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TAMIL CO-ORDINATING COMMITTEE NORWAY
DET TAMILSKE SAMORDNINGSUTVALGET I NORGE
Oslo, den 15. november 2009
Ang. fri/gyldig fravær i forbindelse med markering av den 27. november
Den 8. mai er FNs offisielle minnedag for de som mistet livet under andre verdenskrig. Både
for de som kjempet i krigen og for de uskyldige ofrene. På tilsvarende måte markerer
tamilene over hele verden en minnedag den 27. november.
Den tamilske befolkningen i den nordlige og østlige delen av Sri Lanka har i over 60år
kjempet mot den Sri Lankesiske undertrykkelsen som har funnet sted helt siden landet ble
selvstendig. I år har tusenvis av tamiler mistet sitt liv i det som karakteriseres som verste
katastrofe mot sivile og enda er det mange tamilene som hodes i konsentrasjonsleier uten
noen rettigheter. Tamilene har i alle disse årene bedt om å få bestemme over deres egne liv
og fremtid, men deres rop har alltid blitt besvart med drap og folkemord. I disse kampene har
flere tusen mennesker blitt drept.
Den 27.november er dagen hvor tamilene i hjemlandet og over hele verden minner de som
har mistet sine liv i kampen for tamilenes frihet. Dette er en viktig dag som betyr mye for
tamilene, første minnedag var i 1991 og har siden det året blitt markert hvert eneste år. Flere
millioner mennesker over hele verden markerer denne dagen.
I Norge vil denne dagen bli markert på Exporama (Hellerudsletta) fredag den 27. november
kl12.45. Markeringen arrangeres av Det Tamilske Samordningsutvalget.
Vi ber derfor om at de norsktamilske elevene ved deres skole blir innvilget fri/gyldig fravær
for å delta i denne markeringen.
Dersom dere har noen spørsmål eller lurer på noe kan dere ta kontakt med S. Murali, på t lf:
45 80 25 60
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