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Sri Lanka - et vakkert land 
Turistkontoret på Sri Lanka kaller landet for «ei øy 
– mange verdener». Det er fordi øyas natur og 
kultur er så variert. Her finnes hvite sandstrender, 
et spennende dyreliv og en rik historie. Sri Lanka 
kan være et vakkert land å bo i eller å være turist 
i. Men i over tretti årvar det krig i landet.

I Oslo bor det flere tusen mennesker fra Sri Lan-
ka. De fleste er tamiler og bor her på grunn av 
krigen. Borgerkrigen ødela hjemmene til noen av 
dem. Andre så ikke lenger noe håp for framtida i 
hjemlandet. Ungdommer flyktet for ikke å miste 
sitt eget liv. De ønsket ikke å være soldater eller 
bli uskyldige ofre for andres kuler og bomber. 

Fra koloni til fritt land

Noen sier at «sannheten er krigens første offer». Det gjelder også i denne krigen. Det finnes mange 
forklaringer på hvorfor det ble krig på Sri Lanka og vanskelig å si hvilke av dem som er riktige. 

Etter de store oppdagelsesreisene, styrte tre europeiske nasjoner på Sri Lanka: Først kom 
Portugal, så Nederland, og til slutt Storbritannia. Men for femti år siden var det slutt på kolonitiden 
og Sri Lanka skulle bli et fritt land. Hvem skulle ha makten nå og hvordan skulle landet styres? Det 
fantes flest mennesker som snakket det singalesiske språket. Men en stor gruppe snakket også 
tamilsk. Blant tamilene var det mange som hadde høy utdanning og gode jobber i staten. 

Nasjonalisme skaper konflikt

Politiske partier med singalesiske politikere 
vant de første valgene. De la stor vekt på at 
øya egentlig var singalesisk og at landet skulle 
beskytte buddhismen, deres egen religion. De 
bestemte at man måtte kunne singalesisk for 
å ha en jobb i staten, noe som diskriminerte 
mange tamiler. Også tamiler mente de hadde 
en lang og stolt historie på øya. De mente at 
tamilene burde få styre over sin egen fremtid. 
I valgkampene brukte både singalesiske og 
tamilske politikere nasjonalistiske slagord for 
å bli populære. Politisk makt gjorde mange 
politikere rike.

Borgerkrigen dreper

På 1970-tallet begynte noen tamilske politikere å kjempe for et eget tamilsk land. Det skulle ligge 
i nord og øst, hvor de fleste snakker tamilsk. Konflikten økte og både militæret og opp-rørerne 
brukte våpen. I juli i 1983 ble over 1000 tamiler drept i hovedstaden Colombia. Mange tamiler 
flyktet nordover eller til utlandet. Nå brøt det ut borgerkrig og mange uskyldige tamiler og singa-
lesere måtte lide. 
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Opprørerne ble kalt Tamiltigrene. I en periode styrte de over de nordlige områdene av Sri Lan-
ka. Andre land prøvde å få til en våpenhvile. Politikere fra Norge ledet fredsforhandlinger, men 
konflikten ble ikke løst. I 2009 satte Sri Lankas militære inn alle våpen og soldater de kunne skaffe. 
De drepte lederne for Tamiltigrene og tusener av andre tamiler. Borgerkrigen var nå over. 

Hva skjer nå?

Regjeringen hadde vunnet krigen. Men både landets forsvar og Tamiltigrene har fått sterk kritikk for 
all volden under krigen. FN forlanger at lederne på Sri Lanka innrømmer deres krigsforbrytelser og 
skaper et mer rettferdig samfunn.

Ordliste:

Borgerkrig: Krig mellom folk som bor i samme land.

Krigsforbrytelser: Å bruke unødvendig vold i en krig, spesielt mot dem som ikke er soldater

Nasjonalisme: Troen på at hver folkegruppe har rett til å ha sin egen stat.

Singaleser: Mennesker på Sri Lanka som snakker det singalesiske språket. De fleste er buddhister.
                    De teller ca. 15 millioner mennesker på Sri Lanka, ca. 75 % av befolkningen.

Tamiler: Mennesker som snakker det tamilske språket. Det lever ca. 3 millioner tamiler på Sri 
                  Lanka, ca. 18 % av befolkningen. De fleste er hinduer, noen er kristne. Ca. 1 million tamiler
               fra Sri Lanka lever i utlandet. I India bor det mange millioner indiske tamiler.

Tamiltigrene (Tamil Tigers): Opprørere som kjempet for tamilsk selvstendighet.
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