folket å tro at den økonomiske krisen vil bli løst ved å kaste presidenten
og statsministeren i landet. Et eksempel på dette er regjeringsskiftet etter valget i 2015 der president Rajapaksa tapte
for Maithripala Sirisena. Ranil Wickremesinghe som da ble statsminister fram til 2019, drev også kampanje og lovet å
bevilge 500 millioner rupier til å bygge 1000 templer i de nordøstlige provinsene under dekke av forsoning. Byggingen
av buddhistiske symboler i områder med få, om noen, buddhister, kan vanskelig oppfattes som forsoning.
13 år er gått siden krigens slutt i 2009, men fortsatt har ikke den singalesiske politiske eliten kommet med en politisk
løsning for tamiler. Med andre ord, staten har ikke kommet med seriøse politiske løsninger for de etniske problemene
i landet. Flere av utbyggingsprosjektene som skulle gjennomføres på den nordøstlige delen av øya etter krigen, er heller
ikke blitt påbegynt.
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Det man derimot har sett, er at det har vært kontinuerlig bygging av buddhistiske templer
i disse områdene. De blir bygd i områder der majoriteten av befolkningen er tamiler og
muslimer. Istedenfor å sette av penger for å bygge opp de nordøstlige områdene, har
landet prioritert forsvaret. Det er på denne bakgrunn at Sri Lanka må diskutere dagens
økonomiske krise og stigende priser.

Verdensbankens rapporter viser at Sri Lanka har brukt 34,3 milliarder USD på forsvaret frem til 2020. Dette betyr 1,58 milliarder USD på forsvar
i 2020 alene. Forsvarsbudsjettet som dekker etterkrigstiden (US$ 17,28 milliarder) er høyere enn under borgerkrigsperioden (US$14,92 milliarder).

Mange lurer på hva verden gjør mens Sri Lanka opplever sine kriser. USA, India og Kina
er ikke ukjente med den aktive diskrimineringen og korrupsjon politikken på Sri Lanka.
Men grunnet det geopolitiske perspektivet, manipulerer stormaktene Sri Lanka, for å utnytte
landets sårbare posisjon. Derfor må det singalesiske folket som kjemper i gatene og synger for
at Gotabaya Rajapaksa skal reise hjem, først lære å kjenne til Sri Lankas plassering på kartet
og de geopolitiske motivene til vestlige land. Vi må også avsløre makthavernes politiske og
økonomiske vanstyre før og etter krigen i 2009.

Tabellen viser at Sri Lanka har brukt store deler av sine budsjetter til å øke antall militære på øya etter krigens slutt i 2009

Det er på bakgrunn av dette at levelige politiske endringer må vokse fram. Det vil si at folk endelig må bli frigjort fra den
singalesiske Mahavamsa-mentaliteten og de falske løftene til den buddhistisk-sinhala nasjonalistiske ideologien som er
blitt brukt av politikere for å vinne valg etter valg på bekostning av hele landet.
Derfor må singalesiske menneskerettighetsorganisasjoner være pådrivere for å presentere urettferdighetene som er
blitt påført den tamilske og muslimske befolkningen av singalesiske politikere. I tillegg må man få fram korrupsjon og
maktmisbruk, som også er årsaker til den nåværende økonomiske krisen. Når det grunnleggende grumset til denne
krisen blir avslørt, vil urettferdighetene som er blitt påført eelam-tamilene både politisk og økonomisk siden 1948,
naturlig nok bli avdekket.
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Økonomisk vanstyre! Hvor langt vil det gå? Hva er redningen? Det er flere spørsmål enn svar

Sri Lanka er perlen i Det indiske hav.
Idylliske hvite strender, palmesus og
surfebølger. Eller?

Akalina Wimalarasan

Sri Lanka er også perlen i Det indiske hav fra et geopolitisk ståsted. Mange handelsveier går gjennom Sri Lanka, spesielt
fra Kina til Vesten. Kina og Sri Lanka har et forhold langt tilbake i tid som startet med byttehandel. I nyere tid har Kina
utviklet seg til å bli en sentral brikke i Sri Lankas historie.
Etter krigen i 2009 har det internasjonale samfunnet ytret bekymring om utviklingen på Sri Lanka. I 2015 hadde
befolkningen håp om et regjeringsskifte, men situasjonen for de mest utsatte på øya, tamilene, ble ikke noe bedre. I
2020 ble verden stengt ned, og dette hadde en stor påvirkning på økonomien i Sri Lanka.
Sri Lankas tre store inntektskilder er te, klær og turisme. Disse tre områdene ble hardt rammet av pandemien, og dette
markerte begynnelsen på den økonomiske spiralen. Når de viktigste inntektskildene går ned, påvirker det også landets
beholdning av utenlandsk valuta, og dette påvirker videre importen av varer til landet.
I begynnelsen av den økonomiske krisen fjernet myndighetene noen luksusartikler fra markedet, for å kutte ned på
importvarer. Deretter gikk det utover drivstoffet i landet, da de begynte å gå tom for utenlandsk valuta å handle for. Så
ble de nødt til å øke prisene på grunnleggende matvarer som ris, tørrmelk og andre tørrvarer. Den siste dråpen var da
de kuttet strømmen 13 timer om dagen.
Folk har gått lei og har nå snudd seg mot regjeringen, spesielt mot Rajapakse-familien. Den majoriteten av befolkningen
som stemte dem inn og støttet deres påstander om at det ikke har foregått noe folkemord på øya, har i dag sett hva denne
familien er i stand til å gjøre. Den økonomiske krisen har gått utover hele befolkningen på øya, uansett nasjonalitet.
Folk har nå tatt saken i egne hender og har tatt til gatene for å ytre sine meninger.
Et viktig punkt som er en øyenåpner for mange singalesere, er støtten fra det internasjonale samfunnet, spesielt IMF
(International Monetary Fund). Når et land havner i en slik økonomisk krise som i Sri Lanka, stiller det internasjonale
pengefondet opp, men på visse premisser. I dette tilfellet er det stilt krav om gransking av menneskerettighetsbrudd.
Uten å tilfredsstille dette kravet får de kanskje ikke støtte fra pengefondet.
NOTAM MAI 2022 - SIDE 22
2022.1.indd 24

27.04.2022 19:33:04

Tvungne forsvinninger på
Sri Lanka
-NOTAM-

Tamilskdominerte områder er militarisert på Sri Lanka. Illustrasjonen viser at det er en soldat for hver tredje tamil i området.

Fra 1983 til 2009 var det krig mellom Den tamilske frigjøringsbevegelsen
LTTE og de srilankesiske regjeringsstyrkene. Krigen var et resultat av
diskriminering av tamilene etter uavhengigheten fra britene i 1948.
Vekslende regjeringer etter uavhengigheten nektet tamilene de samme
muligheter og rettigheter som resten av befolkningen når det kom til det
politiske, økonomiske og kulturelle liv.
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Sluttfasen av krigen ble blodig fordi regjeringsstyrkene
brukte tyngre våpen mot sivile mål. Den tamilske
frigjøringsbevegelsen ble nedkjempet i mai 2009. Etter
krigen anmodet myndighetene de som hadde tilknytning
til LTTE om å melde seg til regjeringsstyrkene. Flere
pårørende aksepterte også myndighetenes anbefaling og
overleverte sine nærmeste til det militære. Flere tusen
jenter og gutter ble angitt på denne måten. Skjebnen til
mange av disse ungdommene er ukjente.
Det er ingen informasjon om hvor disse forsvunnede
menneskene er eller hva som har skjedd med dem. I
følge byen Mannar tidligere, nå avdøde katolske biskop,
Rayappu Joseph er ikke 146 679 personer i løpet av de siste
åtte månedene av krigen gjort rede for i henhold til den
offisielle statisstikken. Tallene gjelder fra 20. oktober 2008
til slutten av mai 2009. Disse tallene ble bekreftet og signert
av regjeringsagentene. De viserhvor mange mennesker
som var i Mullaiththeevu (Vanni)-distriktet og hvor mange
av disse som var innbyggere fra eksterne distrikter per 20.
oktober 2008. Tallene i slutten av mai 2009 ble registrert
av den srilankiske regjeringen og levert til FNs kontor for
koordinering av humanitære anliggender (UN-OCHA)
med angivelse av hvor mange som kom ut fra Vanni. Dette
er alle dokumenterte tall.
Et ukjent antall barn, kvinner og eldre som klarte å komme
seg ut av krigssonen ble holdt i såkalte velferdsleirer, noe
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som mer kan beskrives som konsentrasjonsleirer. Om lag
330 000 av landets egne innbyggere ble umenneskeliggjort
og holdt i fangenskap. Alle var tamiler. Leirene var i bruk i
over 3 år. Regjeringssoldater hentet unge menn fra leirene.
Jenter ble bortført, voldtatt og drept. Et ukjent antall menn
og kvinner som de militære tok i sin varetekt da de kom ut
av krigssonen og fra interneringsleirene, er sporløst borte.
Disse tvungne forsvinningene av tamilene er en systematisk
utryddelse og et folkemord. De fleste mennesker som ble utsatt
for tvungne forsvinningssaker var sivile, og de aller fleste av de
bortførte er anslått å være menn i alderen 16 til 35 år. Tallene
for forsvunnede er allerede veldig høye, men likevel er det
mange uregistrerte detaljer og tall som ikke er blitt registrert
enda. Dette er fordi mennesker er redde for å rapportere dette,
i frykt for represalier, altså hevn, fra de srilankiske militære
styrkene. Mennesker i Nordøst Sri Lanka lever fortsatt under
militarisering fra den srilankiske hæren, noe som skaper frykt
og gjør at de er redde for å komme fram med detaljer om disse
mystiske forsvinningene. Dette betyr at hele sannheten om
disse forsvinningene ikke har kommet fram. Internasjonale
undersøkelser kan føre et skritt nærmere mot å få fram hele
saken og detaljene for å få svar og rettferdighet på det som har
skjedd.
Forsvinningene var også rettet mot viktige aktører i det tamilske
samfunnet, som politikere, leger og journalister. Det var også
ødeleggelse av infrastruktur der hvor tamilene holdt til. Det førte
til mangel på livsviktige varer som mat, drikke og medisiner.
Dette ble gjort for å ødelegge grunnlaget for kontinuitet i den
tamilske folkegruppen.

På bannerne står det: Hvor er våre nærmeste som vi overga til myndighetene? Foto: Tamil Gaurdien
27.04.2022 19:33:04

Foto: koormai
I følge «People’s Tribunal on Sri Lanka» i Tyskland fra 2013,
utførte Sri Lankas væpnede styrker og paramilitære styrker, med
statens samtykke, nøye planlagte militære angrep på tamilene.
Disse angrepene var planlagt trinn for trinn, spesielt i sluttfasen
av krigen, og målet med disse angrepene var folkemord på
tamilene for å sikre singalesisk styre over det tamilske hjemlandet
på Sri Lanka.
De pårørende organiserte seg uformelt og har gått fra en
militærleir til en annen og også vært på politistasjoner for å
søke informasjon om forsvunnede familiemedlemmer uten hell.
I 2017 startet tamilske familier veikantprotester i Kilinochchi og
krevde svar på skjebnene til de forsvunnede. I år markeres disse
protestene for femte gang, men den srilankiske staten har fortsatt
ikke gitt noen informasjon. Det er mange tamiler som lever den
dag i dag med håp om at de savnede er i live, og det er blant
annet rykter om hemmelige fangeleirer og sinnssykehus. Andre
derimot tror disse menneskene ble drept, men pårørende har
ennå ikke fått noen informasjon eller bevis på hva som kan ha
skjedd med deres familiemedlemmer, selv om det er over 13 år
siden krigen tok slutt. Hittil har over 100 pårørende dødd uten å
vite hva som skjedde med de forsvunnede familiemedlemmene
deres.

Den srilankiske staten, ledet av singalesere, vil alltid prøve å
unngå å få skyld for folkemordet på tamilene som foregikk
på Sri Lanka. I følge FNs interne revisjonsrapport fra 2012,
er det bevis på at det har blitt begått krigsforbrytelser og
forbrytelser mot menneskeheten på Sri Lanka, og det er
kilder med troverdig informasjon som viser at det er over 70
000 mennesker som ikke har blitt gjort rede for. Bare ved å
kreve opprettelse av en arbeidsgruppe som kan se på disse
forsvinningene, kan vi finne sannheten om folkemordet, fordi
vi trenger rettferdighet og svar for alle ofrene og de pårørende.
Selv 13 år etter krigens slutt, har ingen blitt holdt ansvarlig for
krigsforbrytelsene som ble begått mot tamilene.
I 2015 vedtok FNs menneskerettighetsråd resolusjon 30/1.
Denne resolusjonen krever rettsforfølgelse og etterforskning
med deltakelse av internasjonale eksperter, men den
nåværende regjeringen nekter å følge denne resolusjonen
og er ikke villige til å ta opp viktige saker som blant annet
alvorlig brudd på internasjonal humanitærrett og misbruk av
internasjonale menneskerettighetslover.
Ved å benekte og ved å nedjustere antallet forsvunnede, prøver
Sri Lanka å redusere internasjonale reaksjoner og fraskrive seg
ansvar for at noe ulovlig har funnet sted.
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Uten varig politisk løsning for tamilene
er økonomisk vekst og utvikling på Sri Lanka
en illusjon.
Gabriel Edwin Rosairo

D

Sri Lankas forsvarsbudsjett er ikke blitt mindre siden krigen tok slutt i 2009.

et kriserammede Sri Lanka trenger hjelp for å komme seg ut av den økonomiske
hengemyra landet har havnet i. Den indiske regjeringen og Det internasjonale
pengefondet IMF, ser ut til å komme Sri Lanka til unnsetning. Som medlem av IMF og
tidligere fredstilrettelegger i perioden 2002 – 2009, burde Norge ha mye å si i forhold til
bedring av menneskerettighetssituasjonen på Sri Lanka.
Eventuell bistand fra India og IMF bør brukes som et middel mot straffefrihet for grove lovbrudd, misbruk av
internasjonale menneskerettighetslover, alvorlig brudd på internasjonal humanitærrett og full gjennomføring av
inngåtte bilaterale avtaler. Staten Sri Lanka har gjentatte ganger gitt løfte til det internasjonale samfunnet om en politisk
løsning for tamilene. Ingenting har skjedd.

Bakgrunn for landets økonomiske krise.
Alle berørte parter, nasjonalt så vel som internasjonalt, er klar over at en av de viktigste grunnene til krisen i landet
er diskriminering av tamilene. Vekslende regjeringer som kom til makta etter uavhengigheten fra britene i 1948,
nektet tamilene den samme mulighet til et politisk, økonomisk og kulturelt liv på lik linje med resten av befolkningen.
Undertrykkende politikk førte til væpna kamp mellom den tamilske frigjøringsbevegelsen LTTE og regjeringsstyrkene,
og kamphandlingene varte i over 25 år.
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Påskebombing og Covid 19 brukes som unnskyldning for den økonomiske krisen. Foto:Tamil Guardien

Nettavisen newsfirst.lk skriver 31. januar 2022: «På grunn av manglende midler i statskassa, brukte vi dollar fra det
svarte markedet for å kjøpe våpen» sa den nå avgåtte finansministeren Basil Rajapakse ifølge den lokael avisa The
Sunday Divayina. Dette pågikk samtidig som Norge var fredstilrettelegger.
I stedet for å erkjenne en 74 år lang feilslått nasjonsbyggingspolitikk, forklares den økonomiske krisen med påskebombing,
Covid 19 og påfølgende turistflukt, samt økonomiske nedgangstider i verden generelt.
En ubetinget bistand til Sri Lanka uten en varig politisk løsning for tamilene, vil ikke løse de mange problemene i
landet. Det finnes tilstrekkelig bevis på at måten krigen ble ført på kan karakteriseres som folkemord på den tamilske
befolkningen på øya.

Verden har nok bevis
FNs generalsekretærs ekspertpanel på Sri Lanka mars 2011, har anslått at det kunne ha vært så mange som 40 000 sivile
dødsfall i løpet av krigens sluttfase.
FNs interne revisjonsrapport fra 2012 ledet av Charles Petrie, viser til troverdige rapporter om at over 70 000 sivile ikke
er gjort rede for under krigens sluttfase. Rapporten slo også fast at det er bevis for at det er begått krigsforbrytelser,
deriblant forbrytelser mot menneskeheten.
I tillegg til det ovennevnte, har den tidligere katolske biskopen i Mannar, nå avdøde Rayappu Joseph, lagt fram følgende
beregning basert på regjeringsstatistikken i oktober 2013: «I løpet av de siste åtte månedene av krigen har 146 679
mennesker i nord ikke blitt gjort rede for, og det må være noen som er ansvarlige for disse menneskene.»
Folketribunalet i Bremen i Tyskland mente i desember 2013 at «Folkemord var det klare målet for det militære angrepet.
Det var nøye planlagt gjennom ulike trinn i sluttfasen, for å utrydde titusenvis av Eelam-tamiler.»
FNs menneskerettighetsråd vedtok en resolusjon 30/1 i 2015 som blant annet krevde etterforskning og rettsforfølgelse
med deltakelse av internasjonale eksperter. Den nåværende regjeringen har sagt at de ikke vil følge opp og har også
avvist resolusjonen.
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Mødrene og familiene til de
forsvunnede fortsetter femte år på rad
med sine markeringer med krav om
å få informasjon om de savnede. Det
er verdt å nevne at over hundre av
disse pårørende nå har dødd uten å få
vite skjebnen til sine kjære. Hittil har
ikke den srilankiske staten gitt noen
informasjon om de forsvunnede.

For femte år på rad protesterte tamilske familier til forsvunnede og krevde svar på
hvor deres kjære befinner seg. Foto: Tamil Gaurdien

Så langt har ikke en eneste
gjerningsperson
blitt
tiltalt
og
enda mindre arrestert i forbindelse
med de grusomme handlingene
og forbrytelsene som ble begått i
sluttfasen av krigen. Årsakene er den
institusjonelle straffriheten, et resultat
av
den
singalesisk-buddhistiske
religiøse fundamentalismen.

Selv i kjølvannet av bombeangrepene i tre kirker og tre hoteller
påskesøndag i 2019 hvor 269 mennesker, inkludert 45 utlendinger, ble
drept og over 500 såret, har Sri Lanka holdt tilbake etterforskningen
til tross for troverdige påstander fra den katolske kirken i Sri Lanka og
Vatikanet om at militære etterretningstjenestemenn var medskyldige i
angrepene.
Antiterror loven

Den beryktede «Prevention of Terrorist Act (PTA)» som første gang ble innført i 1979, er karakterisert av
International Commission of Jurists som en «stygg skamplett i statuttene til siviliserte nasjoner», der internerte blir
utsatt for tortur og langvarig internering.
FNs spesialrapportør for fremme og beskyttelse av menneskerettigheter, Ben Emerson, mente etter å ha besøkt Sri
Lanka i juli 2017, at virkningen av PTA rammet uforholdsmessig mange tamiler.
Europaparlamentet vedtok en resolusjon i juni 2021 som ber om tilbaketrekking av Sri Lankas handelsprivilegier
under GSP hvis landet fortsatt mislykkes i å oppfylle sine menneskerettighetsforpliktelser, spesielt i forhold til PTA.
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Hvem har ansvar for bombingen av kirker og hoteller påskesøndag 2019? Foto: Tamil Gaurdien

Human Rights Watch uttalte i en detaljert rapport datert 7. februar 2022, at de foreslåtte endringene «hvis de blir vedtatt,
vil gjøre lite for å bringe PTA i samsvar med Sri Lankas internasjonale menneskerettighetsforpliktelser». Det nåværende
regimet har foreslått noen endringer til den eksisterende PTA og har igjen vedtatt den som en midlertidig antiterrorlov
i parlamentet.
For tiden har den srilankiske regjeringen intensivert sin innsats for demografisk endring av de tamilske områdene i den
nordøstlige delen av øya. Det har vært etablering av singalesiske bosetninger, seiersmonumenter, arkeologiske reservater,
viltdyrereservater, skogreservater og spesielle økonomiske soner. Hensikten er å frata den lokale tamilske befolkningen
landet deres ved å fjerne deres kulturelle identitet i områdene og å redusere tamilene til en minoritetsgruppe i sitt eget
historiske og tradisjonelle hjemland.
Norge bør ha et moralsk ansvar for å oppfordre India, IMF, norske og andre lands donorer om å oppfordre Sri Lanka til å
ratifisere Roma-traktatene med tilbakevirkende kraft. Landet bør ratifisere gjeldende jurisdiksjon til Den internasjonale
straffedomstolen. De bør stille betingelser ved bistanden og påvirke parlamentet til å fjerne PTA. På den måten kan de
bidra til fremme
menneskerettighetene på øya. Det må også bli slutt på beslaglegning og overdragelse av land som tilhører den etnisk
tamilske befolkningen, før en eventuell økonomisk støtte til landet vurderes.

Etter 74 års selvstendighet finnes det fortsatt ingen rettferdig politisk løsning for tamilene.
Det kan derfor ikke lenger være tvil om at varig fred, utvikling og velstand på Sri Lanka er en
illusjon.
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Vær med og skriv
norsk-tamilenes historie!

Ola Alsvik, forsker Nasjonalbiblioteket

U

Foto: Lokalhistoriewiki

nikt samarbeidsprosjekt, der alle kan være med Prosjektet «Et
mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» er et unikt samarbeid
mellom en rekke tamilske aktører og Nasjonalbiblioteket. Hensikten
med prosjektet er å skrive leksikalske artikler og minnefortellinger med
tilknytning til tamilers arbeidsliv, organisasjonsliv og bosetning i Norge.
Vi vil ta vare på tamilenes norske historie og kultur. Alle kan være med
å skrive. Artiklene publiseres på nettstedet Lokalhistoriewiki, som eies
av Nasjonalbiblioteket og driftes av fagfolk med kompetanse på historisk
forskning og digital formidling.
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Samarbeidspartnere
Samarbeidsprosjektet om norsk-tamilenes historie ble startet opp sommeren 2021 på initiativ fra en arbeidsgruppe, der
det både sitter representanter for tamiler i Norge og Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Tiltaket har
fått solid støtte fra Norsk kulturråd. Tamilsk ressurs og veiledningssenter (TVRS) er prosjektets fasilitator og sørger
for en god og stabil ramme om arbeidet. Arbeidsgruppa arrangerer skrivekurs for interesserte. Mange norsk-tamilske
ungdommer har allerede deltatt på kurs og skrevet gode artikler om en rekke kulturhistoriske emner og temaer.

Tamiler i Norge – en lang historie
Anthony Rajendram regnes ofte som den første tamil som kom til Norge i moderne tid. Kanskje kom noen før ham? Det
vet vi ikke noe om, men dette prosjektet kan muligens sette oss på sporet av andre. Anthony kom til Bergen i 1956, for
å arbeide og studere. Og han trakk med seg flere. Det utviklet seg et lite miljø i Bergens-området, som på mange måter
ble pionerområdet for tamilsk bosetning her i landet. Tamilene organiserte seg, startet skoler, drev idrettsforeninger og
kulturvirksomhet. Alt dette skulle vi gjerne visst mer om. Prosjektet ønsker seg stoff om arbeid, skolegang, foreninger
og andre kulturtiltak tamiler tok initiativet til – både i Bergen og andre steder. Og hvordan ordnet folk hverdagslivet sitt?
Var det mulig å ta vare på tamilsk klær kultur, matkultur og religiøs kultur i Norge? Spørsmålene er mange. Vi mangler
foreløpig svar på det meste.
Etter hvert som forholdene i Tamil Eelam ble stadig forverret, og ikke minst etter juli-massakren i 1983, flyttet flere og
flere tamiler fra Sri Lanka. I årene mellom 1986 og 1990 kom det i gjennomsnitt 850 tamiler til Norge hvert eneste år.
Mange bosatte seg i kommuner langs Finnmarkskysten og arbeidet i fiskeindustrien. Tamilene var utrolig produktive
og ettertraktet som arbeidskraft. Men arbeidet var også hardt. Mange ble utslitt. Vi vet en del om dette livet, men det
meste er skrevet med et «utenfra-perspektiv», sett med norske mediers eller forskeres øyne. Det er på tide å få fram den
tamilske versjonen om alt dette. Hvordan levde egentlig tamiler på Finnmarkskysten? Hva gjorde de? Hva tenkte de?
Hva snakket de om seg imellom og med nordmenn de ble kjent med?

På slutten av 1990-årene ble fiskeindustrien
rammet av en krise. Arbeidsplassene ble
borte. Tamiler mistet jobben. De fleste flyttet
andre steder. Og på begynnelsen av vårt
århundre bodde det tamiler i mer enn 200
norske kommuner. Hvordan ble livet der?
Tok tamiler fortsatt vare på sine tradisjoner,
sine organisasjoner og foreninger selv om
de flyttet på seg? Oppsto det nye fellesskap,
foreninger, skoler og kulturorganisasjoner?
Vi vet ikke sikkert. Vi håper prosjektet skal
gi klarere svar i form av mange artikler som
kaster lys over norsk-tamilsk historie.
Artiklene som skrives i forbindelse
med prosjektet publiseres på nettstedet
Lokalhistoriewiki. Lokalhistoriewiki har
Foto: Lokalhistoriewiki
totalt nesten 65 000 artikler, omtrent 200
000 bilder og mer enn 4000 brukere. Noen av alle disse artiklene handler om norsk-tamilsk historie og kultur. Prosjektet
skal gi oss mange flere. Alle som vil være med kan enkelt registrere seg som brukere og skrive artikler eller laste opp
bilder.
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Nettstedet konsentrerer seg om lokal historie, det vil si historie eller kultur som har tilknytning til et sted eller område
i Norge. Vår artikkel om Thai Pongal gir et godt eksempel på dette. Artikkelen handler ikke om høytiden helt generelt,
men om Thai Pongal slik den feires i Norge og på et norsk sted. Og bildet som illustrerer teksten er ikke hentet fra hvor
som helst i verden, men fra Viken i Norge. Slik ønsker vi også at andre artikler skal utformes. Altså med en tekst som
konsentrerer seg om hvordan dette bestemte tamilske kulturuttrykket eller historiske fenomenet foregår i Norge.
På wikien er det to hovedtyper av artikler. For det første leksikalske artikler, altså artikler som for eksempel handler
om eller beskriver en tamilsk organisasjon eller forening i Norge. Og for det andre minnefortellinger, som for eksempel
beretter om hvordan man kom til Norge, etablerte seg på et sted i Norge, hvordan familien levde og arbeidet eller
engasjerte seg i frivillig arbeid. Til sammen tenker vi at disse to typene av artikler, beskrivende leksikalske artikler om
personer, organisasjoner og hendelser, og engasjerte og levende artikler om minner fra norske steder og lokalsamfunn,
skal gi oss et helhetsbilde av tamilenes liv og historie i Norge. Her er det mye å ta fatt på. Bli med å ta vare på fortiden
for fremtiden!

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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Kilder:
Antiterrorloven (PTA) er i dag en gammel lov i ny innpakning.
Sri Lanka tests UN’s patience on human rights - BBC News https://www.bbc.com/news/world-asia-60739120
Impunity and ‘significant human rights issues’ continue in Sri Lanka - US State Department report | Tamil Guardian
https://www.tamilguardian.com/content/impunity-and-significant-human-rights-issues-continue-sri-lanka-us-state-department-report
«Død over IMF»
Federici, Silvia (2018). Re-enchanting the World: Feminism and the World of the Commons. PM Press: Oakland. Ministry of Finance
(12.04.2022) Interim Policy Regarding the Service of Sri Lankas External Public Debt. Hentet 13.04.2022 fra https://www.treasury.gov.lk/
api/file/54a19fda-b219- 4dd4-91a7-b3e74b9cd683 Paramalingam, Ninthu (2019). Feminisme for folket. FeTT Tidskrift.
Uten varig politisk løsning for tamilene er økonomisk vekst og utvikling på Sri Lanka en illusjon. Norge er medlem av IMF fra starten
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/imf-om-norsk-okonomi/id443406/
Sri Lanka secures $1bn credit line from India as IMF signals help
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/18/sri-lanka-secures-1bn-credit-line-from-india-as-imf-signals-help
‘We purchased weapons from North Korea using Black Market Dollars’ – Minister Basil R.
https://www.newsfirst.lk/2022/01/31/we-purchased-weapons-from-north-korea-using-black-market-dollars-minister-basil-r/?fbclid=IwAR2zlLsLy7u
5Cf127Jq4_L9S97JbTA9geLDxaJTHnjQ5yEijHDffXNyaZSw
FNs interne revisjonsrapport fra 2012 ledet av Charles Petrie. Side 14 punkt 34
https://digitallibrary.un.org/record/737299
Mannarbiskop Rayappu Joseph, hevdet følgende i oktober 2013
https://srilankabrief.org/mannar-bishop-plays-peacemaker-calls-for-accountability-of146679-tamils-gone-missing-in-the-stats/
Folketribunalet i Berlin mente i desember 2013
http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2014/01/Sentenza-Sri-Lanka-and-Tamil-II.pdf
FNs spesialrapportør for fremme og beskyttelse av menneskerettigheter Ben Emerson…
https://www.ohchr.org/en/statements/2017/07/human-rights-and-counter-terrorism-un-special-rapporteur-promotion
and?LangID=E&NewsID=21883
Europaparlamentet vedtok en resolusjon i juni 2021
https://www.aninews.in/news/world/europe/eu-parliament-adopts-resolution-on-sri-lanka-propose-gsp-withdrawal20210611073846/
Prevention of Terrorist Act (PTA) karakterisert av Human Rights Watch …
https://www.hrw.org/news/2022/03/03/sri-lanka-un-report-describes-alarming-rights-situation
Mødrene og familiene til de forsvunnede
https://www.france24.com/en/tv-shows/revisited/20220311-wounds-of-sri-lanka-s-civil-war-remain-impossible-to-heal
Påskebombingen av kirker og hoteller
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-03/sri-lanka-ranjith-acn-press-easter-bombs-political-collusion.html
Vær med og skriv norsk-tamilenes historie!
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Tamilsk_historie_og_kultur.
Bildene på omslaget er hentet fra Tamil Guardian

Du kan lese tidligere utgaver av NOTAM på følgende nettside. http://notam.eu/
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Krigen vil ta slutt

Krigen vil ta slutt
og lederne vil håndhilse
Den gamle kvinnen vil fortsatt vente på sin døde martyrsønn
og barna vil fortsatt vente på sin heltemodige far
Jeg vet ikke hvem som solgte hjemlandet vårt
men jeg så hvem som betalte prisen
Fritt oversatt etter - Mahmoud Darwish-
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