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TAMIL COORDINATING COMMITTEE NORWAY
DET TAMILSKE SAMORDNINGSUTVALGET I NORGE
SØKNAD OM FRI / GYLDIG FRAVÆR I FORBINDELSE MED MARKERING AV 27. NOVEMBER

Innledning
27.november er dagen hvor tamilene over hele verden minner de som har mistet sine liv i kampen
for tamilenes frihet borgerkrigen i Sri Lanka. Dette er en viktig dag som betyr mye for tamilene. Siden
1991 har denne minnedagen blitt markert av tamilene over hele verden.
I Norge vil denne dagen bli markert i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Molde, Ulsteinvik, Hareid,
Ålesund og Tromsø. Hovedmarkeringen for Oslo vil finne sted på Skedsmohallen, onsdag 27.
November, kl. 12:45. Denne minnedagen arrangeres av det Tamilske Samordningsutvalget i Norge.
Bakgrunn
Den tamilske befolkningen har i over 65 år kjempet mot den Sri Lankesiske regjeringens
undertrykkelse. Tamilene er en nasjon med egen kultur, språk og identitet. Fra og med starten av
1900-tallet har Sri Lanka utført et strukturelt folkemord mot tamilene. tamilere blir utsatt for tortur,
voldtekt og vilkårlige arrestasjoner. Tamilske områder blir frarøvet, kultur blir tilintetgjort og ungdom
blir massakrert på åpen gate. Store områder som tradisjonelt tilhørte tamilere er under militær
okkupasjon, og singalesiske familier bosettes i okkuperte tamilske områder. Det er over en million
internt fordrevne tamilere på øya.
8. mai er FNs offisielle minnedag for de som mistet livet under den 2. verdenskrig. Både for de som
kjempet i krigen og for de uskyldige ofrene. På tilsvarende måte markerer tamilene over hele verden
27. november.
Vi ber derfor om at de norsktamilske elevene ved deres skole blir innvilget fri / gyldig fravær for å
delta i denne markeringen.
Ved spørsmål, ta kontakt med Det Tamilske Samordningsutvalget.

Oslo, 1. november 2019
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