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For 30 år siden startede en lang 
og blodig borgerkrig mellem De 
Tamilske Tigre og regeringen i 
Sri Lanka. Krigen sluttede for � re 
år siden, og den helt store taber 
blev den tamilske befolkning, 
som blev forrådt både af deres 
egne og af regeringen

Af Sonja Sabinsky

Sri Lanka, landet ved Indiens fod, 
kender mange danskere som et 
ferieparadis. Navnet er sanskrit og 

betyder »Den ærværdige Ø«, og det kan 
man godt tilslutte sig, hvis man er turist og 
kun ser landet på ydersiden. Men bag 
hotellernes facade fi ndes det andet Sri 
Lanka, det æreløse Sri Lanka, der har så 
meget blod på hænderne, at det vil tage 
fl ere generationer at vaske det af.

Den 23. juli er det 30 år siden, borgerkri-
gen mellem De Tamilske Tigre (LTTE) og 
regeringen brød løs. Den varede i 26 lange 
år og påførte befolkningen ufattelige 
lidelser.

De Tamilske Tigre, en separatistbevæ-
gelse, krævede, at den tamilske del af 
befolkningen, som tæller 18 procent, fi k 
deres egen selvstændige stat i det nordøst-
lige Sri Lanka, hvor de bor. Tamilerne har 

deres eget sprog, og deres religion er 
fortrinsvis hindu. Tigrene betragtede sig 
selv som frihedskæmpere, men på grund 
af deres militære kaliber og fremgangsme-
toder med eksempelvis 170 selvmordsan-
greb - hvoraf et var på en gruppe skolebørn 
- er de, af 32 nationer herunder USA og 
lande i EU, blevet stemplet som en 
terrororganisation.

En af gruppens første aktioner var 
angreb på statsinstitutioner, specielt politi-
folk, og de har også angrebet moderate 
tamilske politikere, ligesom de står bag 
drabet på den tidligere præsident Rana-
singhe Premadasa i 1993.

Det amerikanske efterretningsvæsen, 
FBI, har betegnet De Tamilske Tigre som 
verdens farligste og mest e� ektive 
terrororganisation, så der er altså ikke tale 
om smådrenge med lidt hagl i bøssen, men 
om hårdføre frihedskæmpere eller 
terrorister - afhængig af synsvinklen - som 
det tog regeringsstyrkerne næsten tre 
årtier at besejre.

Massakrer og våbenskjold
Den 18. maj 2009 sluttede Sri Lankas 
lange borgerkrig, og især i krigens sidste 
måneder blev store befolkningsområder, 
hvor tamiler er i fl ertal, omdannet til 
veritable slagtehuse.

Efter en våbenhvile fra 2002 til 2008 
satte regeringen med ét alle sejl til for at få 

endegyldigt bugt med oprørshæren, og i 
en rapport, udarbejdet af et panel under 
FN, lyder konklusionen, at sejren over De 
Tamilske Tigre kun skete, fordi regeringen 
var parat til at begå alvorlige krigsforbry-
delser mod civilbefolkningen. Den 
beskriver, hvordan regeringshæren 
systematisk bombede hospitaler, FN-
kvarterer og skibe, der tilhørte internatio-
nale humanitære organisationer. Hvordan 
civile blev likvideret med pandeskud og 
kvinder voldtaget af regeringssoldater. 
Andre ofre var de mange, som døde af sult, 
sygdomme og mangelfuld behandling af 
sår i ugerne efter krigen.

Den srilankanske regering har rapporte-
ret, at 40.000 civile tamiler omkom i 
krigens sidste måneder, mens tamilske 
organisationer siger, at 140.000 tamilske 
mænd, kvinder og børn enten blev myrdet 
eller anbragt i fangelejre.

Men De Tamilske Tigre holdt sig heller 
ikke tilbage. Sri Lanka-ekspert og forfatter 
til bogen »Sri Lanka - fra selvstændighed 
til selvmordsterrorisme«, Mikkel Kaa-

gaard, fortæller, at De Tamilske Tigre var 
uhørt brutale - især i de sidste desperate 
måneder, hvor de var ved at blive besejret. 
For eksempel brugte de deres eget folk 
som bombeskjold, de hev tamilske drenge 
og piger ud af jordhuler, de havde søgt 
skjul i, og brugte dem som børnesoldater. 
De udøvede massakrer og trak ind i 
tamilernes fl ygtningelejre med deres 
artilleri, som så blev beskudt af regerings-
hæren. Alt sammen for at få det til at se ud 
som om, det var regeringen, der myrdede 
civile.

- Den tamilske civilbefolkning betalte 
den højeste pris, for de blev både forrådt af 
regeringen og af De Tamilske Tigre, som 
kun tænkte på at redde deres eget skind i 
krigens sidste fase, siger Mikkel Kaagaard.

Uroen ulmer
Sri Lanka er lidt af et kludetæppe af 
forskellige etniske grupper, men singale-
serne, som fortrinsvis er buddhister, udgør 
størsteparten med hele 75 procent. Den 
næststørste gruppe er tamilerne, hvoraf de 
fl este har bekendt sig til hinduismen. 
Hertil kommer mindre grupper af kristne 
og muslimer.

En lang og smertefuld borgerkrig har 
gjort store dele af især den tamilske 
befolkning desillusioneret, men uroen 
ulmer stadig, og det skyldes - ifølge Mikkel 
Kaagaard - at regeringen har misset en 
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»Alle tamiler - både vi, der er 
� ygtet fra Sri Lanka, og de, der 
stadig bor i landet - bærer på en 
stor sorg, som følger os, fra vi 
står op, til vi går i seng.

MAHESWARAN PONNAMPALAM



MIDTJYLLANDS AVIS | LØRDAG 20. JULI 11

enestående chance til at få striden bilagt:
- Regeringen burde have sendt et signal 

om, at man nu går en fælles fremtid i 
møde, hvor alle mindretal har samme 
rettigheder som fl ertallet af singalesere, 
men den chance forpassede man, forklarer 
han.

FN fordømmer
I stedet har regeringen valgt at gøre livet 
endnu mere surt for tamilerne, end det var 
i forvejen, hvilket betyder, at uroen ulmer:

- Der er stærke nationalistiske kræfter på 
spil, som mener, at Sri Lanka bør være en 
nationalstat alene for buddhister, siger 
Mikkel Kaagaard, der peger på landets 
buddhistiske munke:

- Landet har en lang tradition for 
ekstremt nationalistiske munke, som 
kæmper for buddhistisk overherredømme. 
De stod for eksempel bag mordet på den 

daværende premierminister Solomon 
Bandaranaike i 1959, fordi han ville tillade 
brug af det tamilske sprog i samfundslivet.
Det har taget forholdsvis lang tid at få 
verdenssamfundet til at fordømme det, der 
er blevet kaldt for en af nyere tids største 
krigsforbrydelser, og det skyldes blandt 
andet, at Kina, Rusland og en række ulande 
ikke har ønsket at lægge stemmer til. Men i 
marts måned sidste år kom der et gennem-
brud, idet 24 lande i FN valgte at stemme 
for en resolution, der påbyder regeringen i 
Sri Lanka at undersøge, hvad der skete i 
krigens sidste måneder. I rapporten står 
der blandt andet, at der blev begået en 
bred vifte af alvorlige brud på folkeretten 
af både den srilankanske regering og af De 
Tamilske Tigre, hvoraf nogle må betegnes 
som krigsforbrydelser og forbrydelser mod 
menneskeheden.

Mikkel Kaagaard synes, at det er positivt, 
at FN er kommet med en resolution, men 
siger:

- Det er utænkeligt at tro, at den 
regering, som stod bag forbrydelserne mod 
civilbefolkningen, vil begynde at under-

søge sig selv. Der vil højst blive tale om 
skinmanøvrer.

Håbløs situation
Maheswaran Ponnampalam var 17 år 
gammel, da han fl ygtede fra det borger-
krigshærgede Sri Lanka og kom til 
Danmark, hvor han, som så mange andre 
tamiler, fi k asyl i begyndelsen af 
1980’erne. Han støttede De Tamilske Tigre 
og fl ygtede, da jorden begyndte at brænde 
under ham.

I dag arbejder han som socialrådgiver i 
Holstebro, hvor han bor sammen med sin 
hustru og parrets tre børn.

Han har fulgt udviklingen i sit hjemland 
tæt gennem alle årene, er aktiv i Dansk 
Sammenslutning af Tamilske Foreninger 
(DSTF) og mener, at tamilernes situation i 
dag er mere håbløs, end før borgerkrigen 
brød ud:

- Tamilerne bliver behandlet, som var de 
slaver af regeringen. I den nordøstlige del 
af landet, hvor de udgør majoriteten, og 
hvor jeg selv kommer fra, har man fyldt 
området med militær og efterretnings-
mænd.

Regeringen diskriminerer tamilerne på 
forskellig vis, oplyser Maheswaran 
Ponnampalam:

- Man undergraver tamilernes økonomi 
for eksempel ved at inddrage deres 
landbrugsjord, som omdannes til store 
militæranlæg, og man fratager dem 
muligheden for at fi ske på lige fod med 
singaleserne. Der er ingen tvivl om, at 
regeringens strategi er at knægte det 
tamilske mindretal, så de opgiver ethvert 
håb om at få deres egen selvstændige stat.

Kampen var ikke forgæves!
Maheswaran Ponnampalam har ikke tal 
på, hvor mange familiemedlemmer, 
venner og bekendte, han har mistet i Sri 
Lankas 26 år lange borgerkrig:

- Alle tamiler - både vi, der er fl ygtet fra 
Sri Lanka, og de, der stadig bor i landet 
- bærer på en stor sorg, som følger os, fra vi 
står op, til vi går i seng.

Helt håbløs har kampen dog ikke været, 
mener han:

- De tamiler, som mistede livet, døde 

ikke forgæves, for om ikke andet, så har 
verden fået øjnene op for, hvordan vi bliver 
diskrimineret og forfulgt i vores eget land.

At de skyldige vil få deres straf, tror han 
til gengæld ikke på:

- Det internationale samfund gav grønt 
lys til, at man omdannede de tamilske 
områder til et slagtehus, så jeg forventer 
bestemt ikke, at der vil blive taget initiativ 
til, at de skyldige kommer til at stå til 
ansvar ved FN’s Krigsforbryderdomstol.

Men hvordan har Maheswaran Ponnam-
palam det med, at De Tamilske Tigre, som 
han selv har støttet, tilsyneladende også 
begik krigsforbrydelser mod hans eget 
folk, tamilerne?

- Jeg har hørt de påstande før, men de er 
ikke dokumenteret af uvildige kilder, så 
derfor kan jeg hverken afkræfte eller 
bekræfte dem. Foreløbig holder jeg mig til 
de oplysninger, jeg har fra tamiler, som var 
i landet, mens borgerkrigen stod på, og de 
har ikke oplevet, at De Tamilske Tigre 
begik forbrydelser mod civilbefolkningen.

BORGERKRIGEN I SRI LANKA

 ❚ Borgerkrigen i Sri Lanka var en 
kon� ikt mellem De Tamilske Tigre 
(LTTE) og landets regering. Krigen 
brød ud den 23. juli 1983 og 
varede indtil den 18. maj 2009, hvor 
Tigrene blev besejret og knust.
 ❚ I den mellemliggende periode var 
der kampe med større og mindre 
intensitet - og fra 2002 til 2008 var 
der våbenhvile med sporadiske 
forhandlinger parterne imellem.
 ❚ Krigens årsag var De Tamilske 
Tigres krav om en ua� ængig 
tamilsk stat i den nordøstlige del 
af øen, hvor tamiler udgør langt 
størstedelen af befolkningen.
 ❚ Diskrimineringen af tamiler løber 
som en rød tråd gennem Sri Lankas 
historie. I 1956 - længe før borger-
krigen - gjorde man singalesisk 
til landet eneste o�  cielle sprog. 
I 1970 bestemte man, at tamiler 
skulle have adgang til en begræn-
set kvote af pladser på de højere 
uddannelser, og i 1972 udråbte 
man buddhismen til statsreligion.
 ❚ Under borgerkrigen � ygtede 
tusindvis af tamiler ud af landet 
- især til den indiske delstat Tamil 
Nadu.

SRI LANKA

 ❚ Sri Lanka ligger syd for Indien 
og består af en stor ø og et antal 
småøer. Indtil 1948 var øen britisk 
koloni som en del af Britisk Indien. 
Under kolonitiden � k øen navnet 
Ceylon, og det navn beholdt den 
frem til 1972, hvor den � k sit 
nuværende navn.
 ❚ Landet har godt 20 millioner 
indbyggere, hvoraf singaleserne 
udgør hovedparten. Buddhismen er 
den fremherskende religion.

TAMILER I DANMARK

 ❚ Der bor cirka 11.000 tamiler i 
Danmark. De � este kom til landet 
i 1980’erne under borgerkrigen, 
og hovedparten har slået sig ned i 
Jylland.
 ❚ Tamildanskerne er både meget vel-
integrerede i det danske samfund 
og veluddannede. Mange af dem er 
læger eller sygeplejersker.

- Den tamilske civilbefolkning betalte den højeste pris, for de blev både forrådt af regeringen og af De Tamilske Tigre, som kun 
tænkte på at redde deres eget skind i krigens sidste fase, siger Sri Lanka-ekspert og forfatter Mikkel Kaagaard. 
FOTO: DAVID GRAY/POLFOTO

Den 23. juli er det 30 år siden, borgerkrigen mellem De Tamilske Tigre og regerin-
gen brød løs. Den varede i 26 lange år og påførte befolkningen ufattelige lidelser.
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»Det er utænkeligt at tro, at den 
regering, som stod bag forbrydelserne 
mod civilbefolkningen, vil begynde at 
undersøge sig selv. Der vil højst blive 
tale om skinmanøvrer

MIKKEL KAAGAARD, SRI LANKA-EKSPERT OG FORFATTER 
TIL BOGEN »SRI LANKA - FRA SELVSTÆNDIGHED TIL 

SELVMORDSTERRORISME«.


