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POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA SEVERNE ŠRILANKE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava državo Šrilanko, ki je bila po osamosvojitvi izpod britanske
nadoblasti, prizorišče večjih medetničnih nesoglasij. Nesoglasja med narodoma Singalcev in
Tamilcev, sicer niso povezane s prisotnosti tujih vladarjev, ampak izvirajo iz časa pred
njihovim prihodom. Želja Tamilcev je, da na severu in vzhodu otoka dobijo svojo državo
oziroma se jim prizna večja avtonomija. Toda Singalci temu nasprotujejo in tako se pojavljajo
številni nemiri, ki s pojavom militantnih skupin upornikov preidejo v državljansko vojno. S
posameznimi prekinitvami so najhujši boji potekali od leta 1983 do 2009, ko šrilanška vojska
zajezi upornike LTTE na majhnem območju ter ubijejo njihovega nespornega vodjo
Parabhakarana. V vojni je umrlo približno 100.000 ljudi, od tega polovico civilnega
prebivalstva. Verjetno se v vojno, zaradi skopega naravnega bogastva, neposredno ni vključila
nobena druga država, razen Indije, ki je imela drugačne načrte – destabilizacija Šrilanke in
strah pred podobnimi težnjami Tamilcev na jugu Indije.
Ključne besede:
Šrilanka, krizno območje, Tamilci, Singalci, konflikti, državljanska vojna, politična
geografija.

POLITICALGEOGRAPHIC ANALYSIS OF NORTHREN SRILANKA
Abstract:
The diploma thesis deals with the country of Sri Lanka, which was, after independence under
British rule, the scene of major inter-ethnic conflicts. Disagreements between Sinhalese and
Tamils are not related to the presence of foreign rulers, but were there before their arrival.
Tamil desire is to get a country of their own in the north and east part of the island or at least
be granted a bigger autonomy. But Sinhalese oppose this and so many disturbances occur that
with the appearance of militant rebel groups leads to civil war. With individual interruptions
the worst fighting took place from 1983 to 2009, when the Sri Lankan army curb the LTTE
rebels in a small area, and kill their undisputed leader Parabhakarana. In the war died around
100,000 people, half of them civilians. Probably due to the poor natural wealth, the war did
not directly involve any other country except India which had other plans – to destabilize Sri
Lanka and fear that Tamils in south of India would have similar trends.
Key words:
Sri Lanka, crisis area, Tamils, Sinhalese, conflicts, civil war, political geography.
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1. UVOD
Šrilanka je otoška država, ki leži v Indijskem oceanu jugovzhodno od Indije. Šrilanka (Sri
Lanka) v prevodu »sijajna dežela«, je imela pestro zgodovino. Od zgodnje poselitve Vedov,
Singalcev in Tamilcev do obdobja kolonialnih vladarjev iz Evrope. Trenja, ki so vladala med
naseljenci že iz davne preteklosti, so se po osamosvojitvi izpod britanske nadoblasti leta 1948
začela le še poglabljati. Težnja manjšinskih Tamilcev po samostojni in neodvisni državi na
severu in vzhodu otoka je postajala vedno večja, a večinski Singalci, ki so bili tudi na oblasti,
se s temi zahtevami niso strinjali. Še več, z raznimi ukrepi so Tamilcem slabšali položaj in
svojemu narodu dajali prednost, kar je privedlo do pojava raznih militantnih skupin, nasilja in
posledično državljanske vojne.

1.1.

NAMEN IN CILJ NALOGE

Namen diplomske naloge je s pomočjo aktualne literature preučiti Šrilanko kot krizno žarišče,
poiskati vzroke za nastanek krize in predstaviti kompleksnost medetničnega konflikta.
Poudarek bo seveda na preučevanju severnega dela otoka, saj se je tam začela težnja po
samostojni in neodvisni državi in prav tako se je odvilo tudi največ bojev, izurilo največ
vojakov in umrlo največ nedolžnih ljudi. Za razumevanje le-tega je potrebno poznati
zgodovino otoka, njegovo pestro prebivalstveno sestavo, družbeno ureditev, politično
dogajanje v državi in zunaj nje ter nenazadnje tudi štiri svetovne religije, ki so tu prisotne.
Cilj tega dela je predvsem to, da bi čim bolj objektivno predstavil potek državljanske vojne,
saj je zaradi poplave različnih podatkov zelo težko izluščiti kaj je resnica.

1.2.

METODOLOGIJA

V diplomskem delu so uporabljene različne metode dela. Zaradi geografske oddaljenosti,
naloga ne vsebuje terenskih metod in je omejena na kabinetno delo. V diplomski nalogi sem
analiziral dostopne knjige, članke, statistično in kartografsko gradivo, ki so povezane s
Šrilanko. Pri analizi sodobnih procesov in aktualnih tematik sem uporabil tudi večje število
spletnih virov, saj je bilo v naših knjižnicah dostopno zelo omejeno število literature,
predvsem za dogajanje zadnjih dvajset let. Pojavi se vprašanje, koliko tega je bilo sploh
napisanega v literaturi?
Ker je konflikt na otoku še precej živ oziroma aktualen, je potrebno biti pozoren pri izbiri
virov na spletu, saj so objavljeni zelo preprosto in lahko povsem nepreverjeno. Torej je bila
ena izmed metod tudi preučitev večjega števila člankov kot bi bilo sicer potrebno, da se lahko
izlušči dokaj objektivne informacije. Da pripadnik različnih narodnosti na Šrilanki različno
vidijo vzroke in potek vojne, sem opazil tudi na socialnem omrežju, kjer sem poskušal
pridobiti informacije o Šrilanki.
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2. TEORETIČNE OPREDELITVE KRIZNIH ŽARIŠČ
2.1.

POJAV, RAZŠIRJENOST IN LASTNOSTI KRIZNIH OBMOČIJ

Krizna območja so tista območja zemeljskega površja, ki so predvsem zaradi družbenih
dejavnikov doživele naglo poslabšanje stanja gospodarstva, starostne, spolne in narodne
sestave, zaostritev odnosov med skupinami prebivalstva, kar vodi v konflikt in izolacijo
gospodarskih in kulturnih tokov. To so območja naglih fiziognomskih, strukturnih in
funkcijskih sprememb na slabše. Območja so prepoznavna po posledicah spopadov
(ruševine), kaotično pravno stanje, anarhija v delovanju javnih ustanov, razmah črnega trga in
različnih nelegalnih gospodarskih operacij, odsotnost investicij, beg kapitala, nizka raven
varnosti, prisotnost paravojaških skupin, povečana smrtnost in zmanjšana rodnost, množične
selitve, pojav beguncev, okrnjeno delovanje izobraževalnih organizacij, zdravstva in
socialnega varstva. Krizna območja so izločena iz svetovnih tokov zaradi najrazličnejših
sankcij ali pa zaradi nevarnosti sodelovanja s takšnim nestabilnim okoljem. Veliko kriznih
območjih preide pod mednarodni nadzor mirovnih sil ali mirovnih vojaških operacij. Krizna
območja so torej na več načinov odvisna ozemlja: vojaško-varnostno, gospodarsko in
politično. Krize so dinamična, a zelo pogosto razmeroma dolgo trajajoča stanja. Pregled
kriznih žarišč kaže v povprečju na več-desetletno trajanje kriznega stanja in njegovih posledic
(Zupančič, 2005, str. 5).
Karta 1: Trenutne operacije mirovnih sil (januar, 2010)

Vir: United Nations Peacekeeping, 2010
Točen obseg kriznih območij je težko določljiv in naj bi v zadnjih letih obsegalo 18 milijonov
km2 in približno 450 milijonov prebivalcev. Mnogi od teh so begunci. Po podatkih jih je bilo
leta 2003 dobrih 37 milijonov, a je številka verjetno še višja (Zupančič, 2005, str. 6). Krizna
območja so tudi velik strošek za svetovne organizacije, saj je za delovanje mirovnih sil pri
Združenih narodih v zadnjem obdobju namenjenih kar 7,9 milijard ameriških dolarjev
(Factsheet, 2010). Samo Visoki komisariat za begunce pri OZN zaposluje okrog 6650 ljudi,
7

Martin Šteharnik

Političnogeografska analiza severne Šrilanke

letni stroški pa znašajo okrog 2 milijardi ameriških dolarjev (UNHCR – Staff Figures, 2010).
Vendar pa je učinek kriznih žarišč v njihovem geostrateškem pomenu, saj predstavljajo
vozlišča in presečišča svetovnih interesov, preizkusna polja novih strategij in so braniki
kultur. Krizna žarišča so periferna območja za tamkajšnje prebivalstvo, toda hkrati stičišče
globalnih sil, strategij in interesov z zelo daljnosežnimi učinki za praktično celoten svet
(Zupančič, 2006, str. 166).

2.2.

RAZVOJNE FAZE KRIZNEGA OBMOČJA

Krizna območja imajo kljub njihovi individualnosti ogromno skupnih potez. Potek krize gre
čez neke značilne faze razvoja.
1. Pojav strukturnih neravnovesij: (socialna, ideološka, gospodarska, etična) in
ustvarjanje napetosti – faza zapletanja.
2. Incident: enkraten dogodek, ki pomeni prelomnico med mirom in nadaljnjimi
spopadi.
3. Izbruh krize: naglo in dramatično poslabšanje videza, strukture in funkcije neke
pokrajine. Gre za učinek »plazu«, ko nakopičenih problemov ni mogoče reševati in
imajo pogosto stihijski, nenačrtovan potek.
4. Faza skrivanja in zanikanja: ob hkratnem domačem umirjanju konflikta, pogosto z
represivnimi sredstvi.
5. Internacionalizacija: formalno priznanje in poziv k mednarodnim vidikom pomoči in
reševanju konflikta. Deloma je to rezultat negativnih učinkov, ki jih kriza povzroča
daleč izven kriznega območja.
6. Intervencija: obsega časovno kratko ustvarjanje in precej daljše vzdrževanje reda in
miru. Diplomatskim pritiskom, sankcijam lahko sledi vojaška intervencija, ki naj bi
ločila sprte strani in preprečila širjenje konfliktov in vzpostavi mirno stanje, t.i.
»peacemaking« proces.
7. Sanacija: ukrepi in postopki, ki vodijo k umiritvi razmer in odpravi vzrokov krize;
ohraniti mir, zagotoviti mirno minimalne pogoje gospodarskega preživetja,
razorožitev, razminiranje, vračanje beguncev, poprava krivic, sodni postopki,
delovanje varnostnih institucij in podobno. Sledijo mirovna pogajanja in konference.
8. Revitalizacija: obnova potencialov in integracija v regionalno in globalno okolje
(Zupančič, 2006, str. 166; Zupančič, 2005, str. 9).
Čeprav mnoga krizna žarišča, ki so izbruhnila po drugi svetovni vojni, še niso uspešno
sanirana, je vztrajanje mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta OZN, vendarle
zagotovilo želje po izboljšanju razmer in končanju krize in uspešni revitalizaciji. Vseeno pa se
zdi, da mnoga območja ostajajo latentna krizna žarišča in da obstaja velika možnost ponovitve
konflikta in ponovna destrukcija območja. V tem procesu se je potrebno vprašati o
konfliktnem potencialu in o postkonfliktnih stanjih (Zupančič, 2006, str. 166–167).
Za postkonfliktna označujemo tista stanja in okoliščine, kjer je po določenem času krize prišlo
do pomiritve in ureditve okolja, vključitev v mednarodne tokove, ureditev prometa in je
urejenih že večina posledic spopadov. A vsega ni mogoče na hitro urediti in nekatera območja
so zaradi begunstva ostala zelo depopularizirana. Tak primer je na primer območje nekdanjih
Kninskih krajin na Hrvaškem, kjer je zaradi množičnega izseljevanja Srbov pokrajina ostala
praktično prazna in še zdaj brez konkretnih izboljšav na področju družbene in prometne
infrastrukture (Zupančič, 2006, str. 167).
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Postkonfliktna stanja dejansko še mnogokrat pomenijo opazen konfliktni potencial. To je
mogoče ocenjevati tudi tam, kjer do odprtih konfliktov in kriznih situacij še ni prišlo a vendar,
kljub vsemu je napoved o izbruhu krize še vedno precejšnja neznanka. Toda dejstvo je, da je
območje z več etnično – opredeljenimi skupnostmi, območja nedorečenih političnih mej,
območja dragocenih naravnih in ustvarjenih virov predstavljajo potencialna krizna žarišča
(Zupančič, 2006, str. 167).

2.3.

GEOGRAFSKA ANALIZA KRIZNIH ŽARIŠČ

Spoznavanje kriznih območij sodi v t.i. »problemsko« politično geografijo. Krizna žarišča
imajo kljub velikim medsebojnim razlikam, torej individualnosti teh pokrajin, nekatere
skupne značilnosti, ki omogočajo lažjo analizo zapletov, potek in posledice konfliktov. S tem
prispevajo k razumevanju strukturni značilnosti konfliktov in postkonfliktnih stanj (Zupančič,
2006, str. 167).
Nedvomno je prvi korak prepoznavanje kriznega žarišča. Določimo ga na podlagi značilnih
pojavov v fiziognomiji (na primer ruševine, sledi spopadov), strukturi (demografske
spremembe) ter funkciji pokrajine (tehnična in družbena struktura ne deluje, odsotnost
pravnega sistema, oskrba je minimalna ali je celo ni) (Zupančič, 2006, str. 167).
Drugi korak proučevanja kriznih območij je coniranje. V tej fazi je potrebno določiti cone
različnih stopenj intenzivnosti in posledic konfliktov. Najlažje je določiti cono neposrednih
spopadov oziroma t.i. gorišče, to so tista ozemlja, kjer so oziroma še potekajo neposredni
spopadi med sprtimi stranmi. Drugi, načeloma precej obsežnejši teritorij je t.i. cona
mobilizacije. To je ozemlje, ki zaradi tesne politične, kulturne in gospodarske navezanosti na
gorišče (navadno tvorita skupno administrativno enoto) prispeva materialne in človeške
potenciale in ima zaradi tega tudi občutne posledice, še posebej v strukturi in funkciji teh
območij. Tretje območje je t.i. cona škode, ki je neposredna (poškodbe, begunci …) in
pogosto tudi posredna (izpad dohodka, padec ugleda območja, države) (Zupančič, 2006, str.
167–168).
K tej fazi sodi tudi geografski oris območja. Določiti je potrebno značilnosti površja,
geomorfoloških, geoloških, klimatskih, hidrogeografskih in pedoloških prvin. Pozneje sledi še
opredelitev družbenogeografskih elementov, kot so poselitveni sistem, demografska in
socialna struktura prebivalstva, administrativna členitev ozemlja ter sorodne vsebine.
V tej fazi je potrebno identificirati dejavnike, torej sprte strani, ki so vpletene v konflikt. Teh
osnovnih, notranjih sprtih strani ni težko določiti, a krizna žarišča so presečišča regionalnih in
globalnih sil in ni redkost, da utegnejo biti prostorsko zelo oddaljene države ali njihove
politične in gospodarske elite celo ključni dejavnik oblikovanja kriznih območij.
Istočasno je potrebno identificirati ključne vitalne točke na kriznem območju, posebej v
coni spopadov in coni mobilizacije. To je lahko glavno mesto, regionalna središča, prometna
vozlišča in transportni koridorji, območja pomembnih surovin in energentov, nenazadnje pa
tudi plodna zemljišča in vodni viri.
Posebno poglavje proučevanje kriznih območij predstavlja analiza političnih in
administrativnih meja, njihove geneze in trajnosti. Proučiti je potrebno potek mejne črte
(morfološka analiza) ter preteklih in sedanjih funkcij meje.
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Posebej pomembno je proučiti etnično, jezikovno ter versko razporeditev prebivalstva in
sicer tako geografsko (prostorsko) kakor tudi njihovo vertikalno (socialno) stratifikacijo. S
tem odkrivamo tudi osnovo najpogostejših konfliktov, večina sodobnih kriznih žarišč ima
prav etično in/ali versko ozadje.
Potem sledi analiza poteka krize od začetnih zapletov do današnjega stanja. Kronologija se
zdi sicer najbolj enostavna, vendar je obenem tudi zelo pomembna, saj nam prav to zaporedje
določenih procesov in stanj olajšuje presojo o vzrokih in posledicah ter osvetljuje razsežnosti
krize (Zupančič, 2006, str. 168).
Poseben pomen ima analiza posledic konfliktov in kriznih stanj. Te je potrebno najprej
evidentirati, kasneje pa določiti tudi njihov kratkoročni in dolgoročni pomen oziroma vpliv.
Posledice razvrstimo v tri skupine: fiziognomske (vidni elementi v pokrajini), strukturne
(razpoznavne prek analize stanja) in funkcijske (bistveno spremenjeno ali sploh ukinjeno
delovanje infrastrukture in institucij) (Zupančič, 2006, str. 168–169).
Posebno poglavje v proučevanju kriznih območij predstavlja geografska analiza mirovnih
operacij. Čeprav so pri tem navadno v ospredju vojaški, varnostni in politični vidiki, ne
smemo zanemariti t.i. prostorskega segmenta. Delovišče mirovnih operacij je sprva zelo
zapleten prostor z zelo veliko začetnimi nejasnostmi. Poenostavljanje pogosto vodi k
zanemarjanju na videz obrobnih pojavov, problemov in potreb, kar pa se utegne hitro
maščevati z regeneracijo konflikta. Poleg tega imajo mirovne sile številne specifične potrebe
kar zanesljivo vpliva na fiziognomijo, strukturo in funkcijo kriznega območja še dolgo po
tem, ko so zapustile kontrolne točke, oporišča in druga rezervirana ozemlja. Tu ima geografija
še veliko dela z iskanjem in opredeljevanjem optimalnih lokacij, ki naj bi poleg vojaškovarnostnih prvin upoštevali tudi njihov vpliv na regionalno strukturo kriznega območja in s
tem povezane revitalizacijske možnosti (Zupančič, 2006, str. 169).
Karta 2: Razširjenost kriznih žarišč po svetu

Vir: Zupančič, 2005
Mirovne operacije so namenjene vzpostavitvi in ohranjanju miru, pozneje pa predvsem
integraciji v regionalne in mednarodne okvire: tokove, združenja in institucije. Ob tem je
smiselno iskanje perspektiv in razvojnih možnosti, prav tako pa iskanje ovir in pasti,
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postavljanje svaril in omejitev ter oceniti primernost različnih ukrepov in pobud (Zupančič,
2006, str. 169).
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3. GEOGRAFSKI ORIS ŠRILANKE
Karta 3: Lega Šrilanke

Vir: Google Maps, 2010
Uradno ime: Demokratična socialistična republika Šrilanka (Sri Lanka Preajathanthrika
Samajavadi Janarajaya (singalsko), Ilangai Jananayaka Socialisa Kudiarasu (tamilsko))
(Hribernik, 1999).
Slika 1: Šrilanška zastava

Vir: Kimbulagala Watta, 2010
Zlati lev z mečem na rdeči podlagi je bil že na stari singalski zastavi. Tako zastavo so prevzeli
tudi ob samostojnosti leta 1948. Pri manjšinah ni bila priljubljena in zato so leta 1951
potegnili še zeleno in oranžno črto, ki predstavljata muslimansko in tamilsko skupnost. Ko je
Cejlon postal Šrilanka, so na robove dodali še štiri liste drevesa pipal, kar je budistični simbol.
Leta 1978 so naredili popravke listov in jih naredili bolj naravne (Trškan, 1999).

3.1.

ORIS FIZIČNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI ŠRILANKE

Šrilanka je otoška država v Indijskem oceanu. Leži v jugovzhodni Aziji, jugovzhodno od
Indije in ima strateško lokacijo v bližini pomembnejših morskih poti. Na otok se iz indijskega
polotoka nadaljuje osnovna geološka zgradba in tudi fizično ga od njega loči samo plitvo
morje ob koralnih plitvinah in peščenih sipinah Adamovega mostu (Hribernik, 1999). Celotna
površina države je 65.610 km2, od tega je 64.740 km2 kopnega in 870 km2 vodnih površin in
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ima 1340 km obale. Razteza sem med približno 6º in 10º severne geografske širine in med 79º
in 82º vzhodne geografske dolžine, kar pomeni, da v smeri sever – jug meri 435 km in 225 km
v smeri vzhod – zahod. Najvišji vrh Šrilanke je Pidurutalagala in se vzpne 2524 metrov nad
morsko gladino.
Karta 4: Karta Šrilanke

Vir: Veliki atlas sveta, 2008, str. 127
Kakor na Dekanskem polotoku je tudi na Šrilanki gradbena osnova star predkambrijski masiv,
sestavljen iz kristalinskih kamenin, predvsem metamorfnih skrilavcev in kristalinskih
apnencev. Samo na severu, na polotoku Jaffna in ob severozahodni obali, jo na široko
pokrivajo miocenski apnenci, marsikje drugje pa najdemo staro rdečo preperelino ali sprhneli
prod. Severni del otoka je povsod nizek, tako na mladih apnencih kakor na starem
kristalinskem temelju. Na jugu pa se svet v treh strmih uravnalnih stopnjah vzpne v Cejlonsko
višavje, ki presega višino 2000 m, ponekod tudi 2500 m. Robove med stopnjami so vode, ki
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hite čeznje v tesnih dolinah s slapovi in brzicami, močno razjedle in so s tem še povečale
njihovo težko prehodnost. Proti morju se masiv spušča v vrsti pomolov in rtov, na večino med
njimi so se že naslonile peščene sipine, za katerimi so se naredile zaprte lagune (Hribernik,
1999).
Karta 5: Povprečna letna količina in razporeditev padavin na Šrilanki (1961–1990)

Vir: Indian Ocean Earthquake and Tsunami, 2005
Šrilanka ima ekvatorialno podnebje, pod izrazitim vplivom monsunov (Natek, Natek, 2006).
Otok lahko v podnebnem smislu shematsko razdelimo na severovzhodni in jugozahodni
sektor, kjer pade največ padavin, od tega dela navzven pa v vseh smereh padavine po količini
upadajo, kjer lahko ugotovimo dva povsem simetrična ležeča predela in sicer severozahodni
in jugovzhodni predel kjer pade minimalna količina padavin na otoku. Drugo območje z
veliko količino padavin je v centru otoka, v goratem področju Knuckles. Največ padavin pade
na jugozahodni, južni in jugovzhodni strani Pidurutalagala. Dolgoletno povprečje padavin tu
preseže 5500 mm. Najbolj sušna so področja povsem na jugovzhodu otoka, na področju
Hambnatota. Mesto Maha Laway ima 929 mm, kraj Puttalam pa severovzhodni obali pa 968
mm padavin (Jaklič, 1999).
Ob jugozahodnem monsunu, ko imajo na majhni površini jugozahodnega dela zelo veliko
količino padavin s preko 2500 mm, se navzven le-te zelo hitro zmanjšujejo in dosežejo okoli
250 mm. Štiri in polmesečno obdobje jugozahodnega monsuna (sredina maja do konca
septembra) z maksimalno 250 mm padavin, je suha perioda in je zaradi močnega izhlapevanja
še izrazitejša. Če bi premerjali celotno količino padavin za celotni otok s količino padavin
med jugozahodnim in upoštevali še relief Šrilanke, bi ugotovili, da maksimalna količina
padavin (nad 2500 mm) pade na spodnjem in srednjem hribovitem predelu otoka pod
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osrednjim gorovjem. Vzhodno ležeči kraji so v padavinski senci, kjer namerijo manj kot 250
mm padavin. Iz jugozahodnega monsuna nastajajoče deževje, ki se sprošča na predgorski
barieri, imenujemo »dvigajoče deževje«. Tak naziv je nastal, ker jugozahodne zračne mase, ki
imajo ciklonalno regeneracijski značaj, naletijo na obstoječe zračne mase. V naletu zdrsijo
preko spodnjih, se dvignejo in hitro ohladijo ter kondenzirajo. Značilno je, da se te
jugozahodne ciklonalne zračne mase, prenasičene z vlago, izpraznijo že nad 1000 m visoko
pokrajino, preden dosežejo višje in gorske predele. V tem času pihajo jugozahodni vetrovi
(Jaklič, 1999).
Graf 1: Količina padavin po posameznih krajih

Padavine (mm)
450
400
350
300
250
mm

Colombo

200

Kandy
150

Trincomalee

100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

meseci

Vir: Department of Meteorology, 2008
Nasprotno temu, severovzhodni monsun prinaša skromnejše padavine med 250 in 1000 mm
padavin v ozkem zahodnem pasu v okolici mesta Negombo. Tudi pri severovzhodnem
monsunu je razmerje letnih padavin in reliefa v nasprotni povezavi. V tem času (december–
februar) padavine dosežejo svoj maksimum v centralnem vzhodnem delu v vzhodnem
predgorju gorovja Knuckles. Deževna senca je v tem primeru na zahodni strani gorovja prej.
Po celotni količini padavin na celotnem otoku je zanimivo, da monsunsko deževje ne
dominira nad nemonsunskim. Monsunsko deževje tako prevladuje v jugozahodnem
predgorskem svetu in na vzhodu otoka, nasproti temu so padavine v severozahodnem in
jugovzhodnem predelu izdatnejše v medmonsunski dobi. Opazno je, da ima jugozahodni
monsun vpliv le na majhen del otoka, na preostalem je povprečno le 250 mm padavin.
Severovzhodni monsun pa prinaša deževje prav v to območje, ki je pri poletnem monsunu
suho področje, torej v severni in vzhodni del otoka. Pod vplivom severovzhodnega monsuna
je večji del otoka kot po njemu nasprotnemu (Jaklič, 1999).
Šrilanka je tropski otok, kar pomeni, da so temperature relativno enakomerne preko celega
leta, ker večja nihanja omejuje Indijski ocean. Letno nihanje temperatur je na osnovi meritev
v vseh meteoroloških postajah relativno majhno. Na osnovi meritev in vplivov monsuna je
najbolj vroče obdobje v medmonsunskem času od marca do sredine maja, medtem ko
hladnejše obdobje pade v čas severovzhodnega monsuna. Letne in mesečne srednje
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temperature so odvisne od nadmorske višine kraja. Najvišja letna povprečna temperatura je
bila izmerjena na severovzhodni obali v mestu Tricomalee in sicer 28 °C in temperature v
celotnem nižinskem predelu le malo variirajo (Jaklič, 1999).
Karta 6: Padavine pri poletnem monsunu

Karta 7: Padavine pri zimskem monsunu

Vir: Indian Ocean Earthquake and Tsunami, Vir: Indian Ocean Earthquake and Tsunami,
2005
2005
Graf 2: Povprečne maksimalne in minimalne mesečne temperature
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Vir: Department of Meteorology, 2008
Ker je podnebje najvažnejši pogoj rastja, takšna podnebna situacija pogojuje razporeditev
naravnega rastja. Tako se tropski nižinski deževni gozd nahaja na jugozahodu in delno na
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vzhodu otoka. Tropski višinski deževni gozd se nahaja v glavnem na Osrednjem višavju. Stari
deževni gozd s tikovimi drevesi, z ebenovci, orhidejami, velikimi praproti, gozdovi palm,
gorskih vrtnic, atlasovega drevesa pa se nahajajo samo še v odmaknjenih delih hribovja. V
nižavjih na severovzhodu in vzhodu je nekdaj prevladoval monsunski gozd, ki ga je sčasoma
človek degradiral v težko prehodno grmovno vegetacijo, ki se v nekoliko vlažnejših območjih
pojavlja kot grmovna džungla, v sušnih pa prehaja v grmovno savano. V območjih na
skrajnem severu in severozahodu ter na skrajnem jugovzhodu se še nahaja suhi zimzeleni
gozd (Kandrič, 1999).
Karta 8: Prsti na Šrilanki

Vir: The Soil Maps of Asia, 2005
Glede na geološko podlago in vpliv podnebja lahko na Šrilanki najdemo več tipov prsti.
Najbolj razširjene so rdečo-rjave prsti, ki se raztezajo na približno 16.000 km2, sledijo jim
rdečo-rumeni podzoli s površino nekaj manj kot 15.000 km2 in nato oglejene prsti z nižjo
vsebnostjo humusa (10.000 km2) (Agro-ecology of Sri Lanka, 2010). To so največje skupine
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prsti in pokrivajo kar 2/3 vsega površja. Na območju z obilo padavin prevladujejo izprana
lateritna tla (feralsoli) (Natek, Natek, 2006).
V rečni mreži Šrilanke najbolj izstopa reka Mahawali, saj je največja od 103 rek na otoku.
Njeno porečje obsega približno 16 % celotne površine otoka. Reka svojo zavito strugo začne
približno 50 km južno od mesta Kandy in teče proti severu in nato proti severovzhodu in se v
morje izlije blizu mesta Trincomalee. Od izvira do izliva preteče 335 km (Rivers of Sri Lanka,
2002). Pri izlivu je ustvarila velik podvodni kanjon, za kar je Trincomalee sedaj eno
najboljših globokih pristanišč na svetu. Zaradi postavitev številnih hidroelektrarn so reko
močno spremenili, uničili. Voda iz reke pa se uporablja tudi za namakanje, kar se odraža v
več kot 1.000 km2 namakalnih površin (Wikipedia; Mahawali River, 2010).
Druge večje reke na Šrilanki so: Aruvi Aru (164 km), Kala Oya (148 km), Kelani Ganga (145
km), Yan Oya (142 km), Deduru Oya (142 km), Walawe Ganga (138 km), Maduru Oya (135
km) (Rivers of Sri Lanka, 2002).

3.2.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Karta 9: Upravna razdelitev Šrilanke

Vir: Geology, 2007
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3.2.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV
Na Šrilanki po zadnjih podatkih živi 20.926,315 prebivalcev (GeographyIQ, 2010). Na
zadnjem uradnem popisu leta 2001 je bila številka seveda nekoliko nižja, in sicer 18.797,257
(Statistical Abstract, 2009). Na ozemlju velikem za več kot tri Slovenije je gostota precejšnja
in za leto 2010 znaša približno 319 prebivalcev na km2 in 286 prebivalcev na km2 za leto
2001, kar Šrilanko uvršča med najgosteje naseljene države na svetu.
Večina prebivalcev je naseljenega na podeželju in sicer 85 % ter 15 % v urbanih okoljih (CIA,
2010). Dodaten dokaz o nizki stopnji urbanizacije je tudi število vasi, saj jih je po podatkih
statističnega urada v letu 2002 bilo kar 38.259 (Department of Census and Statistics Sri
Lanka, 2010). Večja mesta na otoku so: Colombo 648.000, Dahiwala - Mount Lavinia
216.000, Moratuwa 185.000, Jaffna 169.000, Negombo 137.000, Sri Jayawardenepura
118.000, Chavakachcheri 122.000, Kandy 112.000, Trincomalee 108.000, Kalmunai 100.000
(Natek, Natek, 2006).
Leta 1948 je na otoku živelo le 7 milijonov prebivalcev, toda med leti 1963 in 1972 je
prebivalstvo naraščalo po letni stopnji 2,3 %, na kar se je rast nekoliko umirila. Na spodnjem
grafu je razvidna rast prebivalstva od leta 1961 do 2003. Trenutna rast števila prebivalcev
znaša 0,904 % (CIA, 2010).
Karta 10: Gostota prebivalcev na km2 po okrožjih

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
Metropolitanska regija Colombo dominira v poselitvenem sistemu Šrilanke. Ima daleč najbolj
administrativno, industrijsko in komercialno območje in vozlišče transportnih mrež otoka.
Urbana poselitev zunaj tega območja je v precej manjšem okvirju in veliko bolj skromna kar
se tiče nudenja različnih funkcij (Britannica Online, 2010).
Praktično od samega začetka naselitve otoka pa vse do današnjih dni, se je ohranila poselitev
v majhnih naseljih, ki so usmerjena v kmetovanje. V območjih na jugozahodu, na polotoku
Jaffna in v nekaterih obalnih predelih, kjer prevladujejo riževa polja, je poselitev gostejša in
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ponekod se vasi spajajo med seboj, saj po večini potekajo ob glavnih poteh. V osrednjem delu
otoka, v višavju, je veliko manj naselij, a je v njih veliko prebivalcev, saj so to po večini
delavci z družinami na obsežnih plantažah čajevca. Tretji tip naselij je najbolj razširjen na
ravnicah na severnem delu otoka. Na tem območju je za potrebe kmetijstva zagrajenih več
vodnih zadrževalnikov za namakanje. Tukaj je poselitev redkejša, saj je vezana na uporabno
kmetijsko zemljo (Britannica Online, 2010).
Graf 3: Rast števila prebivalcev od leta 1961 (v 1000)

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
V državi je rodnost še vedno visoka. Nesporno dejstvo pa je, da se je rodnost od leta 1985 do
današnjih dni ves čas zmanjševala (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999). V povprečju ženska na
Šrilanki rodi 2,33 otroka in ob rojstvu se predvideva, da bodo ženske živele 77,8 in moški
70,2 let (Demographic Yearbook, 2006).
Zanimivi so tudi podatki o primerjavi prebivalstva glede na spol. V celotni populaciji je več
žensk kot moških – 1:0,98, vendar pa se razmerje spreminja glede na starost posameznih
skupin (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999).
Razmerje moški – ženske:

ob rojstvu
v starosti do 15 let
v starosti od 15 do 64 let
v starosti nad 64 let

1,04:1
1,04:1
0,87:1
0,96:1

Na Šrilanki je umrljivost novorojenčkov precej visoka, saj jo s 18,57 umrlih na 1000
živorojenih uvršča na 108 mesto med vsemi državami (CIA, 2010).
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Graf 4: Starostna piramida Šrilanke
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3.2.2. NARODNOSTNA SESTAVA
Nacionalna pestrost je glavna značilnost otoka in hkrati njen velik problem. Konflikti med
etničnimi skupinami so prevladovali v družbenem življenju od 19. stoletja naprej. Dve glavni
značilnosti, ki označujeta osebno etnično pripadnost sta jezik in vera. Prebivalci se delijo na
več narodnostnih skupin, med katerimi so največje Singalci, Tamilci (Šrilanški in
Visokogorski) in Mavri, manjše skupine so Vedi, Malajci in Burgerji.
Graf 5: Narodnostna sestava Šrilanke
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Karta 11: Narodnostna sestava na otoku leta 1976

Vir: University of Texas, 2010
3.2.2.1.

SINGALCI

So večinska etnična skupina na otoku. Njihov jezik, singalščina, spada v indoevropsko
jezikovno skupino, ki vključuje tudi hindu in druge jezike severne Indije, kakor tudi večino
evropskih jezikov. Zelo verjetno je, da so skupine severne Indije prispevale k zgodnji obliki
singališčine, ko so se selili proti otoku 500 let pred našim štetjem. Korenine njihovega jezika
pa izvirajo iz sanskrta. S seboj so prinesli poljedelsko gospodarstvo, ki je ohranilo vodilno
vlogo do 20. stoletja. Od zgodnjih časov je singalščina vsebovala veliko sposojenih tamilskih
besed in besednih zvez. Današnji govor pa vključuje predvsem veliko angleških izrazov.
Singalci trdijo, da so potomci princa Vijaye in njegove skupine imigrantov iz severne Indije,
vendar je zelo verjetno, da se je ta skupina Singalcev stopila z avtohtonimi prebivalci otoka.
Njihovo ime izvira iz imena starega kralja Singa, kar pomeni lev, čigar kri se še vedno pretaka
po njihovih žilah. Skoraj vsi Singalci pripadajo hinajanskemu budizmu (Terbuc, Terbuc,
1999). Singalci so postopoma, v 2.500 letih, prevzeli veliko pestrost kastnega sistema z otoka
in južnega dela Indija, ki pa pri njih ni tako pomembno (Frelih, 2003).
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V 3. stoletju pr. n. št. sprejmejo budistično vero, ki še okrepi složnost Singalcev kot etnično
skupnost. Leta 1988 je približno 93 % singalsko govorečih budistov, 99,5 % budistov pa je
govorilo singalsko. S singalsko folkloro, književnostjo in običaji seznanjajo otroke z
budističnim naukom, z dolgotrajno povezanostjo budizma, kulture in politike na otoku ter
pomembnostjo ohranjanja te kulturne dediščine. Budistični menihi so zelo spoštovani in
sodelujejo pri vseh pomembnejših dogodkih človeškega življenja. Zato je še danes življenjski
cilj številnih mladih fantov, da postanejo menihi. Budistični samostan ali tempelj v vasi je
središče kulturnega življenja vaščanov (Frelih, 2003).
Singalce združujeta jezik in religija, vendar je vidna razlika med Kandijskimi in Nižinskimi
Singalci. Ker je bilo Kandijsko kraljestvo v visokogorju neodvisno do leta 1818, se je ohranila
konservativna kultura in družbene oblike. Angleško izobraževanje je bilo manj spoštovano,
tradicionalna budistična izobrazba pa je bila temeljna za ohranjanje singalske kulture. Bivši
kandijski veljaki so zadržali socialne privilegije, kastni sistem, ki je temeljil na poklicnih
vlogah pa se je počasi spreminjal. Kandijski Singalci so ohranili svoj ponos, ki ga nekateri
enačijo s snobizmom. Ravnine in obala Šrilanke pa so na drugi strani doživele velike
spremembe pod 400-letno evropsko vladavino. Nižinski Singalci so se v preteklosti poročali s
priseljenci in v večji meri prevzeli njihov način življenja. Veliko število obalnih ljudi, zlasti
pripadnikov karava (ribiške) kaste je prestopilo v krščanstvo s pomočjo portugalskih,
nizozemskih in britanskih misijonarjev. V začetku 80. let je bilo na otoku 66 % katolikov in
43 % protestantov Singalcev. S sprejemom druge vere so se pripadniki nižjih kast povzpeli na
družbeni lestvici, saj je bila le-ta vezana na ekonomski odnos do kolonialne oblasti. Star
koncept plemiškega statusa se je znižal, razvila se je nova elita na osnovi znanja evropskih
jezikov in javne uprave. Nizozemski pravni red je spremenil tradicionalno družinsko pravo.
Nižinski Singalci so tudi bolj svetovljanski kot njihovi Kandijski sorodniki (Frelih, 2003).
Karta 12: Razširjenost Singalcev po okrožjih (1981 in 2001)*

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
(* Zaradi nepopolnega popisa leta 2001 so nekje zajeti podatki iz leta 1981.)
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ŠRILANŠKI TAMILCI

Šrilanški Tamilci so sorodni s Tamilci na jugovzhodu Indije in spadajo v dravidsko jezikovno
skupino in govorijo tamilsko. Na otok so se doselili v 2. stoletju pr. n. št. Večina Tamilcev je
potomcev kraljestva Jaffna na severu otoka in poglavarstev na vzhodu, kjer še danes tvorijo
večino prebivalstva za razliko od preostalih delov otoka. Šrilanški Tamilci se kulturno in
lingvistično razlikujejo od drugih dveh tamilsko govorečih etničnih skupin, Indijski Tamilci
in Mavri. Šrilanški Tamilci so po večini hindujci z znatno krščansko populacijo.
Ko se je Šrilanka osamosvojila izpod britanske vladavine leta 1948, so se odnosi med
večinskimi Singalci in tamilskimi skupinami zaostrili. Vedno večje etnične in politične
napetosti, skupaj z raznimi izgredi, so privedli k oblikovanju militantnih skupin, ki so si
prizadevale za osamosvojitev Tamilcev. To je privedlo do državljanske vojne, ki je zahtevala
več kot 80.000 uradnih žrtev in več tisoč pogrešanih oseb. Tamilci so bili že v preteklosti
nagnjeni k migracijam, da so si našli delo, še posebno med britansko kolonialno nadoblastjo.
Od začetka državljanske vojne leta 1983, se je po otoku razselilo več kot 800.000 Tamilcev,
mnogo pa se jih je izselilo v Indijo, Kanado, Avstralijo in Evropo (The Virtual Library od Sri
Lanka, 2010).
3.2.2.2.1. REGIONALNE SKUPINE ŠRILANŠKIH TAMILCEV
Šrilanški Tamilci so razvrščeni v tri podskupine na osnovi regionalne razprostrtosti, dialekta
in kulture: Puttalamanski Tamilci z zahodnega dela otoka, Vzhodni Tamilci in Severni
Tamilci oziroma Jaffnski Tamilci (The Virtual Library od Sri Lanka, 2010).
Puttalamanski Tamilci so eni izmed prvotnih in najdolgotrajnejših naseljencev tega dela otoka
in poseljujejo okrožji Puttalam in Gampaha. Seveda se ta naziv ne nanaša na Tamilce, ki so na
to območje migrirali kasneje. Od ostalih Tamilcev se razlikujejo po svojem dialektu in v
pogledu na kulturo. Večino Puttalamanskih Tamilcev se je v tem dolgem obdobju že
asimiliralo med Singalce (The Virtual Library od Sri Lanka, 2010).
V okrožju Gampaha so Tamilci historično poseljevali obalna območja, prav tako v okrožju
Puttalam, kjer je bilo veliko tamilskega prebivalstva, predvsem do približno leta 1920. Danes
večina tistih, ki se opredeljuje za Tamilce, živi v obalnem kraju Udappu oziroma jih je v tem
kraju največji odstotek. Kot je bilo že prej omenjeno, niso vsi Tamilci hindujci, ampak tudi
kristjani oziroma rimokatoličani, ki so ohranili svojo vero in kulturo v večjih mestih kot so
Negombo, Chilaw, Puttalam in seveda tudi v manjših vasicah, kot na primer Mampuri.
Nekateri prebivalci teh okrožij, predvsem ribiči, govorijo dva jezika in s tem skrbijo, da se
tamilski jezik rabi kot pogovorni in živ jezik. Danes narečje negombskih Tamilcev uporablja
še približno 50.000 ljudi. Če izvzamemo severni del otoka, je v okrožju Puttalam najvišji
odstotek krajevnih imen tamilskega izvora glede na ostale dele otoka, kar priča o tem, da so
Tamilci na tem območju igrali pomembno vlogo (The Virtual Library od Sri Lanka, 2010).
Vzhodni Tamilci poseljujejo območje okrožij Trincomalee, Batticaloa in Ampara. V 16.
stoletju je območje prešlo pod vladavino Kandijskega kraljestva, vendar so obdržali določeno
mero avtonomije in od tega časa se je družbeni razvoj Vzhodnih Tamilcev razlikoval od
Severnih. V večini so zelo agrarno usmerjena družba s kastnim sistemom, ki je najbolj
podoben Tamilcem v južni Indiji (Sri Lanka Tamils, 2010).
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Severni Tamilci se v grobem razdelijo še na dve skupini, in sicer na Tamilce, ki prebivajo na
polotoku Jaffna na severu in na tiste, ki bivajo v okrožju Vanni nekoliko južneje. Čeprav se
Tamilci iz okrožja Vanni smatrajo za ločene od severnih sosedov, je pogosto prihajalo do
mešanih porok. Večino od teh parov pa se je preselilo v regijo Vanni, kjer je bilo mogoče
dobiti obdelovalno zemljo. Tukaj je namreč več višinskih naselbin, pogozdeno ozemlje in
poljedelstvo, ki temelji na namakalništvu iz številnih jezov, ki jih je bilo v popisu leta 1890
kar 711. Lov in vzreja živine, kot na primer vodni bivol, je bil potreben dodatek pri tovrstnem
kmetovanju. Zgodovinsko je bila regija Vanni navezana na južno Indijo že v srednjeveškem
obdobju (Sri Lanka Tamils, 2010).
Karta 13: Razširjenost šrilanških Tamilcev po okrožjih (1981 in 2001)

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
3.2.2.3.

INDIJSKI TAMILCI

Druga skupina so indijski Tamilci, ki jih je 4,6 % prebivalcev Šrilanke. Ti so prišli na otok v
19. in 20. stoletju, kot delavci na britanskih plantažah čaja. Šrilanški Tamilci že več stoletij
živijo na polotoku Jaffna in na planotah v severni Šrilanki, kamor so prišli z različnimi
osvajalci iz južne Indije in na otoku razvili svojo posebno kulturo. Razdeljeni so v kastne
razred in pripadajo najvišjim v hinduizmu, so izobraženi, zato so mnogi zelo uspešni. Močno
so zastopani med vladnimi uradniki in v različnih donosnih poklicih. Na Indijo jih vežeta le
jezik in vera (Lipošek Zrim, 1999).
Indijski Tamilci pripadajo nizkim kastam in zaradi hitrega naraščanja prebivalstva jim
šrilanške oblasti nočejo priznati državljanstva. Otepa se jih tudi rodna Indija (Lipošek Zrim,
1999).
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Karta 14: Razširjenost indijskih Tamilcev po okrožjih (1981 in 2001)

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
3.2.2.4.

MAVRI
Karta 15: Razširjenost Mavrov po okrožjih (1981 in 2001)

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
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Nadaljnjih 8,3 % (Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010) prebivalstva
predstavljajo Mavri in muslimani. So potomci Arabcev, ki so imeli v rokah trgovino z
dišavami od 8. stoletja in vse od prihoda Portugalcev v 16. stoletju. Danes je večina
muslimanskih naselbin na vzhodni strani otoka, čeprav ponekod na zahodni obali, ob starih
nizozemskih kanalih, med ribiškimi vasi, gaji kokosovih palm in kruhovca, lahko zagledate
veliko roza ali belo obarvano muslimansko hišo, skrito v vrtu za umetno izdelanimi vrati in
vso okrašeno. Muslimani so bili namreč uspešni in bogati trgovci. Muslimani govorijo
tamilsko, a ne spoštujejo tamilske ali singalske kastne ureditve (Berlič, 1999).
3.2.2.5.BURGERJI
Burgerji so potomci prvotnih evropskih kolonizatorjev, torej Portugalcev, ki so otok naselili v
16. stoletju in Nizozemcev, ki so prišli konec 17. stoletja. Njihovo ime v nemščini pomeni
meščan (nem. burger) in pomeni kompromis za otroke, ki so se rodili v mešanem zakonu
evropskemu doseljencu in singalski materi. Ti otroci namreč po očetu niso mogli pridobiti
portugalskega ali nizozemskega državljanstva, ampak so postali prebivalci mesta, kjer so se
rodili (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999).
Večina portugalskih burgerjev živi v kraju Batticaloia in v severnem predelu Colomba, ki je
bila včasih elitna četrt prestolnice. Še danes so majhna komuna s svojim načinom življenja,
ohranili so tradicijo v načinu prehranjevanja, pesmi in plesu. Med njimi so še danes zelo
popularna imena Fernando, de Silva in Perera (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999).
Nizozemski burgerji pa žive v kraju Matara in v južnem predelu Colomba. Danes so politično
aktivni in so povezani v združenje z imenom Dutch Burger Union. Zaradi poslabšanja
gospodarskih in političnih razmer na Šrilanki, so po letu 1956 množično zapustili otok in
odšli predvsem v Avstralijo (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999).
Karta 16: Razširjenost Burgerjev po okrožjih (1981 in 2001)

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
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3.2.2.6. VEDI
Polnomadsko pleme Vedov, ki živi v viševskih gozdovih osrednje Šrilanke, je najstarejše
azijsko ljudstvo. So ostanek primitivne rase, ki je v prazgodovini naseljevala precejšnje dele
južne in jugovzhodne Azije. Po postavi so majhni, imajo temno polt in nakodrane valovite
lase. So širokih obrazov, sploščenih nosov, pogreznjenih oči, zelo polnih ustnic in z drobnimi
bradami, ki so pogosto pomaknjene nazaj. Ker so antropologi prvič spoznali ta rasni tip prav v
stiku z Vedi, so po njih poimenovali cel rasni tip vedidov (Berlič, 1999, str. 72).
Ti nomadski južnoazijski lovci in nabiralci hrane živijo življenje, ki spominja na staro
kameno dobo, tako da tu, na Šrilanki, najdemo živo povezavo med daljno preteklostjo in
sedanjostjo. V jamah, v katerih so še do nedavnega živeli Vedi, so našli kamnito orodje, ki
spominja na najdbe iz paleolitika in te kamnite špice, strgala in noži so prav pogosto izdelki
posrednih, če že ne neposrednih prednikov danes živečih Vedov (Berlič, 1999, str. 72–73).
Danes Vedi izgubljajo svojo plemensko identiteto. Samo vprašanje časa je še, kdaj se bodo
porazgubili med singalskimi kmeti. Ne lovijo več in ne nabirajo hrane, marveč so razvili
nekakšno primitivno kolobarjenje in delajo kot poljedelski delavci.
Del plemena se je, sicer stalno naselil že v začetku tega stoletja, toda več skupin Vedov je
zadržalo stari način življenja. Nabirali so divje gomolje, tropsko sadje in med, poleg tega pa
so jedli meso divjačine, ki so jo ubili z lokom in puščicami. Hrano so pekli v ognju ali v
žerjavici, nikoli pa je niso kuhali. Med, ki je bil pomembna sestavina njihove prehrane, so
nabirali z lestvami spletenimi iz vrvi, kater so obešali čez skale, v katerih so čebele gradile
satje. Čeprav so bili dobri lovci in so lovili celo s psmi, niso znali nastavljati pasti niti za
divjačino niti za ptiče. Tudi v tem so bili podobni južnoindijskim plemenom. Ribe so lovili z
lokom in puščicami ali pa so zastrupljali tolmune.
Selili so se iz kraja v kraj, tako kot so jim narekovale spremembe vremena in viri hrane, bivali
so po jamah, ki jih je v teh krajih veliko, v začasnih zavetiščih iz poševno zapičenih vej ali pa
kar v senci dreves. Povprečno skupino je sestavljalo od tri do pet družin, ki so skupaj lovile in
iskale plodove.
Vedi so še danes organizirani v klane, v katerih potomstvo šteje po materni strani.
Najprimernejša zakonska zveza, ki mora ostati monogamna, je med bratranci in sestričnami.
Vedi že dolga stoletja živijo v bližini budistov, a so vseeno ohranili svojo plemensko vero. V
svojih obredih se obračajo na številne bogove in duhove, ki lahko ljudem pomagajo ali jim
škodijo. Človeku so najbližji »novi duhovi«, duhovi umrlih. Ljudje, ki lahko padejo v trans,
so po prepričanju Vedov posredniki, ki lahko stopijo v stik z duhovi. Te pa se da omehčati z
molitvami in darovi, tako da so pripravljeni pomagati prosilcem.
Vedi so imeli stike s Singalci in vaščani že v daljni preteklosti. Veliko je pripovedk in legend,
ki pripovedujejo o budističnih princih, ki so imeli vedske žene. Tudi nekateri bogovi v ljudski
veri naj bi imeli poleg svojih uradnih žen še vedske ljubice. Tako lahko sklepamo, da so imeli
Vedi nekoč precej pomembnejšo vlogo do tiste, v kateri so jih našli prvi zahodni raziskovalci.
Po ocenah jih je na Šrilanki le še okrog 2.000 (Berlič, 1999, str. 73).
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3.2.2.7. MALAJCI
Malajci izvirajo iz Jugovzhodne Azije, predvsem iz otoka Java. Njihovi predniki so prišli na
otok, ko sta bila Indonezija in Šrilanka še nizozemski koloniji. Večina prvih malajskih
imigrantov je bila vojakov, ki jih je poslala nizozemska kolonialna uprava na Šrilanko in so se
odločili tu naseliti. Ostali priseljenci pa so bili kaznjenci ali pripadniki plemiških družin, ki so
bile izseljene na Šrilanko in se nikoli niso vrnili. Glavni razlog za ohranjanje malajske
identitete je njihov malajski jezik, ki že vsebuje veliko tamilskih in singalskih besed ter se ga
uporablja le v domovih. V 80. letih so predstavljali 5 % muslimanskega prebivalstva Šrilanke
in po večini živijo v Hambantoti (Frelih, 2003, Daily News, 2001). V popisu prebivalstva leta
2001 se je za Malajce izreklo približno 55.000 prebivalcev (Department of Census and
Statistics Sri Lanka, 2010).

3.2.3. DRUŽBENA UREDITEV
3.2.3.1. SINGALSKI KASTNI SISTEM
Pri Singalcih se je še ohranil sistem kast, čeprav se zlasti v mestih krha. Njihova kastna
ureditev nima verskih sestavin, kot na primer pri tamilskih hindujci. Pravila kastne ureditve in
tabujev se najbolj upoštevajo v odmaknjenih skupnostih. Singalci poznajo 25 kast, med
katerimi je najvišja kasta poljedelcev (goigama). To dokazuje, da je poljedelstvo in pridelava
riža že od nekdaj najpomembnejša dejavnost. Ko so se poljedelci preselili v mesta, so postali
del »hlačnega« razreda, ki je izven kastne ureditve. Nabiralci cimetove skorje (kasta
salagama) in žganjekuhi so na visokem mestu, nekoliko pod njimi in med seboj izenačeni so
kovači, lončarji in kiparji. Ribiči (karava) so v čudnem položaju. Nekateri trdijo, da so
potomci indijske kaste vojščakov, ki se uvrščajo v eno izmed kast dvakrat rojenih, lahko bi
bili na najvišjem mestu. Ker pa jemljejo življenja živim bitjem, kar je v nasprotju z
budističnimi načeli, jih uvrščajo na dno lestvice. Singalci so nekoč imeli tudi kasto
nedotakljivih (njih se ne dotika), kjer so bili berači, smetarji, poulični prodajalci in prostitutke
– to so bili rodiji. Legenda pravi, da je nekoč bila plemenita kasta kraljevih lovcev, toda neki
lovec se je pregrešil in namesto srninega mesa, kralju postregel človeškega in jih je zato kralj
ponižal. Kasnejši vladarji so od tistih, ki so jih užalili, zahtevali naj oddajo žene ali hčere
nekomu iz rodijske kaste. Pomembna je še kasta igralcev tam- tama, ki s svojim zanesenim
bobnanjem pomagajo k vzdušju med prazniki in obredi. Tako je vsak večer slišati skrivnostno
bobnaje iz templjev (Terbuc, Terbuc, 1999).
3.2.3.2. TAMILSKI KASTNI SISTEM
Kastni sistem šrilanških Tamilov je podoben singalskemu, a se posamezne kaste razlikujejo.
Največja kasta, kamor spada 50 % vernikov, je vellala, to so poljedelci ter so v preteklosti
predstavljali elito v kraljestvu Jaffna. V dobi kolonializma so izrabili razvojne možnosti in
postali velika skupina izobraženega upravnega srednjega sloja. Pod njimi, a še vedno visoko,
so karaiya (ribiči), ki so se prav tako usmerili v prodajo in tako dvignili svoj ekonomski in
obredni položaj v 19. stoletju. Prav tako visok položaj so imeli chetti (trgovci), pod njimi so
bile na sredini sistema številne obrtniške kaste in povsem na dnu številne delavske kaste,
vključno s palla (delavci na kmetijah) (Caste among the Tamils, 1988).
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Tamilski kastni sistem je tesneje povezan z religijo kot singalski. Njihove kaste izhajajo
pretežno iz brahmanskega sistema južne Indije. Brahmani so svečeniki, ki so najbolj
spoštovani in čisti, ker so ohranili svete spise in obrede. Zaradi svojega visokega položaja v
kastnem sistemu so često izkoriščali delavce nižjih kast. Čeprav je brahmanov na Šrilanki
zelo malo, je konservativni brahmanski pogled na svet ostal zelo močan med vellali in
ostalimi višjimi kastami (Caste among the Tamils, 1988).
Visokogorski Tamilci so izvorno pripadniki nižjih kast iz južne Indije, katerih tradicionalni
poklici so bili v kmetijstvu in služenje višjim kastam. Njihov nizek družbeni položaj se je še
okrepil z izolacijo od Singalcev in šrilanških Tamilov (Caste among the Tamils, 1988).

3.2.4. VERSKA SESTAVA
Na šrilanškem koledarju je moč najti več rdeče obarvanih dni kot kjerkoli drugje na svetu.
Poleg nedelje je še okoli 20 uradnih dela prostih dni. Vsaka polna luna je praznik, ob petkih
pa imajo muslimani ponavadi svoje poslovalnice zaprte. Večina Šrilancev se strinja, da
morajo pomembni prazniki štirih svetovnih verstev vsem ustrezati (Frelih, 2003).
Graf 6: Verska pripadnost prebivalcev na Šrilanki leta 1981*

Verska sestava Šrilanke
0,1%
7,6%

7,6%
Budisti

15,5%

Hindujci
69,3%

Muslimani
Kristjani
Ostali

Vir: Statistical Abstract, 2009
(* Ker za leto 2001 popis ni bil izveden v celoti, je leto 1981 zadnje, kjer so zajetni natančni
podatki o verski pripadnosti.)
3.2.4.1. BUDISTI
Budizem so podprli vladarji in trgovski razred. Dve stoletji se je počasi širil in to kljub oviram
hindujskih brahmanov, ki so se zbali za lastne privilegije. Ko se je k budizmu spreobrnil
indijski kralj Ašorka (okrog leta 259 do 232 pred n. št.), je njegovo močno pokroviteljstvo
pospešilo širjenje te vere (Milavec, 1999).
Indijski princ Mahinda je v letih 250 pr. n. št. prinesel na Šrilanko budistične nauke, kjer se je
kot državna vera ohranila do danes v prvotni obliki. Malo pozneje je prinčeva sestra prinesla
mladiko drevesa bodhi in ga zasadila v Anuradhapuri, ki je kmalu postalo sveto mesto. Od
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takrat se Šrilanka označuje kot prva dežela izven Indije, ki je sprejela budizem (Milavec,
1999).
Šele, ko so šrilanški menih v samostanu Aluvihara sprejeli in združili Budov nauk v obliki
spisov – Tripitaka, se je vera razširila po vsej Aziji.
Šrilanka je dežela z najdaljšo nepretrgano zgodovino budistične prakse. Tedanji vladar je bil
Devanampija Tissa, kar pomeni »Tissa, ljubljenec bogov«. Njegovo ime kaže na religijo pred
prihodom budizma na otok, po kateri so častili veliko število bogov. Po izročilu je kralj sam
postal posvetni budist, kot mnogi drugi prebivalci. Starih bogov niso prenehali častiti, pač pa
so se prilagodili budizmu. Vdanost Budi so izražali simbolično s čaščenjem stupe (stupe so
budistični verski objekti z veliko kupolo ali stolpom in služijo verskim obredom) in drevesa
bodhi. Prvo stupo je zgradil Tissa v tedanji prestolnici Anuradhapuri, ki jo še danes obiskujejo
budistični romarji. V mestu so ustanovili samostan, ki so ga imenovali Maha Vihra (veliki
samostan), ki je odtlej največje središče budistične vere na otoku. Budistična šola je bila
Sthavilas ali šola starešin in je bila znana kot theravadinska šola ter ostala prevladujoča oblika
budizma na otoku. Njeni menihi so ohranili dragoceni Palijski kanon – budistično sveto
pisanje v palijskem jeziku.
Nekoliko pozneje so hoteli uveljaviti mehajansko obliko te religije. Menihi Velikega
samostana ter menihi novoustanovljenega samostana Abhajagiri so začeli ostro tekmovati.
Tekmovanje je trajalo več stoletij in izid je v 4. stoletju določil cejlonski kralj v prid
theravadincev, ki so končno postali edina budistična religija na otoku. Najtežje obdobje na
otoku je bilo, ko so na otok prišli Evropejci in so domačini morali sprejeti novo vero. Tako je
bilo do 19. stoletja, ko se je začelo večati zanimanje za palijsko literaturo in s tem za budizem.
Po pridobitvi neodvisnosti leta 1948 je budizem znova dobil vodilno vlogo (Milavec, 1999).
Karta 17: Razširjenost budizma na Šrilanki

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
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3.2.4.2. HINDUJCI
Poleg budistov predstavljajo hindujci s 16 % drugo največjo versko skupnost na Šrilanki in je
zastopana predvsem med Tamilci. Hindujci častijo na stotine božanstev, ker vsi izhajajo iz
Brahme.
Hinduizem je zelo odprta vera brez trdnih pravil in dogem. V hindujski mitologiji se najde
celo Buda kot reinkarnacija boga Višnu. Tudi Hindujci skušajo življenje nadaljevati s
ponovnim rojstvom: odrešenje se lahko doseže s čaščenjem bogov, z askezo, meditacijo ali
arhaičnimi obredi. Smrt je za Hindujce normalen dogodek, katerega se ni potrebno bati. Ker
se verniki ponovno rodijo kot živali, hindujci odklanjajo ubijanje vseh vrst živali. Pomoč na
duhovni ravni daje guru. Na Šrilanki so najpogosteje čaščeni: božanstvo Skanda, bog vojne,
ki jaha na pavu, Ganeša, bog modrosti s slonovo glavo, Šišnu, bog za ohranitev sveta in Šiva
kot uničevalec (Milavec, 1999).
Karta 18: Razširjenost hinduizma na Šrilanki

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
Hindujska svetišča, Kovili, so okrašena s številnimi kipi bogov in ljudi. To so popolnoma
drugačne figure bujnih oblik in svetlečih barv, ki se razlikujejo od trdih budističnih kipov.
Svastika je star indijski simbol sreče, ki je obešen nad vhodnimi vrati številnih svetišč in
stanovanjskih hiš.
Hindujski bogovi se pojavljajo v mnogih budističnih templjih. Arhitektonsko združevanje
budizma in hinduizma se je začelo v 11. stoletju in gre danes tako daleč, da v mnogih
budističnih templjih dominira živobarvni hindujski bog Skada, v kotu pa sedi zapuščeni kip
Bude.
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Buda je sebe predstavljal kot učitelja, kateremu se ne bi molilo ali žrtvovalo. Ker pa so
verniki lahko številnim hindujskim božanstvom darovali cvetje, denar in druga darila, da bi
jih obranili pred boleznijo in nesrečo, bi si tudi budisti radi z darovanjem pridobili boljši
položaj v naslednjem življenju. Skozi to sta se obe verski skupini skozi stoletja povezali
(Milavec, 1999).
3.2.4.3. MUSLIMANI
Muslimanska vera se je začela podobno kot budizem, in sicer z izkustvom enega samega
človeka, vendar pa je bilo versko okolje zgodnjega islama v židovsko-krščanskem svetu
Arabije. Veliko temeljnih idej in verovanj je dokaj drugačnih od budističnih in hindujskih in
so bolj podobne židovstvu in krščanstvu. V zadnjih 1000 letih je imel islam pomembno vlogo
v južnih in jugovzhodnih azijskih kulturah, vključno s Šrilanko. Islam je na otoku ohranil
doktrine, ki izvirajo iz Arabskega polotoka, a je sprejel družbeno okolje južne Azije (Sri
Lanka: Country Studies, 2009).
Karta 19: Razširjenost islama na Šrilanki

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
Arabski trgovci so imeli v rokah vse trgovske poti v Indijskem oceanu in Jugovzhodni Aziji
do 15. stoletja. Nekateri med njimi so se ustalili na obalah Indije in Šrilanke, se poročili in
govorili arabizirano tamilščino. Njihove družine so sledile islamu, ohranile temeljne doktrine
in islamsko pravo, prevzele pa so tudi nekaj lokalnih družbenih navad, ki niso bile del zgodnje
islamske družbe na Arabskem polotoku. Ko so Portugalci prevzeli nadzor nad otokom v 16.
stoletju, so pregnali muslimanske trgovce z jugozahodnega dela otoka. Veliko se jih je
preselilo v centralno visokogorje in na vzhodno obalo. Ohranili so drugačno versko identiteto,
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čeprav so sprejeli nekaj pogledov ljudske religije. Na primer romarski kraj, kot je
Kataragama, so skupni muslimanom, hindujcem in budistom.
Rast etnične zavesti v zadnjih dveh stoletjih je vplival na muslimansko skupnost na Šrilanki.
Muslimanski preporod je vključeval interes k vrnitvi h koreninam arabskih skupnosti,
povečan poudarek učenja arabščine kot osnove za razumevanje Korana in poudarek na
ločenih šolah za muslimanske otroke. Še vedno pa predstavlja problem ali za njih velja
neodvisno islamsko pravo. Šrilanška vlada je s poskušanjem uravnavanja muslimanskih porok
in nasledstva v mnogih primerih povzročila razburjenost muslimanskega prebivalstva. Zato,
da bi preprečili nadaljnjo odtujitev muslimanske skupnosti, je vlada v 80. letih dogovore z
muslimani obravnavala preko Oddelka za muslimanske verske in kulturne zadeve (Sri Lanka:
Country Studies, 2009).
3.2.4.4. KRISTJANI
Po krščanskem izročilu je na Šrilanki, kakor tudi v južni Indiji, v 1. stoletju deloval apostol
Tomaž. V naslednjih stoletjih so na obalah Šrilanke obstajale majhne krščanske skupnosti, ki
so nastale blizu trgovskih poti. Krščanstvo se je razširilo v notranjost v 15. stoletju, ko so
portugalski misijonarji dokaj agresivno pokristjanili veliko domačinov, predvsem pripadnikov
nižjih kast. Ko so oblast prevzeli Nizozemci, so seveda uvedli in podpirali svoje misijonarje
nizozemske reformistične cerkve. Pod njihovim pokroviteljstvom se je do leta 1722 21 %
populacije v nižinskem predelu otoka spreobrnilo v krščanstvo. S prihodom Britancev so na
področju Šrilanke delovali še anglikanski in drugi protestantski misijonarji (Sri Lanka:
Country Studies, 2009).
Karta 20: Razširjenost krščanstva na Šrilanki

Vir: Department of Census and Statistics Sri Lanka, 2010
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Relativno veliko število kristjanov na otoku je počasi upadlo do konca kolonialne oblasti.
Leta 1900 je bilo uradno 10,6 % populacije krščanske vere. Do leta 1980 je absolutno število
kristjanov, sicer precej naraslo, a glede na odstotek celotne populacije je upadlo na 8 %. Ta
upad se je zgodil predvsem zaradi nagle rasti nekrščanske populacije. Drugi razlog za upad so
izseljevanje v tujino, spreobrnitev v budizem ali hinduizem in malo spreobrnitev v nasprotni
smeri za razliko od kolonialnega obdobja. Katoliki še danes prevladujejo v nižinskem
zahodnem delu Šrilanke in v Columbu predstavljajo 30 % prebivalcev.
Približno 88 % kristjanov je rimokatolikov, katerih verska dediščina se navezuje na čase
portugalske kolonizacije. Rimokatoliška cerkev ima dobro razvito organizacijo, ki povezuje
celoten otok. Otok je razdeljen na 11 škofij, katere vodi 24 škofov (Living Bishops of Sri
Lanka, 2010) in zajemajo približno 1.400.000 vernikov. Ostali kristjani so približno
enakomerno razdeljeni na cejlonsko anglikansko cerkev in druge protestantske skupnosti.
Verniki nizozemske reformistične cerkve, danes cejlonski prezbiterijanci, so predvsem
Burgerji, a njihovo število zelo upada zaradi izseljevanja. Od leta 1970 obstaja gibanje vseh
protestantskih cerkev za združitev v skupni šrilanški cerkvi, kateri singalska skupnost seveda
močno nasprotuje (Sri Lanka: Country Studies, 2009).

3.2.5. IZOBRAZBENA SESTAVA
Izobraževanje je postalo po osamosvojitvi ena glavnih prioritet šrilanške vlade, ki je dala zelo
dobre rezultate. Do danes je število šol naraslo za več kot 50 %, število učencev za 300 % in
število učiteljev za 400 %. Rast je bila še posebno hitra v srednjih šolah, saj je bilo leta 1997
2,09 milijona srednješolskih učencev oziroma polovica vseh učencev. Učitelji so tvorili
največjo državno delovno silo izven plantažne industrije. Pismenost prebivalstva je ustrezno
naraščala in po zadnjem popisu (2001) znaša 90,7 % vsega prebivalstva (GeographyIQ,
2010). To je najbolj prepričljiv napredek v južni Aziji, ki uvršča Šrilanko med vodilne države
v razvoju pri izobraževanju.
Vlada je prevzemala vedno večjo vlogo v izobraževanju. Ker privatne šole niso več dobivale
državne finančne pomoči, so bile primorane uveljavljati šolnine. Zaradi tega je število
učencev v državnih šolah konstantno naraščalo. Država v šolstvu ni imela monopola zaradi
budističnih, muslimanskih in krščanskih šol. Samo katoliške šole so imele približno 80.000
učencev, a je država v 80. letih prevzela nadzor nad večino teh šol. Državni izobraževalni
sistem tako pomembno vpliva na večino prebivalstva, še posebno na Singalce.
Država je hotela spremeniti učni jezik v osnovnih in srednjih šolah. Angleščino je leta 1951
nadomestila s tamilščino in singalščino in tako je jezik domačinov končno postal tudi učni
jezik. Vendar je bila angleščina še vedno zelo pomembna za napredovanje v tehničnih strokah
in zahtevnejših poklicih. Premožne družine so ravno s tem namenom svoje otroke vpisovale v
privatne tečaje angleščine. Etnične manjšine, ki so bile izobražene v evropskem stilu, so še
vedno formirale velik del angleško govoreče elite. V 80. letih je bilo skoraj 80 % Burgerjev,
ki so govorili angleško, medtem ko je angleško govorilo 12 % Singalcev. Čeprav je država
uvedla v šole domača jezika, da bi tako šolstvo približala množicam, je bil rezultat tega
dejanja povečana segregacija v šolstvu na etnični oziroma jezikovni ravni (Sri Lanka: Country
Studies, 2009; Frelih, 2003).
Otroci obiskujejo osnovno šolo od 5 do 10 leta starosti, od 11 do 15 let nižjo srednjo šolo ter
od 16 do 17 let višjo srednjo šolo, kateri sledi opravljanje mature. Če zberejo dovolj točk, se
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lahko tako vpišejo v katero izmed univerz, ki jih je na Šrilanki 14 (GEO, 2010). Dve izmed
njih, univerza v Batticalou in univerza v Jaffni, sta namenjeni Tamilom, a so se tam
izobraževali tudi Singalci. Vsi singalski študenti so leta 1977 zapustili Jaffno, ko so se začeli
izgredi. Kasneje, ko se je začela državljanska vojna, so univerzo popolnoma zaprli za dvajset
let.
Ne glede na to, da se število študentov na univerzah povečuje, pa se država srečuje z resnimi
problemi v šolskem sistemu. Še vedno veliko učencev ne dokonča osnovne šole in kar 40 %
jih preneha s šolanjem v 9. razredu. Razlog za to, v primarno agrarni družbi, ni težko najti, saj
je mladina bolj potrebna na poljih ali doma, kakor pa v šoli, ko so se že naučili osnovno
potrebnih znanj. Tudi veliko mladih iz urbanega okolja ne dokonča šolanja. Posledično je 2/3
populacije z dokončanimi 5 razredi osnovne šole, manj kot 5 % z višjo izobrazbo in manj kot
1 % z univerzitetno. Kljub državnim naporom, da poveča možnosti za podeželsko mladino ter
za redkeje poseljena okrožja, še vedno prihaja do odhajanja iz šol pred dokončanjem le-teh
posebno tam, kjer je pismenost že tako nizka. Na primer, v Columbu je pismenost 94 %, v
okrožju Amparai pa samo 75 %. Podeželske šole seveda pokrivajo večje ozemlje in so slabše
opremljene, posebno v naravoslovju. Težava je tudi z učitelji, ki na podeželju nočejo delati in
tako mnogo teh šol sploh nima vseh 12 razredov (Sri Lanka: Country Studies, 2009; Frelih,
2003)

3.2.6. GOSPODARSTVO
Politična osamosvojitev Šrilanke ni prinesla gospodarske samostojnosti in je bila še dolgo
odvisna od nekdanje nadvlade. Zato so obstajali naslednji razlogi:
·
·
·
·

Šrilanki so manjkali številni strokovnjaki in menedžment, ki so te naloge opravljali
prej, po osamosvojitvi pa so zapustili deželo,
industrijska podjetja niso bila usposobljena za samostojni nastop na trgu,
struktura industrije je bila prilagojena ekonomskim povezavam z Anglijo in ni bila
sposobna samostojnega delovanja in
razvite so bile tiste dejavnosti, ki so bile zelo izpostavljene delovanju svetovnega trga
(naravna bogastva, južno sadje), zato je bilo gospodarstvo Šrilanke zelo občutljivo na
svetovno konjunkturo in dogajanje na borzi.

Gospodarstvo je bilo nesamostojno in nestabilno za samostojen razvoj. Posledica je bila še
politična nestabilnost, ki se je stopnjevala, ko je singalščina postala uradni jezik in je še
stopnjevalo krizo v državi. Hud padec cen na svetovnem trgu surovega kavčuka in čaja je
močno prizadel že tako skromno šrilanško gospodarstvo (Kambič, 1999).
Glavna panoga šrilanškega gospodarstva je poljedelstvo ter bo po mnenju strokovnjakov tudi
še dolgo ostalo. Glavni razlogi so plantažni nasadi čaja, kavčuka in kokosa. Plantaže so v
glavnem v državni lasti in pridelki le-teh predstavljajo glavne izvozne dobrine s katerimi
določajo tudi količino uvoza hrane, ki je na Šrilanki ne pridelajo dovolj (riž, pšenica, sladkor,
mlečni izdelki). Te plantaže so po večini locirane v namočenem jugozahodnem delu otoka.
Plantažni nasadi so terasasto razporejeni; kokosove palme so v nižinah, kavčuk na nižjih delih
hribovja, nad njim pa se razprostirajo nasadi čajevca do nadmorske višine 2000 m (Frelih,
2003).
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Tabela 1: Glavne destinacije izvoza čaja (november 2005)

Država

Količina (t)

Rusija
Združeni Arabski Emirati
Sirija
Iran
Turčija
Jordanija
Savdska Arabija
Japonska
Libija
Čile

47 800
33 300
25 300
22 700
15 400
11 100
9 900
9 200
8 500
7 800

Vir: Sri Lanka Tea Board, 2005
Šrilanka je za Indijo in Kitajsko tretja največja proizvajalka čaja. Med leti 1975 in 1977 so
bile večje plantaže v državni lasti, a so se kasneje privatizirale (leta 1997). V 90. letih so
največ čaja prodali v Rusijo, Združene Arabske Emirate, Turčijo, Sirijo in Libijo.
Gospodarska kriza v Rusiji leta 1998, je močno vplivala na šrilanško industrijo čaja in se je
zaradi zmanjšanega povpraševanja močno znižala cena. Danes se situacija, po iraški krizi, na
Bližnjem vzhodu izboljšuje in so konec aprila 2003 že prodali 95 % vsega čaja na glavnem
trgu v Colombu (Frelih, 2003). Največ čaja so do novembra 2005 prodali Rusiji, Združenim
Arabskim Emiratom, Siriji, Iranu, Turčiji in Jordaniji (Sri Lanka Tea Board, 2005).
Karta 21: Naravno in kulturno rastje na severu otoka

Vir: University of Texas, 2010
Glavna kmetijska kultura je riž, ki uspeva marsikje na otoku, riževa polja in terase pa
prevladujejo v srednjem delu vzhodne obale, na jugu, ob zahodnih obalah in v osrednjem delu
province Center sever (North Central). Kavčukovce so začeli načrtno gojiti šele v začetku
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prejšnjega stoletja in danes najbolje uspevajo na nižjih pobočjih Osrednjega višavja.
Kokosova palma in sladkorni trs prevladujeta na obalnih ravnicah celotnega otoka. Na
Šrilanki je doma tudi cimetovec in država, je še vedno glavna svetovna proizvajalka cimeta,
čeprav je gojenje dišavnic nekoliko izgubilo prvotni pomen. Od začimb pridelujejo še
muškatni orešček, poper, kardamom in nageljnove žbice. Dobro uspeva tudi kakavovec, med
žiti pa koruza in proso. Skozi vse leto je na otoku dovolj svežega sadja, in sicer ananasa,
manga in banan. Med julijem in oktobrom pa še avokado, breskev, pasijonka, durian,
rambutan in pomaranče. Bogata je tudi pridelava zelenjave (Kandrič, 1999).
Slika 2: Nasadi čajevca na Šrilanki

Vir: Wallpapers.jurko.net, 2010
Živinoreja nima večjega pomena predvsem zaradi verskih razlogov in govedo ter vodni bivoli
služijo predvsem kot vprežna živina, včasih uporabljajo kot delovno žival tudi slone.
Kozjereja in prašičereja sta vedno bolj pomembna, slednja poleg mesa tudi za jajca. Tudi
ribolov ni preveč razvit, čeprav so vode okoli otoka zelo bogate z ribami.
Pred prihodom kolonialnih sil je bil večji del Šrilanke prekrit z gozdom, danes pa je gozdne
površine približno 1/3. Izkrčili so ga predvsem v osrednjem delu otoka v času angleške
kolonizacije za potrebe nasadov čaja, kave in kavčuka. Nekatere izkrčene površine so
pogozdili z borom, ki seveda ni značilen za Šrilanko. V novejšem času je vlada začela z
načrtnim pogozdovanjem, predvsem dragocenih drevesnih vrst kot je na primer tik.
Rudnega bogastva je na otoku malo. Najpomembnejši so grafit, dragi in poldragi kamni. Tudi
industrija je manj razvita, a od te je najpomembnejša predelovalna in prehrambna (predelava
gume, čaja, kokosa in ostalih kmetijskih pridelkov, oblačila, cement, naftne rafinerije, tekstil,
tobak). Še leta 1998 je znašala industrijska proizvodnja rast 6,3 %, leta 2001 pa je padla na 1
%. Glavni kmetijski pridelki so čaj, kavčuk, kokos, riž, sladkorni trs, žita, stročnice in
začimbe. Zaradi dolge tradicije je pomembna tudi obrt, kot je brušenje kamnov, oblikovanje
slonovine, lesa in srebra, čebelarstvo, lončarstvo, izdelovanje batik in pletenje košar (Frelih,
2003).
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Šrilanka se je leta 1977 oddaljila od socialistične usmerjenosti in opustila statično ekonomsko
politiko. Nadomestila jo je s tržnim gospodarstvom in izvozno usmerjeno trgovino ter se tako
pričela približevati kapitalizmu. Država ni več nadzorovala ekonomije, omogočila je
privatizacijo ter odprla gospodarstvo mednarodni konkurenci. Vlada je celoten otok proglasila
za prostotrgovinsko cono, narod pa je postal integriran del globalne kapitalistične ekonomije.
Prednost je namenila investicijam v izgradnjo državne infrastrukture med katerimi je najbolj
opazen veliki namakalni načrt Mahaweli Ganga. Od tega so pričakovali, da bo Šrilanka
pridelala dovolj riža za lastne potrebe ter dobila dovolj električne energije, da bo zapolnila
državno porabo. Ta politika je kazala višjo stopnjo gospodarske rasti konec 70. let in na
začetku 80., a na račun povečanja zunanjega dolga. Zunanja pomoč ZDA, zahodne Evrope,
Japonske in mednarodnih organizacij je držala državno gospodarstvo na površju. Etnični
nemiri so leta 1983 pripomogli k upočasnitvi gospodarske liberalizacije. Upor JVP konec 80.
let je povzročil razsežen prevrat in ekonomsko nestabilnost. Ko se je JVP pomiril, se je
povišala stopnja privatizacije, izboljšanje in poudarek na izvozno usmerjeni rasti je
pripomoglo k izboljšanju gospodarskega stanja.
Šrilanško gospodarstvo je v 70. in 80. letih postalo zelo raznoliko. Leta 1986 je tekstil prvič
zamenjal čaj kot največji izvozni produkt. Najbolj dinamična industrija je predelava hrane in
pijače, tekstila in oblačil, telekomunikacije ter zavarovalništvo in bančništvo. Leta 1996 so
plantažni pridelki predstavljali samo 20 % izvoza (leta 1970, 93 %), medtem ko so tekstil in
oblačila predstavljali kar 63 %. Kljub državljanski vojni je gospodarstvo vseskozi naraščalo.
BDP se je zviševal na povprečni letni stopnji 5,5 % v 90. letih, suše in poslabšanja varnostne
situacije, so znižali rast na 3,8 % leta 1996. Gospodarstvo si je opomoglo v letih 1997 do
2000 s povprečno rastjo 5,3 %. Vendar je leta 2001 prišlo do ponovnega nazadovanja, zaradi
kombinacije pomanjkanja moči, proračunskih problemov, svetovne upočasnitve gospodarstva
rasti in nadaljevanje državnega konflikta. Centralna banka priporoča vrsto reform, s katerimi
bi lahko razširili trg: odpravo vladnega monopola nad uvozom pšenice in promoviranje večje
konkurence v finančnem sektorju. Nenazadnje so tradicionalni kmetijski izvozni produkti še
vedno pomembni za gospodarsko zdravje države (Frelih, 2003).
Bruto družbeni proizvod je leta 2009 znašal 96,4 milijarde USD, kar znaša 4.763 USD na
prebivalca. Primarni sektor je leta 2009 k skupnem BDP doprinesel 12,8 % vrednosti,
sekundarni 29,2 % in terciarni 58 %. Stopnja brezposelnosti je bila leta 2009 5,9 %, pod
pragom revščine pa je živelo 23 % prebivalcev. Javni dolg je iz leta 2008, ko je znašal 76,7 %
BDP, v letu 2009 narasel na 82,9 % BDP (CIA, 2010).
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ZGODOVINSKI RAZVOJ ŠRILANKE

V viharni šrilanški zgodovini so se menjavala obdobja miru in trdnosti z obdobji nemirov in
prelivanj krvi. Zgodnjo zgodovino Šrilanke so oblikovali indijski vplivi, njeno sodobno
identiteto pa tri faze evropske kolonizacije.
Izvori prevladujoče singalske etnične skupine segajo nazaj v obdobje indo-arijskih napadalcev
iz severa Indije, katerih nasledniki so od 5. stoletja p. n. št. do okoli leta 1000 obvladovali
severno osrednjo planoto in so iz tega območja v notranjost otoka pregnali prvotne naseljence
Vede (Natek, Natek, 2006). Od 2. stoletja p. n. št. se je po spreobrnitvi vladajočega kralja
razširil budizem. Pomemben vladar je bil Parakramadahu (1153–1586), ki je uveljavil močno
vojaško in upravno vodstvo, reformiral pa je tudi sprte budistične sekte. V 10. stoletju so
Tamilci iz južne Indije napadli in zavzeli Singalsko prestolnico Anuradhpuro, ki je bila otoško
duhovno središče budistov. Singalci so se ponovno osamosvojili leta 1070 in za prestolnico
imenovali mesto Polonaruwa na vzhodu države. Odtlej so deželo nenehno pretresali notranji
spopadi in boji z vdirajočimi Tamilci ter jo celo razcepili na več delov z različnimi vladarji.
Nazadnje so Tamilci zavladali v kraljestvu na severu otoka okrog Jaffne, singalsko kraljestvo
pa se je raztezalo prek jugozahodnega dela otoka (Hribernik, 1999).
Otočani so bili tako zaposleni z notranjimi trenji, da so se le malo menili za obrambo pred
evropskimi kolonialisti. Stiki z Evropejci se začnejo v 16. stoletju, ko so leta 1505 prišli
Portugalci in pod svojo oblast vzeli jugozahodne obalne pokrajine. Leta 1658 so si Nizozemci
pridobili monopol nad otoško trgovino z dišavami in izrinili Portugalce ter obvladovali
severni, jugozahodni, južni in deloma vzhodni obalni pas. Nizozemce so leta 1796
nadomestile britanske vojaške sile. Ko je leta 1815 padlo tudi utrjeno notranje kraljestvo
Kandy, je prišel celoten otok pod britanski nadzor. Britanci so otok poimenovali Cejlon.
Njihova oblast je trajala do leta 1948, ko je otok postal neodvisen. Britanci so uvedli obsežne
nasade in spremenili otok v cvetočo poljedelsko deželo. Šrilanka je postala tudi pomembno
strateško mostišče med Evropo, Daljnim vzhodom in Avstralijo. Z nasadi je nastal tudi nov
kapitalistični sloj, ki je spodrinil starodavno plemstvo in deželo neizogibno pripeljal do
neenakomernega, neuravnovešenega gospodarskega razvoja, saj je skrbel samo za izvozne
pridelke in zanemarjal drugo poljedelstvo. Na začetku 20. stoletja so kmečki sloji vse bolj
trpeli zaradi lakote in obubožanosti, zato se je med njimi širilo nezadovoljstvo in čedalje
močnejše budistično narodno gibanje. Britanci so močno vplivali na mnoge plati šrilanškega
življenja. Uvedli so zakonodajo, sodstvo in upravo po svoji meri, razglasili splošno volilno
pravico in začrtali temeljno usmeritev gospodarskega razvoja. Prav tako si je na začetku 20.
stoletja srednji razred močno prizadeval za samoupravo. Novo ustavo so dobili leta 1931, toda
rasni nemiri so preprečili njeno izvajanje. Ustava iz leta 1948 se je uprla na britanski zgled;
Šrilanka je postala dominion v okviru britanske skupnosti narodov, poglavar države pa
britanska kraljica. Vlado je sestavila Združena narodna stranka pod vodstvom Dona
Senanajkeja, ki ga je nasledil njegov sin Dudley Senanajake. Srilanška socialistična
svobodnjaška stranka je bila na oblasti od leta 1956 do 1965 in S. W. R. D. (Solomon West
Ridgeway Dias) Bandaranaike (1899–1959) je bil njena vodilna sila do svoje smrti. Šrilanška
stranka svobode je bila ustanovljena leta 1952 in je bila najpomembnejša stranka v koaliciji,
ki je leta 1956 zmagala na volitvah. K sodelovanju je povabila levičarje in dobila podporo
budistov. Kot ministrski predsednik (1956–1959) si je Bandaranaike prizadeval za ohranitev
singalščine, budizma, socializma in nevtralnosti. Zaradi takšne politike mu Tamilci niso bili
več naklonjeni. Potem, ko je septembra 1959 odpadniški budistični menih nanj napravil
atentat, ga je na položaju ministrskega predsednika (1960–1977) nasledila njegova žena S. R.
D. (Sirimavo Ratwatte Dias) Bandaranaike. Na čelu vlade je Bandaranaike sledila
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nacionalnim in socialističnim smernicam, ki jih je oblikoval že njen soprog. Tako je njena
vlada leta 1961 uvedla singalščino kot uradni jezik in ko so Tamilci odgovorili z
demonstracijami, je prepovedala njihovo separatistično stranko. Vlada je podržavila vrsto
podjetij in ukrenila vse potrebno za uvedbo državnih verskih šol. Radikalna politika
Bandaranaike in hude gospodarske težave so leta 1965 botrovale velikemu porazu njene
stranke na volitvah. Ponovno je vodstvo države prevzela stranka UNP, ki ji prav tako ni
uspelo urediti gospodarstva. Leta 1970 je SLFP skupaj s svojimi levičarskimi zavezniki znova
zmagala na volitvah in Bandaranaike je ponovno postala ministrska predsednica (Hribernik,
1999).
Po vnovični zmagi leve koalicije z Bandaranike na čelu, se je vlada vedno bolj zavzemala za
socializem. 22. maja 1972, ko je vlada sprejela novo ustavo, se je država iz Cejlona
preimenovala v Socialistično republiko Šrilanko, kasneje v Demokratično socialistično
republiko Šrilanko. Bandaranaike je ostala premierka, predsednik države je postal William
Gopallawa. Z ustavnim dopolnilom je predsednik leta 1977 dobil tudi izvršilno oblast.
Leta 1977 je bila vlada Bandaranaike vnovič poražena in nadomesti jo Junius R. Jayewardene,
vodja Združene narodne stranke. Volitve so spremljali nemiri, požigi in poboji. Tamilci so
začeli postavljati zahteve po svoji neodvisni državi Tamil Elam. Leta 1978 so za uradni jezik
otoka razglasili tudi tamilščino. Leta 1983 se je začela civilna vojna med vladnimi Singalci in
uporniškimi tamilskimi tigri. V državi je izbruhnil singalski nacionalizem usmerjen proti
Tamilcem. Zaradi slabih razmer so junija 1987, po dogovoru z Jayewardeno, na severni del
otoka vstopile indijske čete, da bi vzdrževale mir med Singalci in Tamilci, ki je bil sklenjen z
mirovno pogodbo. Prišlo naj bi okoli 50.000 vojakov. Nemiri so se polegli in leta 1988 se je
Jayewardene upokojil in marca 1989 so odšli še zadnji indijski vojaki.
Jayewerdene je nadomestil Ranasinghe Premadasa iz iste stranke. Končalo se je tudi kratko
obdobje miru in boji med armado in tamilskimi tigri so se od leta 1991 nadaljevali. Slednji so
izvajali številne atentate in maja 1993 je tamilski samomorilec ubil predsednika Premadaso.
Novembra 1993 so tamilski tigri zavzeli vladno vojaško bazo jugovzhodno od Jaffne, a so jo
vladne sile že nekaj dni potem ponovno zavzele. Ti boji so bili najmočnejši, saj je v njih padlo
približno 1200 ljudi. Od leta 1983, ko so se boji med vlado in tamilskimi tigri pričeli, naj bi
bilo ubitih okrog 40.000 ljudi.
Na parlamentarnih volitvah, avgusta 1994, je stranka Ljudske zveze premagala Združeno
narodno stranko in Chandrika Bandaranaike Kumaratunga je postala predsednica vlade, a je
januarja 1995 to mesto prepustila svoji materi Sirimavo, sama pa postala predsednica države.
Volivce je pridobila tudi s tem, da je obljubila pogajanja s tamilskimi uporniki in januarja
1995 je bil dosežen nov sporazum o zaustavitvi ognja med vlado in tamilskimi uporniki ter
izpustitvi političnih zapornikov. Mirno obdobje je trajalo vsega 14 tednov, kar je največ od
začetka vojne. Takrat je šrilanška vlada s pomočjo indijske vojske začela z ofenzivo. Do
konca leta 1995 je vlada zavzela Jaffno, ki je bila vse od leta 1985 pod nadzorom tamilskih
tigrov. Z letom 1996 pod vladno oblast preide celotni polotok Jaffna. Predsednica
Kumaratunga je predlagala avtonomijo za posamezne province, tudi za tamilsko območje.
Veliko težav je imela s privatizacijskimi reformami, katerim so nasprotovali deli opozicije,
kot tudi z delavskimi nemiri, kar je še slabilo ekonomijo Šrilanke (Trškan, 1999).
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RAZVOJ KRIZNEGA ŽARIŠČA
VZROKI ZA NASTANEK

Singalska nasprotja napram Britancev so se začela približno okoli leta 1840. Sprva se je odpor
začel predvsem za ohranitev budizma zaradi močne krščanske misijonarske dejavnosti. Upor
je dobil zagon proti koncu 19. stoletja in je bil tesno povezan z nastajajočim nacionalnim
gibanjem.
Sprva se Tamilci in hinduizem niso smatrali kot glavni sovražniki oziroma nasprotniki, saj je
pod kolonialno nadvlado krščanstvo predstavljalo večjo nevarnost. Tako so bili tudi prvi
izgredi leta 1883 usmerjeni proti kristjanom. Izgredi, ki so izbruhnili kasneje v letih 1915 in
1918 pa so bili usmerjeni proti muslimanom.
Do 1922 so se Tamilci in Singalci še vedno videli kot dve prvotni večinski etnični skupini na
otoku, ki sta pod Britansko nadvlado. Šele po tem letu so Tamilci začeli pridobivati status
manjšine. Do takrat etnična pripadnost niti ni imela nekega relevantnega faktorja, ampak sta
bila vera in kastni razred veliko pomembnejša. A ker je bila religija pogojena z etnično
pripadnostjo, je razvoj nacionalizma prinesel neko fuzijo obeh, kar bi lahko imenovali
etnično-religiozni nacionalizem, kar se načeloma izkaže za zelo nevarno kombinacijo. Da se
je religiozni konflikt preobrazil še v etničnega, so seveda močno pripomogli tudi Britanci.
(Bell – Fialkoff, 1996).
Oba naroda, sicer izvirata iz Indije, vendar so se na otok prvi preselili Singalci (v 5. stoletju
pr. n. št.), kasneje pa še Tamilci (11. stoletje), ki so poselili severni del otoka. Singalci so po
večini budisti, medtem ko so Tamilci hinduisti in pri obojih je še vedno v veljavi kastna
ureditev. Jabolko spora je politična ureditev otoka, saj bi Singalci radi ohranili enotno državo,
ker imajo politično in številčno premoč (približno 75 % prebivalcev otoka). Manjšinsko
tamilsko prebivalstvo pa zahteva samostojnost za severne in vzhodne predele otoka, ker imajo
tam večino. Tamilci se delijo na avtohtone Tamilce ter živijo na severu in vzhodu države in na
indijske Tamilce, ki so na otok prišli v času britanske kolonizacije kot delavci na plantažah
čaja ter naseljujejo osrednje gorovje. Ko je otok postal neodvisen, so bili v vladi predvsem
Signalci in tako so lahko singalščino razglasili za uradni jezik, kar je bila naslednja sporna
točka in povod za upore proti singalski oblasti (Trškan, 1999).

5.2.

NAČRTNO ZMANJŠEVANJE ENAKOPRAVNOSTI MED TAMILCI
IN SINGALCI

Zmerni, kakor tudi oboroženi Šrilanški Tamilci so bili vse do sredine 50. let, ko so uvedli
»Sinhala only« (singalščina postane edini uradni jezik Šrilanke), sumničavi in jezni do
politike singalskih oblasti v Columbu. Parlament je sprejel nekaj sporazumov, ki so bili
oblikovani predvsem za miritev tamilskih strasti. Taka sta bila na primer, leta 1959 zakon o
posebnem ukrepu glede tamilskega jezika ter leta 1978 ustavno zagotovilo, da tamilščina dobi
status narodnega jezika. Kljub temu pa se je položaj manjšine slabšal vse do šrilanške
samostojnosti. Zaradi pritiskov vojaških elementov znotraj singalske skupnosti, političnem
vodstvu UNP in SLFP ni uspelo doseči sporazuma s Tamilci, ki bi lahko privedel do
razumevanja in harmonije med etničnimi skupinami. Na primer, leta 1957 je S. W. R. D.
Bandaranaike podpisal sporazum z vodjo Tamilske zvezne stranke (Tamil Federal Party), ki
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bi zagotovil regionalno avtonomijo na območjih tamilskega naroda ter priznal tamilščino kot
upravni jezik na teh območjih. To je bila velika priložnost, ki je bila usodno zgrešena, da bi za
vedno uredili »tamilski problem«. 30 let kasneje, ko je bilo že na tisoče ljudi mrtvih na obeh
straneh, so podpisali podoben sporazum, a tokrat s posredovanjem Indije (Frelih, 2003).
Kar nekaj problemov je privedlo do odtujitve šrilanških Tamilcev in zelo razširjene podpore
ekstremističnih gibanj, še posebno med mlajšimi generacijami. Med njimi je bil jezikovni
problem, ki je bil samo deloma odpravljen z ustavo leta 1978. V njej je tamilščina dobila
status narodnega jezika, singalščina pa je ohranila višji status uradnega jezika. Tamilščino so
uvedli v državnih službah. Druga področja nesporazuma so prednost singalskih kandidatov pri
vpisu na univerze in državnem zaposlovanju ter vladno spodbujanje graditve singalskih
naselij na tamilskih območjih.
Vpisni pogoji na univerzo so bili do leta 1970 določeni samo z akademskimi ocenami. Ker je
bil na splošno tamilski izobrazbeni standard višji, je bil njihov delež na univerzah višji kot je
bil njihov delež glede na prebivalstvo. Na primer, leta 1969 je bilo 50 % študentov medicine
in 48 % študentov različnih inženirskih smeri Tamilcev. V 70. letih je vlada uvedla sistem
prednostnega vpisa, poznan kot »politika standardizacije«. Osnovan je bil na geografskih
kriterijih, ker pa sta bila naroda bolj ali manj regionalno ločena, je ta politika pripomogla k
povečanemu vpisu singalskih študentov. Na osnovi področij je program zagotavljal 70 %
univerzitetnih mest za prednostni vpis, torej singalce in samo 30 % vpisnih mest je bilo
razdeljenih na podlagi uspeha v osnovni šoli. Do začetka 80. let je politika standardizacije že
kazala prve statistične uspehe. Tako je bilo leta 1983 samo 22 % študentov medicine in 28 %
študentov inženirskih smeri tamilske narodnosti.
Zaradi omejenih možnosti izobraževanja se je delež Tamilcev na kvalificiranih in strokovnih
delovnih mestih v vladnih službah zmanjšal. Delež tamilskih zdravnikov, ki so bili zaposleni
v državnih bolnišnicah, je padel iz 35 % (med leti 1966–70) na 30 % (1978–79), delež
inženirjev iz povprečno 38 % (1971–77) na 25 % (1978–79), pisarniških delavcev iz
povprečno 11 % (1970–77) na nekaj več kot 5 % (1978–79). Tako je singalska vlada do leta
1980 dosegla, da je bil delež tamilskih uslužbencev v javnem sektorju približno tak kot njihov
delež glede na celotno populacijo Šrilanke, kar predstavlja približno 12 % (Frelih, 2003).
Na zniževanje števila zaposlenih Tamilcev v državnih službah je vplival tudi politični faktor.
Pod tako imenovanim »sistemom kratkih sporočil« (kratka sporočila so napisali poslanci, da
bi obvestili višje uslužbence o kandidatih, ki jim dajejo prednost), ki se je zelo razširil v času
Sirimavo Bandaranaike v 70. letih, je vpliv parlamentarnih poslancev moral zaščititi položaje
v vladnih službah. V času Jayewardenove vlade je vlada uvedla tako imenovano »banko
delovnih mest«, kjer so poslanci lahko zagotovili službe svojim privržencem. Ker se je tak
način podeljevanja delovnih mest v državnih službah zelo razširil, Tamilci niso dobili služb,
čeprav so bili bolje izobraženi. S tem pa so Tamilci ostali brez oziroma so imeli zelo majhen
dostop do državnih služb, saj so njihovi politični predstavniki, še posebno po volitvah leta
1977, imeli zelo majhen in omejen vpliv.
Vladno spodbujanje naseljevanja Singalcev na severnih in vzhodnih tradicionalno tamilskih
delih otoka, je bil najbolj neposreden povod za medetnični konflikt. Sredi 80. let je, na primer
obstajal uradni načrt za naselitev 30.000 Singalcev v sušni coni Severne province. Ta načrt je
vsakemu novemu singalskemu naseljencu zagotavljal zemljo in kapital za zgraditev hiše,
vsaki skupnosti pa oboroženo varstvo. Tamilski predstavniki so seveda obtožili vlado, da
spodbujajo novo obliko kolonializma. Vendar pa je Jayewardenova vlada trdila, da se noben
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del otoka ne smatra kot etnična domovina določenega naroda ter bi bila s tem zaprta za
doseljevanje iz preostalih delov otoka. Za razliko od Tamilcev so ta načrt zelo odobravali
predvsem pripadniki nižjih kast Singalcev, ki so si s tem do določene mere uredili bivanjsko
vprašanje. Visokogorski Tamilci, ki so bili revnejši in izobraženi od šrilanških Tamilcev, so
se po osamosvojitvi znašli v enakem, negotovem položaju. Čeprav je sporazum med Indijo in
Šrilanko v veliki meri rešil njihov narodnostni problem, še danes več kot 100.000
Visokogorskih Tamilcev ostaja brez šrilanškega državljanstva. Da se Visokogorski in
šrilanški Tamilci razlikujejo oziroma ne poistovetijo kot en narod, se kaže tudi v tem, da tisti
Visokogorski Tamilci, ki so prejeli državljanstvo, ne podpirajo zahtev oboroženih militantnih
skupin po neodvisni državi in raje podpirajo vlado (Frelih, 2003).

5.3.

RAZVOJ KRIZE SKOZI ČAS

5.3.1. PREDVOJNO STANJE
5.3.1.1.

NEUSPEŠNA POGAJANJA

Pogajanja med Tamilsko stranjo in vlado so bila večkrat zaznamovana z znaki napredovanja
glede različnih vsebin, a prav tako se je vlada izmaknila uresničenju dogovorjenih zadev.
Avgusta leta 1956 je stranka FP na predsednika vlade S. W. R. D. Bandaranaike naslovila štiri
zahteve. Zahtevala je federalno ureditev, enakovrednost tamilskega in singalskega jezika,
razveljavitev diskriminatornih zakonov, ki so onemogočala državljanstvo Visokogorskih
Tamilcev in takojšnjo ustavitev singalske kolonizacije na tradicionalno tamilskih ozemljih.
Tako je stranka FP zagrozila z nenasilnimi protesti, če te zahteve ne bodo izpolnjene (Nissan,
1996).
Manj kot leto pozneje, julija 1957, S. W. R. D. Bandaranaike in predstavniki FP pod
vodstvom S. J. V. Chelvanayakam sklenejo dogovor, ki bi po mnenju mnogih lahko pomenil
temeljni kamen za trajni mir, če bi seveda bil izpeljan. Dogovor ni obljubljal popolne
federalne ureditve, niti ni v polnosti zadovoljil prvotnih zahtev FP, je pa ponudil okvir za
decentralizacijo in obljubljal nadaljnji razvoj glede ostalih zahtev FP.
Po dogovoru, katerega je FP poimenoval kot vmesni popravek in ne končna rešitev, bi
severna provinca tvorila eno regijo, medtem ko bi vzhodna tvorila najmanj dve, vendar bi
med regijami obstajalo sodelovanje v različnih zadevah. Sporazum ni določil enakopravnosti
tamilskega in singalskega jezika, je pa obljubljal, da je tamilščina prepoznana kot jezik
narodne manjšine in da se lahko na severu in vzhodu otoka jezik uporablja tudi na
administrativnem področju. V sporazumu so bile tudi obljube o prekinitvi nadaljnje singalske
kolonizacije. Po sporazumu bi regionalni svet imel moč, da določi komu se dodeli zemlja in
njeno opravljanje. Toda sporazum ni bil nikoli sprejet in ga je S. W. R. D. Bandaranaike
aprila leta 1958 razveljavil zaradi hudih pritiskov singalskih nacionalističnih lobijev. J. V.
Jayawardane je vodil shod v mestu Kandy, kjer je bil sedež prvega singalskega kraljestva, a
ironično je sam, po posredovanju Indije, 20 let kasneje uveljavil podoben zakon, ki je
tamilščino določil kot uradni jezik in odobril državljanstvo Visokogorskih Tamilcev (Nissan,
1996).
Maja 1958 se je razširila govorica, da je Tamil ubil Singalca, kar je spodbudilo splošne
nemire, v katerih je umrlo stotine ljudi, večinoma so to bili Tamilci. To je bilo prvo večje
dejanje splošnega nasilja na otoku po razglasitvi neodvisnosti. Nemiri so pustili globoko
čustveno brazgotino pri obeh največjih etničnih skupinah. Vlada je razglasila težaven položaj
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v državi in nasilno premestila več kot 25.000 tamilskih beguncev iz večinoma singalskih
območij na tamilska območja na severu (Sri Lanka: Country Studies, 2009).
Ko je budistični menih leta 1959 ustrelil premiera S. W. R. D. Bandaranaike, se je država
soočila z obdobjem resne nestabilnosti. Vodenje države prevzame W. Dahanayake, ki je bil v
vladi pokojnega predsednika vlade, minister za šolstvo. Nadaljeval je s socialistično politiko
svojega predhodnika, vendar je moral, zaradi nesoglasij znotraj vodstva in sporov med
posamezniki vlade, decembra 1959 razpustiti parlament. Ker v kratki vladavini Dahanayake
ni moral zadržati koalicije pokojnega Bandaranaikeja, je na volitvah maja 1960 zmagal UNP,
a ker ni imela večine je zdržala vsega en mesec (Frelih, 2003). Pred naslednjimi splošnimi
volitvami julija 1960, je stranka FP zopet izpostavila njihove štiri glavne zahteve, kot osnovo
za tvorjenje koalicije z UNP ali SLFP. Slednji so obljubili, da bodo uveljavili zakon na
podlagi prvotnega dogovora med S. W. R. D. Bandaranaike–Chelvanayakam v zameno za
njihovo podporo. Toda po zmagi na volitvah je SFLP, ki jo je vodila S. W. D. Bandaranaike,
zanemarila svoje obljube in tako so bile zahteve Tamilcev zopet neizpolnjene. Da je bila
situacija še slabša, je vlada januarja 1961 singalščino določila kot edini uradni jezik na
celotnem otoku, kot je bilo predvideno že leta 1956 v zakonu »Sinhala only« (Nissan, 1996).
Leta 1965 je stranka FP sklenila nov pakt, toda tokrat s stranko UNP. Skupaj so ustvarili nov
sporazum, ki je vseeno bil osnovan na podlagi sporazuma S. W. R. D. Bandaranaike –
Chelvanayakam, s poudarkom na rabi tamilskega jezika, regionalni razdelitvi in kolonizaciji.
Toda to je bil še en sporazum več, ki nikoli ni prišel v veljavo in tako je stranka FP izstopila iz
vlade (Nissan, 1996).
5.3.1.2.

IZBRUH NASILJA

S. Bandaranike se je leta 1968 povezala z LSSP in CPSL, da bi lažje konkurirala UNP na
volitvah leta 1970. Koalicija teh treh strank (SLFP, LSSP in CPSL) se je poimenovala UF
(Združena fronta). Vodja koalicije je bila Bandaranaike, ki je uresničevala t.i. skupni program,
ki je obljubljal strukturne spremembe, vključno z zemljiško reformo, povišanjem subvencij za
riž in racionaliziranje domačih in tujih bank (Sri Lanka: Country Studies, 2009). UF je
obudila emocionalizem kot pravočasno in učinkovito orožje v kampanji proti UNP, ki se je
povezala z dvema večjima tamilskima političnima strankama FP in CWC (Cejlonski delavski
kongres). Istočasno so naznanili tudi, da bodo sprejeli novo ustavo s katero bodo državo
proglasili za republiko, spremenili ime države in budizem vrnili na mesto in mu dodelili
pomembno vlogo, kot jo je imel v starih časih. S temi obljubami je UF seveda zmagal na
volitvah in dobil 118 od 135 sedežev v parlamentu (od tega je samo SLFP dobil 90 sedežev),
medtem ko je UNP dobil samo preostalih 17 sedežev (Frelih, 2003). Predsednica vlade je
sprva tolerirala radikalno levico, potem pa je izgubila nadzor nad njo. Čutilo se je
stopnjevanje nemirov, zato je vlada razglasila izredne razmere marca 1971. V aprilu je JVP,
maoistično in sprva podeželsko singalsko gibanje mladih z več kot 10.000 člani, začelo z
operacijo, da bi v 24 urah prevzeli oblast. JVP je sledil programu z načrtom, da bi obračunali
z indijsko ekspanzijo, z nestabilno ekonomsko situacijo in nezmožnostjo tradicionalnih levih
strank, da bi pridobile večjo podporo (predvsem LSSP in CPSL). Stranka JVP je grozila, da
bo oblast prevzela na neparlamentarni način in tako so izbruhnili nasilni spopadi v severnocentralnih, južno-centralnih in južnih podeželskih distriktih, ki so po uradnih podatkih
zahtevali 1.200 življenj. Prevzem oblasti je skoraj uspel, a je vojska zatrla upor, vodstvo
stranke pa zaprla. Osumljenih je bilo okoli 16.000 upornikov (Sri Lanka: Country Studies,
2009).
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Ker se je nova vlada že pred volitvami zavzemala za spremembo ustave, je FP podala tri
predloge, ki naj bi bili upoštevani v novi ustavi:
· razdelitev države na 5 delov: tamilski, muslimanski in trije singalski deli,
· pravica Tamilcev, da lahko na severnem in vzhodnem delu uporabljajo tamilščino na
delovnih mestih in
· pravica študiranja tamilskih študentov vsaj v tamilskih delih otoka.
Levičarska vlada tem pravicam ni bila naklonjena, tudi v parlamentu je razprava o tem
potekala zelo kratek čas. Vendar Tamilci niso popustili. Združili so vse tamilske stranke v
TUF (Tamilska združena fronta), ki se leta 1974 preimenuje v TULF. Izdali so 6 predlogov:
· enake pravice tamilskega jezika,
· državljanstvo visokogorskim Tamilcem,
· vlada naj ne daje posebnih pravic veri in jeziku (budizem in singalščina),
· vsi ljudje naj imajo enake življenjske pravice,
· kastni pritisk naj izločijo iz ustave in
· zavzemajo se za demokratično ustavo z deljeno močjo.
To so bili zelo demokratični predlogi, ki pa jim vlada ni prisluhnila.
Nova ustava ni zagotavljala zaščite manjšinskih pravic, kar je prestrašilo številne skupine
manjšinskih narodnosti. Tamilce je motilo, da ta ustava ne vsebuje nobenega od predlaganih
zahtev in nobenih elementov federalizma. Celo v nasprotju z njihovimi pričakovanji, so z
ustavo povzdignili položaj budizma, ki je s tem dobil višji status. Prav tako so z ustavo
diskriminirali tamilske mladino pri sprejemu na univerze. Na severnem delu otoka je policija
vršila hud pritisk na tamkajšnje, torej tamilsko prebivalstvo, kar je še poslabševalo položaj in
voljo ljudi, česar vlada ni pretirano upoštevala. Čeprav so bile tamilske politične stranke za
mirno rešitev problema in zagotovitev samostojne države oziroma večje samostojnosti, se je
več študentov, ki so ostali pred univerzo formiralo v tamilske militantne skupine. Leta 1974 je
v Jaffni potekala Mednarodna tamilska raziskovalna konferenca v času katere se je zgodil nov
incident, saj je policija streljala v električni kabel, ki je padel med ljudi zaradi česar jih je 9
umrlo. Tamilci so bili seveda prepričani, da je bil to napad zoper njihovo kulturo. Kritike pa
niso bile deležne samo vladne oblasti, ampak tudi tamilski politiki, ki naj bi naredili premalo
za svoj narod in ker ne ukrepajo zoper vlade (Frelih, 2003).
5.3.1.3.

VOLITVE 1977 TER NOVI NEMIRI

Po prenovi UNP je Jayewardene z lahkoto postal premier, saj so v parlamentu dobili 140 od
168 sedežev, SLFP pa samo 8. Šrilanški tamilski volivci so zmagovalni struji ali kateri drugi
stranki, namenili le malo glasov in so v parlament prišli s koalicijo TULF, ki se je zavzemala
za ločeno državo Tamil Eelam. TULF tako postane največja opozicijska stranka z 18 sedeži
ter dobi vseh 14 sedežev v Severni in 4 v Vzhodni provinci. TULF je prvotno vključeval tudi
stranko Visokogorskih Tamilcev (CWC), a je ta po volitvah sprejela ponudbo UNP in se
pridružila vladni koaliciji. Zahteva Šrilanških Tamilcev o ločeni, samostojni državi pa nikoli
ni bila pretirana želja Visokogorskih, saj so ti po večini živeli izven območja, ki bi ga nova
država zaobjela (Sri Lanka: Country Studies, 2009).
Kot že ničkolikokrat poprej, so UNP pozabili na svoje predvolilne obljube. Pred volitvami so
namreč obljubljali, da bodo izboljšali položaj Tamilcev (izobrazba, enakopravnost, status
jezika …) in zaustavili načrtno kolonizacijo Singalcev med Tamilce. Malo pred volitvami je
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umrl karizmatični voditelj TULF-a Chelvanayakam in tako je stranka ostala brez močnega
voditelja. Tamilska separatistična gibanja so tako zapolnila vrzel, ki je nastala z oslabitvijo
TULF-a in si pridobila naklonjenost vse številčnejših nezadovoljnih mladih Tamilcev. Te
skupine so bile znane pod skupnim imenom Tamilski tigri, med katerimi je bila najmočnejša
separatistična skupina LTTE, ki jo je leta 1972 ustanovil Velupillai Prabhakaran. Širši
javnosti so postali bolj poznani 1975, ko so izvedli atentat na župana mesta Jaffna, ki je
podpiral SLFP. Med volitvami 1977 je veliko mladih Tamilcev z najrazličnejšimi nasilnimi
dejanji izpostavilo zahteve po samostojni državi, kar je pri Singalcih sprožilo povračilni
ukrep. Najrazličnejše napačne govorice in protisingalske izjave tamilskih politikov so
pripeljale do vsesplošnih brutalnih nemirov, ki so v dveh tednih pogoltnili vladno ustoličenje.
Nemiri so označevali prvi večji izbruh splošnega nasilja po letu 1958. Žrtev je bilo veliko, še
posebno med Tamilci in po navedbi tamilske begunske organizacije naj bi umrlo 300 ljudi
(Sri Lanka: Country Studies, 2009).
5.3.1.4.

USTAVA 1978 IN ZAČETEK MILITARIZACIJE

Tudi nova ustava ni bila naklonjena Tamilcem. Čeprav TULF ni sodeloval pri zasnovi ustave,
je bil še vedno parlamentarna stranka prav tako so upali na pogajanja za razrešitev tamilskih
problemov in so tudi s tem namenom podpirali vsestrankarsko konferenco (pod okriljem
UNP), na kateri bi rešili vsa etnična vprašanja na otoku. Da bi UNP zagotovil mir, je ponudil
še druge predloge. Singalščina naj bi še naprej ostala uradni jezik in jezik državne uprave na
celotnem otoku, medtem ko naj bi tamilščina dobila status nacionalnega jezika. Tamilščina bi
se tako lahko uporabljala v različnih upravnih in izobraževalnih zadevah. Jayewardene je
odpravil še eno veliko krivico proti Tamilcem, ko je razveljavil politiko standardizacije UF, ki
je vpeljala težje vpisne pogoje za Tamilce. Poleg tega je tamilskim državnim uslužbencem
ponudil veliko delovnih mest na visokih položajih, med drugim tudi položaj ministra za
pravosodje.
Medtem ko je TULF v povezavi z UNP pritiskal na vsestrankarsko konferenco, so Tamilski
Tigri sprožili teroristične napade, kar je izzvalo Singalce, ki so se znesli nad Tamilci in v
glavnem preprečili kakršnekoli povračilne ukrepe. 12 mladih Tamilcev, ustanoviteljev LTTE,
ki so po atentatu na župana Jaffne zbežali v Indijo, se sedaj vrnejo v Jaffno. O sebi so govorili
kot o oboroženi organizaciji, ki pridobiva nove člane. Po atentatu na policijskega inšpektorja
v Jaffni je Jayewardene na polotoku razglasil izreden razmere, sprejel začasni zakon o
preprečitvi terorizma, ki kasneje postane del stalne zakonodaje. V Jaffno je bil napoten svak
Jayewardeneja, ki je obljubil, da bo zatrl terorizem v treh mesecih in že, ko je prišel v Jaffno
je v 24 urah zaprl 7 mladih, 2 ubil, 5 pa jih je izginilo. To je bil začetek militarizacije. V tem
času je vladna vojska pobila veliko mladih nedolžnih Tamilcev, ki so se zaradi tega začeli
skrivati po džungli.
Mednarodna pravna komisija, Amnesty International in druge nevladne organizacije za
človekove pravice, so obsojale zakon o preprečevanju terorizma, ker ni bil v skladu z
demokratičnimi načeli. Kljub zakonu je število terorističnih napadov naraščalo. Gverilci so
začeli napadati tarče simbolnih pomenov, kot so poštni uradi in policijske postaje ter s tem
izzvali vladni protinapad (Frelih, 2003).
Druge večje, dobro oborožene skupine so začele tekmovati z LTTE. To so bile PLOTE,
TELA in TELO. Vsaka je imela nekaj sto, če ne tisoč pripadnikov. Vlada je trdila, da je
večina teh teroristov prišla iz vadbenih centrov, ki so bili locirani v Tamil Nadu, indijska
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vlada je to seveda vedno znova zavrnila. Z naraščanjem števila teroristov in s tem povečano
stopnjo nasilja, so se zmanjševale možnosti za mirovna pogajanja.

5.3.2. OSVOBODILNI TIGRI TAMILSKEGA EELAMA – LTTE
Tamilski upor proti singalski oblasti se je začel v zgodnjih 70. letih na polotoku Jaffna, kjer so
v večini na severnem in vzhodnem delu otoka, predvsem ob obali, naseljeni Tamilci. Leta
1972 je bila na Šrilanki sprejeta nova ustava, ki so jo Tamilci obtožili, da jih diskriminira. V
tem obdobju je prišlo do več terorističnih napadov – več poskusov atentata na župana Jaffne,
podtikanje bomb na javnih proslavah itd. Tega leta so bile ustanovljene tri tamilske
teroristične organizacije: TNT (Novi tigri Tamila), TELO (Osvobodilna organizacija
Tamilskega Eelama) in LTTE (Osvobodilni tigri Tamilskega Eelama). LTTE je imela na
začetku stike z ostalimi tamilskimi organizacijami, kar ji je pomagalo razviti strukturo in
pridobiti člane. Preko organizacije EROS (Tamilski revolucionarji) je LTTE dobil stike z
PLO (Palestinska osvobodilna organizacija) in nekaj njihovih pripadnikov se je konec
sedemdesetih let urilo v Libanonu (Novak, 2002).
Organizacija LTTE je sestavljena iz dveh delov, vojaškega in političnega krila, ki je
podrejeno vojaškemu. Sicer pa ga sestavlja več skupin: pomorska skupina (t.i. Morski tigri),
letalska skupina (t.i. Zračni tigri), bojno krilo (t.i. polk Charlesa Anthonyja), samomorilska
enota (t.i. Črni tigri), obveščevalna služba in politična skupina. Za koordinacijo med njimi
skrbi Osrednji vodstveni komite, čigar del je tudi mednarodni sekretariat, ki skrbi za
nemoteno delovanje strukture v tujini. LTTE je imel na Šrilanki okoli 10.000 oboroženih
pripadnikov, od tega od 3.000 do 6.000 dobro izurjenih in visoko motiviranih pripadnikov
trdnega jedra (Novak, 2002).
Slika 3: Uradni emblem Osvobodilnih tigrov Tamilskega Eelama

Vir: Wikipedia – The Free Encyclopedia, 2010
Po nemirih leta 1983 je začela diaspora v Indiji in v državah Azije, Evrope in Severne
Amerike aktivneje pomagati boju Tamilcev. Postala je pomembna pri zbiranju denarja
(diaspora naj bi letno zbrala 25–35 milijonov ameriških dolarjev – približno toliko kot je letni
proračun Hamasa in okoli 1/7 letnega proračuna Hezbolaha v obdobju njegovega največjega
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obsega), kajti pred tem je bilo zbiranje denarja precej manj uspešno. Ta je potekala prek
legalnih (prostovoljni prispevki, kampanje za podporo Tamilcev ...) kot ilegalnih poti
(predvsem trgovina z drogo). Večina denarja se je zbrala v Švici, Kanadi, Avstraliji, Veliki
Britaniji, ZDA in skandinavskih državah. Pogosto se je denar, namenjen humanitarnim
organizacijam, uporabil za financiranje LTTE. Po uspehih vladnih sil v letih 1994–95 je
večina (80–90 %) denarja prišlo iz diaspore. Ta je tudi skrbela za nakupe orožja in lobiranje
pri politikih in združenjih za zaščito človekovih pravic (Novak, 2002).
Tamilska diaspora je vodila tudi zelo aktivno propagandno kampanjo, s katero se šrilanška
vlada ni mogla kosati. Tamilska združenja, ki so delovala v vsaj 54 državah, so prejemala
dnevna poročila iz Šrilanke o uspehih LTTE in protiukrepih vladnih sil. Združenja so potem
te novice posredovala medijem. Tako je propaganda pripeljala šrilanški mednarodni ugled na
zelo nizek nivo, čeprav je bila Šrilanka pro–zahodna država s kapitalističnim sistemom in
demokracijo. Delovanje diaspore pa je delno omejila odločitev ZDA, da leta 1997 LTTE
uvrstijo na seznam tujih terorističnih organizacij. To je sprožilo podobne ukrepe pri
tradicionalnih zaveznicah ZDA (Kanada in Velika Britanija) in v manjši meri v ostalih
zahodnih državah. Vendar so podobne organizacije (Hamas, IRA ...) dokazale, da je takšne
zakone mogoče odbiti in finančna sredstva zbrati prek kulturnih, humanitarnih in podobnih
ustanov. Pomemben element tamilske propagande je postal tudi internet (Novak, 2002).
Osvobodilni tigri Tamilskega Eelama so v svojem boju uporabljali kombinacijo gverilskega
bojevanja in terorizma. Pred letom 1987 je večino orožja prišlo iz štirih virov: iz Afganistana
(kupovanje orožja pri mudžahedinih in transport prek Pakistana in Indije) kot pomoč Indije
(ki je v letih 1983–1987 videla Šrilanko kot preveč pro–zahodno in naj bi jo pomoč Tamilov
pripeljala nazaj v tabor neuvrščenih, prav tako pa je Šrilanka imela dobre odnose s
Pakistanom in Kitajsko), od domače proizvodnje in vojnega plena. Po sporazumu iz leta 1987
se je pomoč Indije ustavila (indijska vlada je ocenila, da LTTE vzbuja odcepitvene težnje v
pretežno tamilskih območjih jugozahodne Indije, predvsem v zvezni državi Tamil Nadu), zato
so se povečali napadi na skladišča orožja šrilanške vojske. Najbolj spektakularen napad te
vrste se je zgodil leta 1996, ko so LTTE ob napadu na oporišče Mulathivu zajeli za približno
70 milijonov ameriških dolarjev orožja (v napadu je bilo ubitih 1.344 šrilanških vojakov),
med drugim težko topništvo (Novak, 2002).
Prav tako so bili pri oboroževanju pomembni nakupi v tujini. Orožje je po letu 1987 začelo
prihajati iz večih različnih območij: iz vzhodne Azije (Kitajska, Severna Koreja, Kambodža,
Tajska, Hong Kong,Vietnam in Mjanmar), iz Afganistana in Pakistana, iz držav SND
(predvsem Ukrajina), iz jugovzhodne Evrope in Bližnjega vzhoda (Libanon, Ciper, Grčija,
Bolgarija in Turčija) in iz Afrike (predvsem Nigerija, Zimbabve in Južnoafriška republika).
Za transport orožja do območij pod nadzorom LTTE je delovala razvita mreža, ki je obsegala
vsaj 10 velikih tovornih ladij, večinoma registriranih v državah z ohlapno pomorsko
zakonodajo. Ladje so bile močno oborožene in so se bile sposobne zoperstaviti mornaricama
Indije in Šrilanke. V 95 odstotkih primerov so ladje tovorile običajen tovor, v preostalih
primerih pa so predstavljale pomembno vlogo pri oskrbi LTTE z orožjem. Nakupi v tujini so
obsegali predvsem tiste kategorije orožja, ki se ga ni dalo proizvesti lokalno, predvsem
eksplozivi in prenosni sistemi zračne obrambe (sprva SA – 7 iz Kambodže, kasneje stingerji
iz Afganistana). Prav tako so Osvobodilni tigri Tamilskega Eelama v tujini nakupovali več
večcevnih raketometov, čeprav so imeli razvito proizvodnjo improviziranega artilerijskega
orožja (Novak, 2002).
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Dostop do razvitih orožij je LTTE omogočil, da se je razvil v eno najučinkovitejših
terorističnih organizacij. LTTE je bila edina organizacija, ki ji je uspelo ubiti dva državna
voditelja (predsednika indijske vlade Rajiva Ghandija leta 1991, kar je bila tudi edina akcija
LTTE izven Šrilanke in predsednika Šrilanke Ranasingha Premadasa leta 1993). Črni tigri so
bili najbolj razvita enota samomorilskih napadalcev (do leta 2000 kar 168 napadov, to
predstavlja dve tretjini vseh samomorilskih napadov do tedaj). Eden najbolj odmevnih
samomorilskih napadov je bil izveden 31. januarja 1996, ko je v središču Colomba eksplodiral
tovornjak bomba z okoli 200 kg eksploziva. V napadu je umrlo 90 ljudi, ranjenih pa je bilo
okoli 1.200 ljudi. Eksplozija je močno poškodovala poslopje osrednje banke in več sosednjih
zgradb (Novak, 2002).
LTTE je zgodaj razvil stike z gibanji in državami s podobnimi cilji. Na protiameriških in
protiizraelskih demonstracijah so se sredi 80. let pojavile slike Gadafija, Asafa in Homeinija.
Vsi ti režimi so imeli stike z LTTE, a tudi z vlado v Columbu. Vendar so bili Osvobodilni
tigri Tamilskega Eelama previdni pri vzpostavljanju takšnih stikov, saj so ti pritegovali
pozornost tujih obveščevalnih služb. Vsak tak stik je bil pretehtan in vzpostavljen le, če je
LTTE v njem videl korist. V 80. letih so imeli Osvobodilni tigri Tamilskega Eelama dobre
odnose z Indijo in tako je v avgustu 1983 indijska vlada začela aktivno podpirati tamilske
upornike. V Indiji je bilo tako 32 vadbišč, Indija je dajala zatočišče kakšnim 20.000
Tamilcem, prav tako pa jih je urila kar indijska vojska sama. Indija je takšno delovanje
opravičevala s tem, da si ne more privoščiti sovražne vlade na Šrilanki (na Šrilanki so delovali
izraelski obveščevalci, britanski protivstajniški strokovnjaki in južnoafriški plačanci), prav
tako so se razširile govorice, da naj bi šrilanška vlada ponudila pristanišče Trincomalee v
uporabo Vojni mornarici ZDA. Tudi po poslabšanju odnosov med Indijo in LTTE jeseni
1987, je vlada zvezne države Tamil Nadu Osvobodilne tigre Tamilskega Eelama še naprej
podpirala. Prav tako je LTTE razvil stike s Sudanom in Južnoafriško republiko (Novak,
2002).
Kljub razviti teroristični dejavnosti pa so Osvobodilni tigri Tamilskega Eelama razvili tudi
močno gverilsko komponento in so bili edina organizacija, ki ima samostojno letalsko in
pomorsko komponento. Po vojaških porazih v letih 1994–95 se je LTTE znova postavil na
noge in zadal vladnim silam hude vojaške in moralne udarce. Gverilska komponenta je
postala tako močna in usposobljena, da je bila na dobri poti, da postane klasična vojska.
Umetnost gverilskega bojevanja so razvili v bojih proti indijski vojski in čeprav so takrat
imeli hude izgube, so jih kmalu nadomestili in dvignili moralo tako pripadnikom kot
civilistom.
Napad na letališče Bandaranaike, ki je hkrati civilno in vojaško letališče, je primer, ki ima
tako elemente terorizma kot gverile. Napad na civilno letališče je primer terorizma, medtem
ko je napad na vojaško letališče primer gverilskega napada, čeprav sta bila napada izvršena
skupaj. Napad se je zgodil 24. julija 2001 in ga je izvedlo 14 napadalcev, ki so uničili 9 letal
in 9 so jih poškodovali. Šrilanška letalska flota je tako izgubila tretjino flote, šrilanške zračne
sile pa četrtino letal. Uspeh LTTE gre pripisati predvsem problemom v šrilanški obveščevalni
službi: pomanjkljivostim pri zbiranju in analizi podatkov, skoraj nikakršni protiobveščevalni
dejavnosti (LTTE je tako lahko razvil podporno mrežo izven tamilskih območij), vodstvo
obveščevalne službe je politično obremenjeno in imenovano ter je bilo zato tak napad moč
pričakovati. Z zasedbo Slonjega prelaza je bila presekana kopenska pot med osrednjo Šrilanko
in položaji vladnih sil na polotoku Jaffna. Tako so bile vladne sile odvisne od pomorskega in
zračnega transporta. Prav tako je v 90. letih okrepljeno letalstvo nudilo podporo kopenskim na
polotoku Jaffna. Ker so vojaška letala lahko vzletala le s tega letališča, je bilo letališče v
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Katunayake ne le možna, ampak verjetna tarča LTTE. Prav tako je bila pomanjkljiva varnost
samega letališča. Čeprav gre za letališče z največjo koncentracijo civilnih in vojaških letal, je
bilo varovanje na nizkem nivoju. Zunanje ograje niso bile nadzorovane s patruljami, stražarji
niso imeli psov, ni bilo elektronskih sredstev nadzora, podrastje ni bilo očiščeno (kar je
omogočilo neopažen prihod pripadnikov LTTE), stražarji niso bili motivirani niti dovolj
izurjeni. Poleg neposredne škode pa je napad povzročil tudi veliko posredno škodo.
Zasedenost hotelov je bila le 10 odstotna, odškodnine za uničena civilna letala so povečala
premije, kar je pomenilo podražitev letalskih kart, več letalskih družb je nehalo leteti na
Šrilanko. Izguba tolikšnega števila vojaških in civilnih letal pa je pomenila tudi oslabljeno
oskrbo kopenskim silam na severu otoka (Novak, 2002).
Ta napad je pokazal pomanjkljivosti v šrilanški protiobveščevalni dejavnosti. LTTE je
dokazal, da so sposobni rekrutirati agente v vseh delih šrilanške vojske. Za agente rajši
novačijo Singalce, saj imajo ti boljše kritje. Glavni motiv je denar, čeprav si je LTTE pomagal
tudi z izsiljevanji in grožnjami.
Ker je Šrilanka otoška država, je bila pomembna tudi pomorska komponenta LTTE. Morski
tigri so izvajali pomorske napade in varovali pretovarjanje orožja in opreme z ladij. Napadi na
pristanišča so bili večinoma samomorilski s posebej za te namene izdelanimi plovili. Prav
tako je LTTE poskušal kupiti več mini podmornic (iz Severne Koreje in JAR) ali pa jih
izdelati v tujini. Morski tigri so imeli prav tako izurjene potapljače, ki so razvili zelo
prefinjene načine infiltracije v pristanišča. Za boj proti šrilanški mornarici so bile uporabljene
tudi mine na daljinski vžig. Ko je vlada ZDA leta 1997 LTTE označila za teroristično
organizacijo, so le-ti začeli sodelovati z različnimi organizacijami, ki se borijo proti
ameriškim interesom. Med te spada predvsem filipinski Abu Sayyaf. Uspehi pomorskih
napadov so gotovo vplivali na načrtovanje napada na USS Cole 12. oktobra v Jemnu, čeprav
ni dokazov o sodelovanju med LTTE in napadalci. V medijih je bolj odmeval napad na
pristanišče Tricomalee 23. oktobra 2000. Pristanišče so napadli s štirimi ladjami. Ena se je
razstrelila ob potniški ladji (in poškodovala tudi bližnjo topnjačo), dve sta bili uničeni, ena pa
je bila poškodovana in je ušla. Napad je podprlo tudi topništvo LTTE. Celoten napad in
priprave so bile posnete in so jih šrilanške sile zajele. Na posnetku je bilo razvidno več tipov
plovil Morskih tigrov. Za vsa je značilno, da so slabo opazna in relativno dobro oborožena ter
opremljena z navigacijsko in komunikacijsko opremo. Morski tigri so se izkazali sposobni
izvesti tako napade na pristanišča kot na plovila šrilanške mornarice (Novak, 2002).
V svojem delovanju od začetka 70. let so se Osvobodilni tigri Tamilskega Eelama pokazali
kot ena najuspešnejših organizacij. Na svetu ni bilo organizacije, ki bi imela tako razvito
mednarodno mrežo, ki bi dosegla takšne uspehe in ki bi na noge postavila takšno vojsko.
Vendar je delovanje LTTE omejeno na Šrilanko (z izjemo atentata na Ghandija v Indiji).
Konec 90. let so LTTE uspeli doseči več vojaških uspehov, kar je šrilanško vlado prisililo v
pogajanja (Novak, 2002).

5.3.3. ZAČETEK VOJNE
5.3.3.1.

VOJNA ZA EELAM I.

Julija 1983 so izbruhnili najhujši nemiri v šrilanški zgodovini. Konservativna vlada je
poročala o 400 mrtvih, večinoma Tamilcih, medtem ko jih je še približno 150.000 zbežalo iz
otoka. Nemiri so se začeli, ko so vladni vojaki zasedli polotok Jaffna med katerimi je bilo 13
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smrtnih žrtev med napadom LTTE na vojaški konvoj. Vojska je nato v Jaffni ubila 60
civilistov, a nasilje se je v širšem obsegu začelo pojavljati drugje, predvsem v Colombu, kjer
so napadali Singalci in uničevali njihove domove in trgovine. Nemiri niso bili povsem
spontani, saj so Singalci v Colombu uporabljali volilne sezname, da so ugotovili kje Tamilci
stanujejo ter tako natančno izvedli napade na njihovo skupnost. Izgredi so bili tudi kasneje
proglašeni za zelo organizirano »razgrajaško nasilje«. Iz Colomba se je protitamilsko nasilje
razširilo po celotnem otoku. Prizaneseno pa ni bilo niti Visokogorskim Tamilcem. Zaradi teh
razmer se je veliko mladih pridružilo njihovim vrstnikom, ki so se že prej podali v džunglo,
kjer so se krepila uporniška gibanja. Drugo manjšinsko prebivalstvo se je iz distrikta Colomba
množično selilo na polotok Jaffna, saj se med Singalci niso več počutili varne. Tako so na
železniški postaji v Talawi ustrelili 20 tamilskih družin, ki so bežale iz Colomba. Vlada med
nemiri ni posredovala in tako so Tamilci sklepali, da jih je le-ta tudi organizirala, tako so
razumeli, da se morajo boriti za svojo državo. Psihološki učinek nasilja na zapleteno in ločeno
šrilanško družbo je bil tako močan, da je prisoten še danes (Frelih, 2003).
Karta 22: Zahtevano območje Tamilskih tigrov

Vir: Battle Progress Map, 2009
Julijski nemiri ali »črni julij« velja za začetek državljanske vojne, ki se je nadaljevala s pokoli
civilistov na obeh straneh, požiganjem tamilske lastnine ter njihovim izgonom. Julijske
izgrede so konec meseca končno umirile policijske patrulje.
V tem času je obstajalo več tamilskih vojaških skupin, ki pa jih LTTE po zgledu PLO ni
priznavala. Sčasoma je priključila ali zatrla skoraj vse, kar je nekatere vodilo v njihovo
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sodelovanje z vladno vojsko kot paravojaške skupine, druge pa so se nasilju odpovedale ter se
vključile v politiko. Ostale so tudi nekatere legitimne tamilske politične stranke, ki so
nasprotovale LTTE-jevi viziji neodvisne tamilske države.
Leta 1985 so se začela neuspešna mirovna pogajanja, po katerih se je nasilje v nezmanjšani
meri nadaljevalo, s krvavimi akcijami obeh vojskujočih skupin, tudi nad civilnim
prebivalstvom, stopnjevalo pa se je do aprila 1987, ko je vladna vojska tamilske tigre potisnila
na sever v Jaffno. Vladna vojska je začela med majem in junijem 1987 ofenzivo operacijo
imenovano »Vadamarachchi Operation« (osvobodilna operacija), katere namen je bil znova
pridobiti ozemlja pod nadzorom LTTE. Ofenziva je pomenila prvo uradno vojskovanje
Šrilanške vojske na njenem ozemlju po osamosvojitvi. Ofenziva se je izkazala za uspešno saj
sta vodja LTTE Prabhakaran ter vodja Morskih tigrov Soosai le s težavo ubežala napredujoči
vladni vojski.
V juliju 1987 je LTTE oziroma njeno krilo, Črni tigri, izvedla prvi samomorilski napad, ko je
tovornjak bomba ubil 40 vladnih vojakov. Kasneje je LTTE izvedla še več kot 170 tovrstnih
napadov, več kot katerakoli druga teroristična organizacija na svetu, samomorilski napadi pa
so postali tudi zaščitni znak LTTE in šrilanške državljanske vojne. V času prve vojne za
Eelam je bilo umorjenih na tisoče ljudi, predvsem civilistov, med drugimi tudi humanitarni
delavci (The Virtual Library of Sri Lanka, 2010).
5.3.3.2.

INDIJSKO POSREDOVANJE

Indija se je v konflikt vključila že leta 1980 zaradi različnih razlogov, med katerimi sta
prevladovala predvsem strah pred indijskimi Tamilci, željnih neodvisnosti ter priznanje Indije
kot lokalne velesile. Strah pred Tamilci v Indiji je bil posebej močan v zvezni državi Tamil
Nadu, kjer so sorodne etnične skupine vodile močno podporo neodvisnosti šrilanških
Tamilcev. Skozi konflikt je indijska vlada na različne načine podpirala obe strani na Šrilanki.
Indijska obveščevalna agencija R&AW je z orožjem, denarjem in urjenjem podpirala večje
število tamilskih militantnih skupin, vključno z LTTE in njegovim rivalom TELO. S tem je
indijska vlada želela ohraniti tamilsko osvobodilno gibanje razdeljeno in pod nadzorom (Asia
Times, 2004).
Indija se je aktivneje vmešala 5. junija 1987, ko so indijske zračne sile odvrgle 25 ton hrane in
zdravil nad Jaffno, ko je bilo mesto oblegano in tik pred porazom, s čimer so pokazali odkrito
podporo upornikom (New York Times, 1987).
Po pogajanjih je bil 29. julija 1987 dosežen Indijsko-šrilanški mirovni sporazum med
predsednikoma obeh držav, ki je predvideval vrsto priznanj uporniškim zahtevam, vključno s
prenosom oblasti provincam, združitvijo severne in vzhodne province v enotno ter
uzakonjenje tamilščine kot uradnega jezika na otoku. Indija se je zavezala, da vzpostavi red
na vzhodnem in severnem delu s pomočjo sil, imenovanih Indian Peace Keeping Force
(IPKF) in da bo nehala podpirati tamilske upornike. Tamilske vojaške skupine so se kljub
zadržkom strinjale s predajo orožja IPKF, ki je razoroževanje in ustavitev ognja sprva
nadzorovala (Asia Times, 2002).
Podpis mirovnega sporazuma, tako kmalu po izjavi šrilanškega predsednika J. R.
Jayawardene, da se bo bojeval proti Indiji »do zadnje krogle«, povzroči nemire na jugu
države. Prihod IPKF, ki je vzpostavila nadzor nad večino severnih pokrajin, je omogočil
premik vladnih vojaških enot na jug za zadušitev protestov. Dogodki so povzročili vstajo na
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jugu pod vodstvom Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), ki so jih krvavo zatrli v naslednjih
dveh letih.
Medtem ko je večina tamilskih vojaških skupin položila orožje in se strinjala z iskanjem
mirnih rešitev, je LTTE zavrnila razoroževanje svojih pripadnikov. Zaradi želje, da mirovni
sporazum uspe, je skušala IPKF na silo demobilizirati LTTE, kar se je končalo z boji. Triletni
konflikt so zaznamovale obtožbe IPKF o kršenju človekovih pravic, na kar so opozarjale
številne organizacije za človekove pravice kot tudi nekateri indijski mediji, IPKF pa se je
kmalu soočil z nepopustljivim odporom Tamilcev. Hkrati so nacionalna čustva vodila mnoge
Singalce k nasprotovanju neprestane indijske navzočnosti v državi, kar je vodilo k vladni
zahtevi po umiku indijske vojske z otoka in skrivnemu dogovoru z LTTE o prekinitvi ognja.
LTTE in IPKF sta se spopadali naprej, po nekaterih poročanjih bi naj šrilanška vlada upornike
celo oboroževala. Kljub zviševanju števila žrtev v vrstah IPKF in glasnih klicih po umiku z
obeh sprtih strani, Gandhi indijskih sil ni želel odpoklicati. To se je zgodilo šele po njegovem
porazu na indijskih parlamentarnih volitvah v decembru 1989, ko je prvi minister V. P. Singh
ukazal umik IPKF. Zadnja indijska ladja je Šrilanko zapustila 24. marca 1990. Rezultat
dvaintrideset mesečne navzočnosti IPKF na Šrilanki je bilo vsaj 1.100 mrtvih indijskih
vojakov ter čez 5.000 Šrilančanov, stroške pa so ocenili na 20 milijard rupij (Asia Times,
2002).
Podpora LTTE je v Indiji znatno padla po samomorilskem napadu, v katerem je umrl bivši
prvi minister Rajiv Gandhi. Indijski tisk je kasneje poročal, da se je za odstranitev Gandhija,
vodja LTTE, Prabhakaran odločil iz bojazni, da bi nasprotnik tamilskega boja za neodvisnost
na Šrilanki na indijskih volitvah 1991 spet utegnil priti na oblast in ponovno vpeljal IPKF.
Leta 1998 je indijsko sodišče LTTE in njenega voditelja Prabhakarana spoznalo za krivega
uboja, LTTE pa je dogodek obžalovala, čeprav ni nikoli priznala odgovornosti za napad.
Indija je ostala zunanji opazovalec mirovnega procesa na Šrilanki, medtem ko so mnoge
skupine v Tamil Nadu kot tudi opozicijske stranke v Indiji zahtevale izročitev vodje LTTE
Prabhakarana, kar pa se tudi zaradi mlačnega odziva zvezne vlade ni zgodilo. Prabhakaran je
po napadu oznanil konec samomorilskih napadov (BBC, 2002).
5.3.3.3.

VOJNA ZA EELAM II.

Po umiku IPKF je LTTE nadaljevala s terorjem in si zagotovila nadzor nad pomembnimi
severnimi območji, na katerih je vzpostavila veliko funkcij, podobnih vladnim. Poskusna
prekinitev ognja leta 1990 se je zgodila, ko je bila LTTE zaposlena z uničevanjem rivalskih
tamilskih skupin, vlada pa z zatiranjem vstaje JVP.
Premirje med LTTE in vladno vojsko ni trajalo dolgo. Potem, ko sta obe strani utrdili svoje
položaje in po propadu mirovnih pogajanj so se boji začeli s pokolom policistov s strani
LTTE 11. junija 1990, ko so v napadih na policijske postaje zajeli več sto policistov, jih
odpeljali v dve mesti pod nadzorom LTTE ter jih kljub drugačnim zagotovilom vsaj 113
postrelili (različni viri navajajo več sto mrtvih policistov). Šrilanška vojska se je maščevala z
bombnimi napadi na položaje tamilskih tigrov ter embargom na uvoz hrane in zdravil na
polotok Jaffna. Po zasedbi enega izmed mest, Kalmunai, v katerem je LTTE pobila policiste
je vladna vojska izvedla poboj beguncev. Vlada je priznala 160 ubitih, medtem ko različne
humanitarne organizacije govorijo o vsaj 250 mrtvih, UTHR (University Teachers for Human
Rights) o več kot 1000 ubitih in izginulih, med njimi veliko žensk in otrok. Oba množična
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poboja sta znana pod imenom poboj v Kalmunai, velja pa za največji masaker v enem mestu
na Šrilanki (Asia Times, 2002).
Poboji so se nadaljevali vse do oktobra, samo v juniju bi naj umrlo več tisoč ljudi. Goreča
trupla ob cesti med severom in jugom so postala običajen pogled, vladni vodi smrti so lovili,
ugrabljali in ubijali Singalce in Tamilce že zaradi suma, da so podporniki JVP ali LTTE. V
oktobru 1990 je LTTE iz svojih petih okrožij, ki jih je nadzoroval, izgnal okoli 80.000
muslimanov v okviru boja za etnično čisto tamilsko državo, 28.000 samo iz mesta Jaffna. S
seboj niso smeli vzeti ničesar razen malo denarja in oblačil. Ta izgon so kasneje sicer
obžalovali in povabili muslimane, da se vrnejo v domača mesta, vendar se je na to povabilo
odzvalo le malo izgnancev (Reuters AlertNet, 2010).
Največja bitka se je odvila v juliju leta 1991 za vladno vojaško bazo imenovano Elephant
Pass, ki je nadzorovala dostop do polotoka Jaffne. 5.000 pripadnikov LTTE je obkolilo bazo.
V mesecu dni bojevanja je na obeh straneh umrlo več kot 2.000 vojakov, dokler 10.000
vladnih vojakov ni osvobodilo baze (The Hindu, 2000).
Vojna se je nadaljevala s poskusi vladne vojske, da zavzame Jaffno, kar ji ni uspelo tudi
zaradi indijske intervencije. V februarju 1992 je šrilanška vlada ukazala umik svojih sil, ko je
bilo samo še vprašanje časa, kdaj bodo ujele voditelja tamilskih tigrov Prabhakarana, ki je
obkoljen čakal na svojem domu v Vellvetithurai, saj je Indija zagrozila s ponovnim vdorom
svoje vojske na šrilanško ozemlje.
Moralo šrilanške vojske je dodobra načela tudi smrt dveh generalov 8. avgusta 1992, ko je
njuno vozilo naletelo na mino. LTTE je dosegla pomembno zmago tudi z uspešnim
samomorilskim napadom, na predsednika Ranasighe Premadasa v maju 1993 (The New York
Times, 1993).
V novembru istega leta je LTTE napadla in zavzela bazo v Poonerynu ter zasegla večje
količine orožja in vladnih vojakov. Na obeh straneh je padlo najmanj 400 mož, po nekaterih
navedbah celo tisoč.
Vojna se je nadaljevala predvsem z nasiljem LTTE nad civilisti z bombnimi napadi in napadi
na ribiče. Na parlamentarnih volitvah leta 1994 je UNP premagala stranka Ljudsko
zavezništvo, ki je kampanjo gradila na miru. Njena voditeljica Chandrika Kumaratunga je
zmagala tudi na volitvah za predsednika države potem, ko je LTTE usmrtila njenega tekmeca
Gaminija Dissanayakeja (The New York Times, 1994).
Dogovor o prekinitvi ognja sta sprti strani dosegli januarja 1995. S tem je bila končana druga
vojna za Eelam, v kateri je bilo ubitih na tisoče vojakov in civilistov, pokoli, ki so bili del
šrilanškega vsakdana pa so sejali strah med ljudi.
5.3.3.4.

VOJNA ZA EELAM III.

Premirje je bilo prekinjeno s strani LTTE že 19. aprila 1995, ko so tamilski tigri uničili dve
ladji vladne vojske, v istem napadu pa z novim orožjem Stinger tudi dve letali, ki sta leteli nad
Jaffno. Tako se je začela tretja vojna za Eelam.
Nova vlada je začela vpeljevati politiko »vojna za mir«. Odločeni, da prevzamejo ključne
položaje LTTE v utrdbi Jaffna, kjer se je utrdilo 2000 upornikov, so začeli premik vojske na
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polotok. Z veliko civilnimi žrtvami, po tem ko so uspeli polotok popolnoma izolirati od
ostalega otoka, je vladni vojski v začetku decembra uspelo osvojiti Jaffno, ki jo je LTTE
držala v svojih rokah več kot pet let. Vladna stran je poročala o približno 2.500 mrtvih na
obeh straneh ter približno 7.000 ranjenih. Veliko civilistov je bilo ubitih, več kot 350.000 jih
je tudi pod prisilo LTTE moralo pobegniti iz mesta na območje Vanni v notranjosti. Večina se
jih je vrnila že naslednje leto (The New York Times, 1995).
Tamilski tigri so odgovorili z začetkom operacije »Stalni valovi« (Operation Unceasing
Waves) in zasedli vojaško bazo šrilanške vojske v bitki za Mullaitivu v juliju 1996. S tem so
dosegli nadzor nad večjim območjem na severu in zasegli velike količine orožja, tudi
topništva. Šrilanška vojska je začela z novo ofenzivo v avgustu leta 1996 in 29. septembra
zavzela mesto Kilinochchi. 200.000 civilistov je zbežalo pred nasiljem, veliko pa jih je tudi
umrlo. Vladna vojska je z 20.000 vojaki želela odpreti oskrbno pot skozi pokrajino Vanni, kar
pa ji zaradi odpora LTTE ni uspelo.
Med nasiljem na severu so tamilski tigri zastraševali jug države s samomorilskimi bombnimi
napadi. Pobitih je bilo več sto civilistov, najbolj znana med njimi sta napad na Centralno
banko v Colombu (vsaj 90 mrtvih, več kot 1400 ranjenih) ter napad na svetovno znan
budistični tempelj Temple of the Tooth (Tempelj Budinega zoba).
Septembra 1998 LTTE z ofenzivo »Stalni valovi II« po hudih bojih zavzame mesto
Killinochchi, istočasno vladna vojska zavzame mesto Mankulam, bitka pa velja za največjo
po uporniškem zavzetju Mullaitiva (CNN, 1998).
Proti koncu leta 2001 je vseeno prišlo do preobrata, predvsem zaradi terorističnega napada na
Svetovni trgovinski center v New Yorku. LTTE se je zaradi spremenjenega dojemanja
terorizma v svetu zbal mednarodnega pritiska in možnosti, da ZDA neposredno podprejo
vlado na Šrilanki kot del boja proti terorizmu. Hkrati se je vlada na jugu države soočala z
naraščajočo kritiko strategije »vojna za mir«, saj miru ni bilo nikjer na obzorju, gospodarstvo
pa v ruševinah. Po nezaupnici vladi je bila predsednica Kumaratunga prisiljena razpustiti
parlament in razpisati izredne volitve, na katerih je 5. decembra 2001 slavila stranka United
National Party pod vodstvom Ranila Wickremasighe, katerega kampanja je temeljila na miru
in zagotavljanju rešitve spora (Wagner, 2004).
5.3.3.5.

PREKINITEV OGNJA

19. decembra 2001, s posredovanjem Norveške, vladna stran in tamilski uporniki sedejo za
pogajalno mizo, kar je pripeljalo do tridesetdnevne prekinitve ognja s strani LTTE. Dva dni
kasneje je enako storila vlada, ki je hkrati umaknila tudi dolgotrajen embargo nad uporniškimi
področji (Wagner, 2004).
5.3.3.5.1. PODPIS MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU
V februarju 2002 so šrilanška vlada in tamilski uporniki oblikovali MoU in podpisali trajno
prekinitev ognja. Norveška, kot posrednik pri sporazumu, je bila skupaj z ostalimi nordijskimi
državami imenovana za opazovalko preko skupine strokovnjakov, združenih v komisiji z
imenom Sri Lanka Monitoring Mission. V avgustu tega leta je šrilanška vlada preklicala
prepoved LTTE in omogočila neposredna pogajanja s tamilskimi uporniki.
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Podpisu premirja je sledilo odprtje ceste A9 ter vzpostavitev komercialnih poletov v Jaffno.
Cesta A9, ki povezuje Jaffno preko območja Vanni pod kontrolo LTTE z vladnimi območji na
jugu, je bila tako po mnogih letih spet odprta za promet civilnemu prebivalstvu, vendar so
morali plačevati pristojbino LTTE.
Dodatni optimizem je vzbujalo nadaljevanje mirovnih pogajanj na Tajskem, v Nemčiji in na
Norveškem, kjer sta se obe strani strinjali z osnovnimi izhodišči državne ureditve na Šrilanki,
ko so tudi tamilski tigri opustili svoje zahteve po neodvisni tamilski državi, vladna stran pa je
zagotovila večjo avtonomijo tamilskim pokrajinam. Obe strani sta si prvič izmenjali
zapornike (Wagner, 2004).
5.3.3.5.2. POLITIČNE SPREMEMBE NA JUGU
Po volitvah leta 2001 je imela Šrilanka prvič v svoji zgodovini predsednika države in
predsednika vlade iz dveh različnih strank, ki sta si bili tudi nasprotni. Sodelovanje je bilo
oteženo, še posebej, ker je prvi minister Wickremasinghe zagovarjal federalno rešitev
konflikta, čemur so nasprotovali predsednica Kumaratunga s svojo stranko in s podporo
singalskih nacionalističnih skupin. Niso zaupali LTTE, tudi zato, ker je le-ta še vedno
pobirala davke na svojih področjih, se oboroževala in utrjevala, rekrutirala otroke v vojsko,
pobijala člane rivalskih tamilskih skupin in vladne obveščevalce, zraven tega pa se je utrdila
tudi v okolici pristanišča Trincomalee v vzhodni provinci.
Mirovna pogajanja so propadla 21. aprila 2003, ko so tamilski tigri oznanili konec pogovorov
zaradi nezadovoljstva z nekaterimi »kritičnimi vprašanji«, med drugim njihovo izločitvijo pri
pogovorih o obnovi v Washingtonu 14. aprila in prepričanjem, da ne dobijo dovolj sredstev za
njihov prispevek k miru na območju. Za nadaljevanje pogajanj so želeli, da se omenjena
vprašanja razrešijo.
31. oktobra 2003 je LTTE predlagala svoj mirovni dogovor, imenovan Interim Self
Governing Authority (ISGA) (BBC, 2003).
ISGA bi bila pod popolnim nadzorom LTTE in imela bi moč na severnih in vzhodnih
območjih (Wagner, 2004). To je sprožilo buren odziv na jugu, kjer je opozicija predsednika
vlade obtožila predaje teh območij LTTE. Pod pritiski svoje stranke je predsednica razglasila
izredno stanje v državi in prevzela tri ključna ministrstva, ministrstvo za obveščanje, notranje
ministrstvo in obrambno ministrstvo. Skupaj z JVP je ustanovila United People's Freedom
Alliance (UPFA), ki je nasprotovalo ISGA, zahtevalo je trša pogajanja z LTTE in razpis
izrednih volitev. Na volitvah 2. aprila 2004, je zmagala UPFA, ki je za predsednika vlade
izbrala Mahinda Rajapakse. Strah, da bi se konflikt ponovno začel je bil odveč, ko je nova
vlada izrazila željo po nadaljevanju mirovnih pogajanj (BBC, 2004).
5.3.3.5.3. RAZDOR V LTTE
Medtem se je v marcu 2004 začel največji konflikt znotraj LTTE, med severnim in vzhodnim
krilom organizacije. Polkovnik Karuna, eden izmed Prabhakaranovih zaupnikov in vodja
vzhodnega krila LTTE, je skupaj s 5.000 možmi zapustil Tamilske tigre. Razlog bi naj bil
premalo sredstev in oblasti za vzhodni del otoka. Po parlamentarnih volitvah v državi sta se
skupini spopadli južno od Trincomalee, rezultat je bil poraz Karuna in njegov beg, pri čemer
mu je pomagala tudi šrilanška vlada. Vseeno je Karunova frakcija ostala prisotna v vzhodni
provinci in napadala LTTE, oblikovala pa je tudi lastno stranko Tamil Makkal Viduthalai
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Pulikal (TMVP – osvobodilni tigri tamilskega naroda), ki se je želela udeležiti naslednjih
volitev. LTTE je vlado obtožil, da šrilanška vojska podpira odpadnike (BBC, 2004).
Prekinitev ognja je kljub tem sporom zdržala, z več kot 3.000 kršenji s strani LTTE in več kot
300 kršenji s strani šrilanške vojske, kolikor jih je zabeležila SLMM (SLMM Report, 2005).
Obe vojski sta obtoževali druga drugo z znanimi trditvami, da LTTE utrjuje svoje položaje,
rekrutira otroke in ubija oponente in vladne agente, medtem ko je LTTE želela ustaviti
podporo vladne vojske odpadnikom.
5.3.3.5.4. TSUNAMI IN NJEGOVE POSLEDICE
26. decembra 2004 je tsunami zadel Šrilanko in ubil 30.000 ljudi, še veliko več jih je ostalo
brez domov. Pomoč, ki je pritekala iz tujine je hitro povzročila nesoglasja med vlado in LTTE
pri vprašanju, kako bo razdeljena na področjih pod kontrolo Tamilskih tigrov. V juniju 2005
sta se strani s podpisom sporazuma PTOSM sporazumeli. Temu je nasprotovala JVP in iskala
pravico tudi na sodišču. To je odločilo, da LTTE ni vladna struktura in ne more biti nosilec
pomoči na območju. Predsednica je morala sporazum umakniti, rezultat pa so bile kritike o
nezadostni pomoči severovzhodu države. Kljub temu se je nasilje v tem delu občutno
zmanjšalo.
12. avgusta 2005 v atentatu umre zunanji minister tamilskega rodu Lakshman Kadirgamar,
sicer vnet nasprotnik LTTE in terorizma nasploh. Tamilski tigri so napad, sicer zanikali,
vendar jim ne vlada ne mednarodna skupnost ni verjela. S tem dejanjem je LTTE izgubila
večino simpatij v mednarodnih krogih, ki so ob napadu vladnih sil leta 2006 na položaju
LTTE ostali nemi (Delo, 2005).
Nadaljnje politično dogajanje je zaznamovala odločitev šrilanškega vrhovnega sodišča, da
predsednica Kumaratunga ne sme nadaljevati vladanja in mora odstopiti do decembra 2005,
zato so bile razpisane predsedniške volitve v novembru. Glavna kandidata sta bila bivši
premier Wickremasinghe, član UNF in zagovornik ponovnih pogovorov z LTTE in UPFA-jev
aktualni premier Rajapaksa, ki je zagovarjal tršo linijo. LTTE je pozvala k bojkotu volitev,
kar je odvrnilo predvsem volivce Wickremasingherja in omogočilo tesno zmago tekmeca.
LTTE je v letnem nagovoru tigrom oznanila vnovičen začetek bojev v letu 2006, če vlada ne
bo resno pristopila k miru (BBC, 2005).
5.3.3.6.

VOJNA ZA EELAM IV.

Že kmalu po Prabhakaranovem govoru je v državi spet izbruhnilo nasilje. V začetku
decembra 2005 so se povečali gverilski napadi na severovzhodu, napadali so vladne vojake,
povečala so se trenja med Morskimi tigri in Šrilanško mornarico ter vršili umori simpatizerjev
obeh strani (Delo, 2006).
Med napadi so se nadaljevali tudi pogovori o miru, vendar neuspešno, Tamilski tigri so
večkrat napovedali konec miru in pogajanj. Najdaljše obdobje miru je bilo po februarskih
mirovnih pogajanjih v Ženevi in je zdržalo do aprila, ko so Tamilski tigri napadli konvoj
vladne vojske. Kljub temu nihče od zunanjih opazovalcev ni pričakoval nove vojne, le manjša
trenja med stranema. LTTE je več kot trideset držav že označilo za teroristično organizacijo.
Kljub neprekinjenemu vojskovanju, samomorilskih napadih, pobojih in atentatih, je premirje
iz 2002 obveljalo vse do 26. julija 2006, ko so se sovražnosti zaostrile. LTTE je preklicala
mirovni sporazum in zaprla vrata vodnega zadrževalnika Mavil Oya ter s tem prekinila
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dobavo vode več kot 60.000 ljudem na območju pod kontrolo vlade. Razlog za ta napad naj bi
bila nezadostna dobava vode severnim regijam pod nadzorom Tamilcev. Vladna vojska je
vrata poskusila prevzeti s silo, kar pa jim je uspelo šele sredi avgusta (Delo, 2006).
5.3.3.6.1. OFENZIVA LTTE NA MUTTUR IN JAFFNO
Medtem ko so potekali boji v okolici zajetja Mavil Oya, se je nasilje razširilo tudi v okolico
Trincomalee, kjer je imela vladna vojska pomembno mornariško oporišče ter na nasprotno
stran zaliva, v strateško pomembno mesto Muttur. V začetku avgusta 2006, ko so se boji
začeli, je umrlo vsaj 50 civilistov, okoli 40.000 jih je zbežalo. LTTE je v silovitem topniškem
napadu na Muttur 2. avgusta prevzela kontrolo nad nekaterimi deli mesta, vendar je vojska s
protinapadom povrnila ozemlja že 5. avgusta ter ubila več upornikov (The Times of India,
2006).
V bojih med tamilskimi uporniki in vladno vojsko v Mutturju je bilo ubitih tudi 16 tamilskih
humanitarnih delavcev, zaposlenih v francoski dobrodelni organizaciji Action Against Hunger
(ACF). Poboj je zbudil zgražanje svetovne javnosti, odgovornost pa je SLMM pripisala
šrilanški vojski, ki pa napada ni priznala in obtožbe označila za patetične in pristranske (The
New York Times, 2006).
Krvavi spopadi so potekali tudi na severu države, kjer je LTTE silovito napadla obrambno
linijo šrilanške vojske pri polotoku Jaffna, 11. avgusta 2006. Okoli 500 tamilskih tigrov je
napadalo po kopnem in iz morja ter ogrožalo položaje vladnih sil vključno s pomembno
zračno bazo Paluyaala. Čeprav je LTTE linijo okrog Muhamalai prebila in začela prodirati
dalje na sever, jih je vladna vojska kmalu ustavila. Posamezni napadi so se nadaljevali tudi v
naslednjih dneh, na koncu pa so se uporniki zaradi velikega števila žrtev umaknili. V bojih je
umrlo okoli 200 upornikov in 90 vladnih vojakov in mornarjev (USA Today, 2006).
Vladna vojska je v odgovor na napade 14. avgusta izvedla zračni napad na območjih pod
nadzorom LTTE, v katerem je v sirotišnici v bližini Mullaitiva umrlo 43 deklet, več deset je
bilo ranjenih. Neodvisni opazovalci so potrdili, da ni šlo za rekrutinje tamilskih tigrov, temveč
za šolarke iz bližnjih območij, ki so se udeležile tečaja prve pomoči.
Istega dne je LTTE izvedla atentat na pakistanskega veleposlanika, pri čemer je le-ta preživel,
umrlo je sedem ljudi. Pakistan je takrat veljal za največjega dobavitelja orožja šrilanški vojski
(Delo, 2006).
5.3.3.6.2. PADEC SAMPURJA
Stopnjevanje bojev je vzbudilo zaskrbljenost zaradi izpostavljenosti, mornariškega oporišča v
Trincomalee, napadom LTTE, ki se je utrdila v Sampurju in njegovi okolici. Lega na drugi
strani zaliva Koddiyar, je omogočala nenehen nadzor nad dejavnostjo šrilanške mornarice, ki
je bila ves čas izpostavljena uporniškemu ognju, s čimer je bila ogrožena edina povezava
vladne vojske z okrožjem Jaffna. Strateško pomembnost je potrdila tudi skupina ameriških
vojaških strokovnjakov, ki so svetovali vladi v letu 2005.
Po napadih pri Mavil Oyu in Mutturju ter po stopnjevanju napadov na oporišče je šrilanški
predsednik Rajapakse napovedal nevtralizacijo območja okoli Sampurja. 28. avgusta je
vladna stran začela obsežen napad, v naslednjih dneh zavzela uporniške položaje in 4.
septembra zavzela celotno območje. LTTE se je iz območja popolnoma umaknila, kar je
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pomenilo prvo večjo spremembo ozemlja po letu 2002. V napadih bi naj umrlo 33 vladnih
vojakov ter čez 200 upornikov (The Hindu, 2006).
5.3.3.6.3. POVRAČILNI NAPADI LTTE IN MIROVNI POGOVORI
Oktobra 2006 je LTTE izvedla povračilne napade na položaje šrilanške vojske. Najprej so v
napadu ubili večje število vojakov v bitki pri Muhamalai, nekaj dni kasneje pa v napadu na
vojaški konvoj 100 mornarjev, ki so se vračali domov (Delo, 2006). V teh dneh so
samomorilski napadalci napadli tudi na jugu, pri mestu Galle. 15 napadalcev so vladne sile
odbile ter preprečile večjo škodo. Umrl je samo en vojak ter vsi Morski tigri (Delo, 2006).
Kljub vsem tem incidentom sta se obe strani dogovorili za mirovne pogovore v Ženevi 28. in
29. oktobra. Ti so propadli po nestrinjanju o odprtju ceste A9, kar je bila zahteva LTTE.
Vladna stran je tigrom očitala pobiranje pristojbin, do katerih niso upravičeni. Propadu
pogajanj so sledili napadi LTTE na civilne cilje s samomorilskimi napadalci (The New York
Times, 2006).
Karta 23: Zmanjševanje vplivnega ozemlja LTTE od novembra 2005 do maja 2009

Vir: Battle Progress Map, 2009
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5.3.3.6.4. VLADNA OFENZIVA NA VZHODU OTOKA
V decembru 2006 je vladna vojska napovedala, da bo pregnala LTTE iz celotnega vzhodnega
dela otoka ter nato vse sile usmerila na upornike na severu. Med drugimi razlogi je bil
najpomembnejši ta, da vlada osvobodi civiliste na področjih pod nadzorom LTTE, ki so bili
ves čas izpostavljeni nasilju, kar 35.000 pa jih je služilo kot živi ščit. Kasnejša pričevanja
civilnega prebivalstva so te domneve potrdile, uporniki bi jih naj na silo zadrževali na teh
območjih, kljub nevarnosti letalskih napadov s strani vojske, v katerih jih je bilo več mrtvih
(Reuters, 2006).
Kmalu po začetku vladne ofenzive na območju mesta Batticoloa, z namenom zavzeti ključno
oporišče tamilskih tigrov Vakarai, so napade zaradi velikega števila civilistov na območju in
monsuna ustavili. V naslednjih tednih je območje zapustilo 20.000 civilistov, šrilanška vojska
pa je ofenzivo nadaljevala sredi januarja 2007. 19. januarja so zavzeli Vakarai, kar je
pretrgalo oskrbovalne vezi med severnimi in vzhodnimi uporniki ter jih posledično oslabilo.
Na območju so se nato vrstili napadi s strani LTTE, usmerjeni predvsem na civiliste (Asian
Tribune, 2007).
Šrilanška vojska je v februarju začela z novo operacijo, katere namen je bil uničiti ostanke
LTTE na vzhodnem teritoriju. Vladne sile so marca med drugimi prevzele pomembno
oporišče upornikov v Kokkadhicolai in prvič v petnajstih letih prevzele nadzor nad strateško
cesto A5, ki povezuje Peradeniyo v notranjosti z vzhodom države. Tako se je območje pod
LTTE zmanjšalo na vsega 140 km2 v džungli na območju Thoppigala, severozahodno od
Batticaloa.
5.3.3.6.5. VLADNA OFENZIVA NA SEVERU OTOKA
Občasni napadi na severu so se v septembru sprevrgli v hude boje na obrambni liniji vladnih
sil. Po topniškem obstreljevanju s strani obeh so decembra šrilanški vojaki uspeli prodreti do
mest Uyilankulama in Thampanai, kjer so uporniki utrpeli velike izgube. 29. decembra je
vladni vojski uspelo prevzeti pomembno uporniško bazo v Parappakandalu, v okrožju
Mannar. V okrožju Vanni so vladne sile obkolile oporišča s približno 5.000 uporniki, ki so jih
za nekaj časa ustavili, vlada pa je pričakovala poraz LTTE že v letu 2008.
Med vsem tem je vlada poskušala tudi z napadi na vodstvo LTTE, kjer je dosegala velike
uspehe. Šrilanške zračne sile so se javno zavezale, da bodo poskušale uničiti celotno vodstvo
LTTE. V novembru 2007 je vlada zatrdila, da je bil v zračnem napadu na bunker v
Jayanthinagarju hudo ranjen vodja LTTE Prabhakaran. Še prej, 2. novembra je prav tako v
zračnem napadu umrl Thamilselvan, vodja političnega krila upornikov. 5. januarja 2008 je
posebna enota šrilanške vojske za akcije na sovražnem ozemlju ubila polkovnika Charlesa,
vodjo vojaške obveščevalne službe LTTE (BBC, 2008).
Kljub nasprotovanju mednarodne skupnosti je 2. januarja šrilanška vlada prekinila premirje,
ki je, sicer obstajalo samo na papirju.
Šrilanška vojska je v aprilu doživela večje izgube, ko je želela odpreti tretjo fronto na prvi
obrambni liniji pri Muhamalai, kar bi jim omogočilo prodor proti Kilinochchiju s polotoka
Jaffna. Incident je začasno ustavil vojaške napore za uničenje upornikov (CNN, 2008).
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Maja je vladna vojska zasedla mesto Adampan, v juniju pa povezala fronto pri Mannaru s
fronto pri Vavuniyai. 16. julija jim je uspela zasedba največjega mesta na severozahodu,
Vidatalttivua, ki je bil glavno oporišče Morskih tigrov, nekaj dni kasneje pa še
Iluppaikkadavaia ter tako osvojila severna obalna območja (Delo, 2008).
21. julija 2008, je LTTE razglasila enostransko prekinitev ognja od 28. julija do 4. avgusta, ki
je sovpadalo s 15. vrhom SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation) v
Colombu. Vladna stran je ponudbo Tamilskih tigrov zavrnila kot nepotrebno in zahrbtno.
5.3.3.6.6. POMEMBNI VOJAŠKI DOSEŽKI VLADNE VOJSKE
2. avgusta 2008 je vladna vojska zasedla še zadnje mesto pod nadzorom LTTE v okrožju
Mannar. Vellankulam je padel brez večjega odpora Tamilskih tigrov in po osmih mesecih
bojevanja je vlada prevzela nadzor nad pomembnim delom sicer tamilskega ozemlja, ki je
upornikom nudil dobro obrambno izhodišče. (Asian Tribune, 2008). Dva dni pred zavzetjem
Vellankulama so vladne sile prodrle preko meje Mannar-Kilinochche ter začele prodor proti
uporniškemu oporišču Kilinochchi. V naslednjih tednih, po hudih bojih, je 2. septembra
šrilanški vojski uspelo prevzeti popolno kontrolo nad mestom Mallavi, ki leži med
Vellankulaom in Mankulamom. Septembra je LTTE sprožila presenetljiv napad na letališče v
Vavuniyi. Vladna stran je poročala o veliko žrtvah in ponesrečenem napadu upornikov,
medtem ko so tamilski tigri govorili o uspešni akciji.
Sredi septembra so izbruhnili boji v neposredni bližini Kilinochchija, vladna vojska se je v
začetku oktobra prebila dva kilometra stran od tega administrativnega središča Tamilskih
upornikov, takoj zatem prekinila povezavo med poslednjo pomembno pomorsko bazo
Morskih tigrov v Nachchikudi ter ga obkolila. Pri tem se je dogajala velika humanitarna
katastrofa, saj se je 200.000 pregnanih ljudi znašlo v navzkrižnem ognju, ujetih na območju
LTTE. Nobena zahodna država, niti Indija niso intervenirale z novim predlogom o prekinitvi
ognja, med drugim tudi zaradi neiskrenosti upornikov v preteklosti (BBC, 2008). 17.
novembra so vladni vojaki vkorakali tudi v Mankulam na sredini otoka ter z novo fronto
dodatno obremenili upornike. Vladne sile so hkrati prodirale tudi na vzhodu proti Mullataivu
in se mu v začetku decembra približale na deset kilometrov.
5.3.3.6.7. PADEC KILINOCHCHIJA IN KASNEJŠI DOGODKI
Bitka za Kilinochchi, administrativno središče in dejansko glavno mesto LTTE-jeve države
Tamilski Eelam, se je po navedbah vladne vojske začela 23. novembra 2008. Čete so napadale
iz treh strani, kljub temu pa so uporniki nudili trmast upor in dolgotrajno bojevanje je
zahtevalo mnogo žrtev (BBC, 2008).
Po treh poskusih vladnih sil, da bi zavzele Kilinochchi v decembru, so 1. januarja 2009
najprej zavzeli Paranthan, kar je omogočilo šrilanški vojski napad s severa. 2. januarja je
predsednik Rajapaksa oznanil padec Kilinochchija v roke vojski (The Hindu, 2009).
Poraz v Kilinochchiju je za LTTE pomenilo veliko izgubo, večina otoka pa je s praznovanji
slavila veliko zmago, saj je kazalo na dokončen poraz Tamilskih upornikov, na katere je
vojska pritiskala iz vseh smeri. V januarju so uporniki zapustili območja na polotoku Jaffna
ter se premaknili v gozdove v okolici Mullataiva, ki je bil njihovo zadnje večje oporišče.
Celoten polotok Jaffna so vladni vojaki zasedli 14. januarja (Bloomberg, 2009).
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Zadnje večje uporniško oporišče, vzhodno obalno mesto Mullaitivu, je šrilanška vojska
zavzela 25. januarja. Tako je vojska zaključila največje ofenzive in konec vojne je bil že na
vidiku, pojavljala pa so se vprašanja o civilistih na območju, napadih gverilcev iz džungle in
nenazadnje tudi zahteve po političnem koncu krize, ki je zahtevala ureditev manjšinskih
vprašanj (BBC, 2009).
V začetku februarja so ZDA, Evropska Unija, Japonska in Norveška zahtevale ustavitev
spopadov in razorožitev upornikov. Želeli so preprečiti nesmiselno prelivanje krvi, saj je bil
upor tigrov pri koncu, hkrati bi naj bilo na območju ujetih okoli 250.000 ljudi (BBC, 2009).
Šrilanška vojska je v začetku februarja zožila obroč okoli upornikov na samo 200 km2 in
zajela še zadnje manjše oporišče Morskih tigrov na vzhodu. Kasneje tega meseca je LTTE
izvedla samomorilski napad z dvema letaloma v Colombu, ki pa nista dosegli želenih ciljev,
vojaškega poveljstva in glavne letalske baze, saj ju je šrilanška vojska sestrelila že pred tem
(BBC, 2009).
Slika 4: Obkoljeno ozemlje konec februarja 2009

Vir: The Nation, 2009
Zadnje obdobje vojne je bilo zaznamovano s povečano brutalnostjo nad civilnim
prebivalstvom in naglim naraščanjem civilnih žrtev. Human Rights Watch (2009) je obtožil
šrilanško vojsko pobojev civilistov med neusmiljenimi topniškimi napadi, tudi na
obstreljevanje bolnišnic in pozval vlado k prenehanju politike interniranja pregnanih civilistov
v taborišča pod vojaškim nadzorom. Pritiskali so tudi na Tamilske tigre, naj dovolijo odhod
civilistom iz vojnega območja. Združeni narodi (ZN) so prav tako izrazili zaskrbljenost nad
položajem civilistov in ocenjevali, da jih je bilo na območju 14 km2 na obalnem delu regije
Vanni, stisnjenih okoli 200.000. To področje je bilo že prej s strani šrilanške vlade označeno
za »no-fire zone« ali »varna cona« (UN, 2009).
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26. marca 2009 je vojska zatrdila, da so stisnili LTTE na območje manjše od kvadratnega
kilometra izven »varne cone«, manj kot tri leta prej je le-ta obvladovala območje večje od
15.000 km2. Politični pritiski za rešitev situacije so predsednika Rajapaksa prisilili, da je
sklical sestanek s podporniki Tamislkih tigrov, ki pa so poskus zavrnili, dokler vlada ne
razreši humanitarne krize na vojnem območju (Delo, 2009).
5.3.3.6.8. SPOPADI V »VARNI CONI«
V aprilu so vladne sile v celoti potisnile upornike v »varno cono«, namenjeno civilistom. Pri
tem so zajeli 3 km dolg zemeljski nasip, ki ga je zgradila LTTE ter osvobodili 30.000
civilistov, ujetih na tem območju. Medtem so uporniki obtoževali vlado uboja 1.000
civilistov, med ofenzivo so pa tudi sami napadali bežeče, celo s samomorilskimi napadalci.
Zato je vlada 21. aprila napovedala poslednjo ofenzivo proti LTTE, osredotočeno na zajetje
vodje Tigrov Prabhakarana. V tem času je potekal tudi množičen beg tamilskih civilistov iz
»varne cone« (BBC, 2009). Naslednji dan sta se vladni vojski predala dva pomembna člana
uporniškega vodstva, kar je zadalo dodaten udarec LTTE. Vojska je prodirala naprej in
vztrajno ožila uporniško območje, ob nadaljevanju prebega tamilskega prebivalstva pa so ZN
(2009) ocenili, da je od januarja umrlo vsaj 6.500 civilistov, več kot 14.000 je bilo ranjenih
(BBC, 2009). Poročanje preživelih iz »varne cone« je razkrilo velika kršenja človekovih
pravic in krutost LTTE, ki je zadrževala in pobijala civiliste ter rekrutirala otroke (BBC,
2009). V začetku maja so se boji, ki so vključevali tudi težko topništvo, nadaljevali. V »varni
coni« pa je še vedno ostalo okoli 50.000 civilistov. Poboji in medsebojna obtoževanja, ki jih
je bilo nemogoče preveriti ter vsakodnevna poročanja o številnih mrtvih, je ves čas spremljala
mednarodna javnost, ki pa kaj druga kot obsojanja dejanj obeh strani ni zmogla (BBC, 2009).
5.3.3.6.9. KONEC VOJNE, 16–18. MAJ 2009
16. maja so šrilanške sile zlomile uporniško obrambo in zavzele poslednji del obale pod
tamilskimi uporniki. Vojska je oznanila, da pričakuje masovni samomor, nekateri so se že
sami razstrelili (The Guardian, 2009). The Times (2009) je poročal o 20.000 smrtnih žrtvah
med civilisti v »varni coni«. Po poročanju bi jih naj nekaj zakrivila LTTE, večino pa z
obstreljevanjem in zračnimi napadi šrilanške sile. Skupina zdravnikov, ki je v tem času
delovala na področju je kasneje zatrdila, da je šlo za pretiravanja pod prisilo LTTE, kar pa
poročanje Rdečega križa in ZN postavlja pod vprašaj. Te organizacije so izrazile tudi bojazen,
da gre za prirejeno pričanje, saj so bili omenjeni zdravniki več mesecev v ujetništvu šrilanške
vojske (BBC, 2009).
Poveljnik šrilanške vojske je 16. maja, sicer oznanil zmago in konec vojne, kar pa se je v
resnici zgodilo naslednji dan. Vladne sile so hitro odstranjevale upornike, precej pomembnih
vodij LTTE je storilo samomor. V pričakovanju dokončne zmage je v Colombu potekalo
veliko slavje.
17. maja je vodja LTTE za mednarodne odnose priznal poraz, naslednji dan pa so šrilanške
sile potrdile smrt vodje LTTE Velupillai Prabhakarana. Usmrčen je bil zjutraj, 18. maja, v
napadu rešilni avto, ko je hotel pobegniti iz območja. Zraven njega so v napadu umrli tudi
drugi pomembni člani tamilskih tigrov (The Thelegraph, 2009).
Vodja šrilanške vojske general Sarath Fonseka je potrdil zmago in osvoboditev celotne
države. V zadnji noči bi naj po poročanju vladne strani umrlo 250 upornikov v »varni coni«
(Delo, 2009).
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Tako je bil 18. maja 2009 uradno razglašen konec vojne med šrilanško vladno vojsko in Tigri
tamilskega Eelama, naslednjega dne pa je vojska tudi predstavila dokaze o Prabhakaranovi
smrti. Čeprav so mnogi dvomili v dokončen mir, so po celotnem otoku potekala praznovanja.

5.4.

MEDNARODNO POSREDOVANJE

Mednarodno posredovanje je bilo v primeru Šrilanke po večini omejeno le na finančno
podporo ene ali obeh sprtih strani, prizadevanja za mir in opazovanje kršitve človekovih
pravic.
Prva se je v konflikt vključila Indija že v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja,
predvsem zaradi več kot 60.000 milijonske tamilske manjšine na lastnem ozemlju in želje po
izkazovanju moči v regiji. Njeno delovanje je bilo v mnogih pogledih precej protislovno, saj
je tako ali drugače podpirala obe strani brez na videz jasnega cilja. Po aktivni vlogi med leti
1987–1990 se je po polomu z IPKF od konflikta skoraj popolnoma distancirala (War and
peace in Sri Lanka, 2009). Po skoraj desetletnem obdobju nezanimanja za konflikt se je konec
leta 1998 prva odzvala Norveška skupaj z drugimi skandinavskimi državami. Imela je vodilno
vlogo pri podpisu premirja leta 2002. Skupaj s sosedami pa je prevzela tudi mednarodni
nadzor nad premirjem v obliki SLMM. Njena vloga se je bistveno zmanjšala po zaostrovanju
razmer in prekinitvijo premirja leta 2008, čeprav je ves čas ostala pomembna pri opozarjanju
na kršitve človekovih pravic in pri iskanju mirnih rešitev. Norveška ostaja tudi pomembna
darovalka humanitarne pomoči.
Med obdobjem relativnega miru so leta 2003 Norveška, Japonska, Evropska Unija in ZDA
ustanovile posebno skupino, imenovano Tokyo Co-chairs, ki se je sestajala in se dogovarjala
o vprašanjih, povezanih s Šrilanko, posebej o pomoči in opredelitvi. Večinoma so imele štiri
članice skupna stališča, je pa prihajalo tudi do razhajanj, še posebej pri opredelitvi LTTE, kjer
je Norveška nasprotovala EU, ki jo je uvrstila na seznam terorističnih organizacij. Po koncu
spopadov se je pojavila težnja po okrepitvi Co-chairs z dodatnimi članicami, posebej Indijo in
ZN.
V zadnjem desetletju je EU igrala zelo aktivno vlogo. Močno je podpirala norveška
prizadevanja za mir ter prispevala veliko pomoči. Kljub temu sta jo po vnovičnem začetku
spopadov obe strani obtoževali pristranskosti, še posebej, ko je v letu 2006 označila LTTE za
teroristično organizacijo, vladna stran pa ni bila zadovoljna z opazovanjem in sprejemanjem
izjav, ki so navajale kršenje človekovih pravic s strani vladnih sil.
Preko raznih shem pomoči je namenjala stotine milijonov dolarjev za pomoč Šrilanki, hkrati
pa je bila tudi največji darovalec Azijski banki za razvoj ter tako posredno pomagala.
ZDA so zagovarjale mirno rešitev krize in bile močan podpornik prekinitvi ognja leta 2002 in
širšega mirovnega procesa. Njihova drža je bila precej protislovna, saj so hkrati uvrščale
LTTE na seznam terorističnih organizacij in se z njimi pogovarjale o miru. Busheva
administracija je v okviru globalne »vojne proti terorizmu« to anomalijo iz leta 1997
ohranjala in celo zagotavljala vojaško svetovanje šrilanški vladni vojski, po zaostritvi
spopadov pa se postavila na stran vladne vojske, po njihovih besedah, da bi zaščitili
spoštovanje človekovih pravic. ZDA so glavna trgovinska partnerica Šrilanke, namenjajo pa
tudi humanitarno pomoč.
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Več se je pričakovala s strani Japonske, ki je gojila zaradi skupne budistične preteklosti precej
naklonjeno vlogo. Do povečanja Kitajske pomoči je veljala za največjo darovalko obubožani
in ekonomsko oslabeli državi, pomagala pa je tudi pri mirovnih pogovorih v začetku 21.
stoletja.
Kitajska, ki velja za državo, ki nameni Šrilanki največ pomoči (v letu 2008 milijardo dolarjev)
in jo oskrbuje tudi z orožjem, sedaj veliko investira v infrastrukturo, kot so pristanišča,
elektrarne ipd., hkrati nasprotuje neodvisnim preiskavam kršenja človekovih pravic v
državljanski vojni. V zadnjem desetletju se je s Šrilanko močneje povezal tudi Pakistan, ki
dobavlja predvsem orožje, kar povzroča v Indiji določeno zaskrbljenost, kljub temu pa se v
povezavo ni nikoli vpletla. Pakistan se ni nikoli zares vtikal v šrilanške notranje zadeve, razen
občasnih izrazov zaskrbljenosti zaradi položaja muslimanov v državi. Njegovo stališče do
posebne preiskovalne komisije je bilo odklonilno, saj naj bi obe strani kršili človekove
pravice.
Slika 5: Povojno razdejanje

Vir: Delo, 2009
Velika Britanija se, čeprav je bila ena izmed ključnih zgodovinskih partneric, ni nikoli zares
vključila v konflikt. Kljub temu je aktivno namenjala pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje.
Slabše se je odzvala Britanska zveza država (The Commonwealth), ki razen s posameznimi
izjavami ni aktivneje posegla med sprte strani niti ni problematike Šrilanke uvrstila na dnevni
red razprav ter s tem nakazala, da gre za drugorazredno zadevo. Varnostni svet Združenih
narodov (ZN) zaradi nasprotovanja Rusije in Kitajske ni odločneje posegel v konflikt vse do
leta 2008, kljub prizadevanjem nekaterih članic. Naraščajoča humanitarna kriza na severu je
bila povod za izjavo o zaskrbljenosti nad stanjem v državi. Razen tega in opazovalnih misij
ZN ni storila nič konkretnega za zmanjšanje humanitarne katastrofe.
Vsa ta prizadevanja mednarodne skupnosti in posameznih držav kažejo na to, da je bila
država v veliki meri prepuščena sama sebi, tako vlada kot civilno prebivalstvo. Le posamezni
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interesi različnih držav v obliki vojaške in finančne pomoči ter predvsem norveški trud za mir
so kazali na to, da je mednarodna skupnost zaskrbljena za prebivalstvo in nadaljnji razvoj
države. Najbolj so razočarale institucije, ki bi naj skrbele za zaščito človekovih pravic iskanja
mirnih rešitev.
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6. POSLEDICE DRŽAVLJANSKE VOJNE
Šestindvajset let vojne z redkimi prekinitvami je prineslo v državo mnogo negativnih
posledic, ki jih ni moglo omiliti niti relativno omejeno območje spopadov in zunanja pomoč,
vključno z zadolževanjem. Dolgotrajni nemiri so prizadeli vse ravni šrilanške družbe in
državne ekonomije, še posebej severne in vzhodne dele države, kjer je potekalo največ bojev
in so desetletja prehajala na eno ali drugo stran. V nadaljevanju bomo ločili posledice vojne
na človeške žrtve in ekonomsko škodo, čeprav sta oba dejavnika tesno povezana.

6.1.

ČLOVEŠKE IZGUBE IN RAZSELJENI IDP

Državljanska vojna na Šrilanki je terjala med 80.000 in 100.000 žrtev (ABC News, 2009).
Med njimi več kot 23.000 pripadnikov šrilanške vladne vojske, 1.100 indijskih vojakov IPKF,
vsaj 27.000 pripadnikov LTTE ter več deset tisoč civilistov (The Sydney Morning Herald,
2009).
Smrtne žrtve še vedno povzročajo težave, saj so mnogi ostali brez bližnjih, ljudje so še vedno
pod pritiskom terorja, ki se je pojavljal v zadnjih desetletjih, pa tudi država ni razčistila s
svojo preteklostjo. Vrstijo se politična obračunavanja med zmagovalci vojne, odkrivanje
številnih vojnih zločinov nad civilisti je počasno ali stagnira, mnogi Tamilci so še vedno
ujetniki in veljajo za kriminalce. Vse to hromi normalizacijo države (Delo, 2010).
Še večjo težavo pri normalizaciji situacije v državi predstavljajo razseljeni civilisti (IDP –
Internally Displaced Persones). Teh je bilo ob koncu vojne 300.000, razporejeni pa so bili po
taboriščih v okolici Vavuniya. Ta so bila sprva narejena kot začasna, kasneje pa so ustanovi
nekaj stalnih, kar je povzročilo negodovanje mednarodne skupnosti (Amnesty International
Briefing Paper, 2009).
Ker so razmere v taboriščih, ki so podobne zaporu in ne zagotavljajo normalnih življenjskih
razmer, izzvale kritike v in zunaj Šrilanke, je vlada maja 2009 oznanila, da bo rešila to
problematiko in do konca leta preselila 80 % razseljencev. Do oktobra istega leta ji je uspelo
urediti razmere za 10 % ljudi, okoli 250.000 jih je ostalo v taboriščih (Joint Humanitarian
Report, 2009). Mediji poročajo, da se tudi leto dni po koncu vojne situacija ni bistveno
spremenila (Delo, 2010).

6.2.

DEGRADACIJA OKOLJA

Okoljska kriza na severnem in vzhodnem delu otoka je posledica močne vojaške aktivnosti na
tem območju. Posledice so najbolj opazne na gozdnatih predelih in na občutljivem predelu
negozdnih pokrajin ter urbanih območij. Glavni dejavniki, ki so povzročili degaradacijo
okolja, so predvsem močni eksplozivi in vojaški manevri-gibanje vojske.
Od leta 1986 je bila uporaba topništva, letalskih bomb in mornarice vsakodnevno dejanje.
Napadi, na predvsem urbana območja, so povzročili uničenje infrastrukture in številne
človeške žrtve. Glavne posledice obstreljevanja so bile uničenje zgradb, naravne vegetacije,
parkov v mestnih območjih, pridelkov in kmetijskih površin ter domačih in divjih živali. Hrup
in udarni valovi, ki spremljajo močne eksplozije, so povzročili tudi nemir med ljudmi in
živalmi. Pri posredovanju indijske vojske je bilo uporabljeno t.i. »carpet« bombardiranje, torej
bombardiranje z velikim številom bomb. Na ta način so napadali domnevna taborišča
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upornikov in baze sredi gozdov. To je povzročilo, sicer lokalne, a vseeno obsežne močne
poškodbe na biološko raznovrstnost in fizično okolje. Po nekaterih navedbah naj bi bila
uporabljena tudi zažigalna sredstva z namenom uničenja gozda in tako skrivališča upornikov.
Zaradi porušenega naravnega ravnovesja, se je to odrazilo tudi v močni suši na področju
Vanni regije. Številne eksplozije so ustvarile pokrajino razbitin in kraterjev. Kot je bilo
dokazano na primeru Vietnama, takšno upostošenje v profilu prsti, zbitosti tal in izgubi vrhnje
plasti zemlje, zelo poslabša kvaliteto kmetijskih zemljišč in njihovo produktivnost. Zaradi
razselitve prebivalstva sta tako ruralno, kot urbano področje ostala brez nadzora. To je
povzročilo rast plevelov in v kombinaciji s kraterji, v katerih se je nabrala voda, so se na tem
območju zelo razmnožili komarji, ki so prenašalci raznih bolezni, predvsem malarije. Vojna je
povzročila, da se je veliko ljudi razselilo ali so se jim zelo poslabšale higienske razmere, med
drugim pomanjkanje sanitarij. To in številna živalska ter človeška trupla, ki niso bila
odstranjena, je povzročilo onesnaženje številnih vodnih virov in pitne vode. Slednjo so
onesnažili tudi kemični ostanki številnih bomb in izstrelkov.
Premikajoča se vojska je prav tako pustila številne posledice na okolju. Da bi se izognili
glavnih cest in s tem bili manj vidni, so s tanki in buldožerji ustvarili nove poti ter uničili
prostrana kmetijska in gozdna zemljišča. Širni poseki so bili narejeni tudi z razlogom boljše
preglednosti in nadziranja, s tem namenom so na primer na vsako stran ceste A9 izkrčili 2 km
površin. Okolje je bilo še dodatno degradirano z izgradnjo številnih bunkerjev na območjih, ki
prej niso poznala človeških posegov. Bunkerje pa so gradili tudi v bolj urbanih predelih, kot
zaščito pred nenehnim obstreljevanjem. Tako ocenjujejo, da so samo na polotoku Jaffna
posekali med 2 in 3 milijoni palm, kar je skoraj polovica vse dreves na tem območju.
Šrilanška vojska je z načrtnim uničevanjem narave zmanjševala območje, kjer so se lahko
skrili tamilski uporniki. Eno izmed njih so bila tudi območja mangrov. Toda s tem so uničili
tudi bivalno okolje in zavetje za številne vrste rib, kozic in ptic selivk. Eden največjih
negativnih učinkov na okolje je bilo pomanjkanje goriva in gradbenega materiala. Les so
namreč uporabljal za kurjavo ter za gradnjo številnih begunskih centrov, kar je še dodatno
pripomoglo h krčenju gozdov (Ecological Consequences of the War in Tamil homeland in Sri
Lanka, 2010).

6.3.

EKONOMSKE POSLEDICE VOJNE

Vojna na otoku je prizadela vse pomembnejše dele gospodarstva, razumljivo pa je najbolj
prizadela prav severovzhodni del države, ki je bil pred državljansko vojno med najbolj
cvetočimi in kmetijsko najrazvitejšimi območji. Tam so bili spopadi in nasilje najmočnejši
tudi sicer je bila prisotna neprestana nestabilnost. Prometnih povezav navzven v večini
primerov ni bilo, zraven tega pa so nenehen strah, razselitve in teror popolnoma ohromili
kakršnokoli gospodarstvo, kmetijstvo je bilo omejeno na samooskrbo (Muttukrishna,
Sarvananthan, 2007).
Kmetijstvo si je med prekinitvijo ognja med leti 2002 in 2006, sicer nekoliko opomoglo,
vendar ni prišlo na raven leta 1980. Za vse seveda ni kriva vojna. Veliko ljudi, ki so se prej
ukvarjali s kmetijstvom, se je zaposlilo v rastoči javni upravi, emigriralo ali spremenilo svojo
zaposlitev. Prav tako je na kmetijstvo vplivalo tudi rudarstvo in krčenje kmetijskih površin ter
težave z vodo (Muttukrishna, Sarvananthan, 2007).
Turizem, ki je bil ena izmed najrazvitejših panog in je na četrtem mestu pritoka denarja v
državo, je leta 2008 padel na šesto mesto. Do leta 1983 je bil turizem na Šrilanki v silovitem
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porastu, do leta 1988 pa se je število turistov razpolovilo. Na raven iz leta 1983, je prišel spet
šele deset let kasneje, zacvetel pa je ponovno med leti prekinitve ognja. Glede na turističen
razvoj sosednjih držav v regiji, so bile izgube v tej panogi ogromne, saj se je rast prekinila v
času, ko se je množičen turizem šele dobro razvijal.
Graf 7: Število turistov od leta 1966–2008

Vir: Centre for Poverty Analysis, 2009
Da turizem ni popolnoma zamrl lahko pripišemo dejstvu, da sprti strani nista vršili napadov
na turiste ali turistične destinacije, saj so se oboji zavedali pomena panoge. Izjema, ki ji je
sledil skoraj 20 % padec obiska, je bil napad na civilno letališče leta 2007, ko je LTTE uničila
pomemben delež šrilanške civilne letalske flote. Vseeno si težko predstavljamo, kako bi se
turizem razvijal brez konflikta, saj je bila Šrilanka večino časa označena kot rizična turistična
destinacija.
Med vojno ni bilo prizaneseno niti industriji, še posebej na severovzhodu države. Že pred tem
so na tem območju delovale le tri večje tovarne, dve sta bili med vojno uničeni, ena pa ni
obratovala. Vseeno je bilo zaradi maloštevilnih tujih investicij tudi med vojno nekaj aktivnosti
v tej panogi na vzhodu, predvsem proizvodnja tekstila in cementa. Tudi v premirju ni bilo
večjih vlaganj v industrijo na z vojno najbolj prizadetih območjih, bila je samo dizelska
elektrarna na polotoku Jaffna, ki je oskrbovala področje z električno energijo (Muttukrishna,
Sarvananthan, 2007).
Kljub temu pa je bilo to območje polno manjših in srednjih podjetij, ki so med vojno tako ali
drugače propadla ali so bila opuščena. Ta podjetja so sicer predstavljala manj kot desetino
vseh podjetij v državi (Muttukrishna, Sarvananthan, 2007).
Med vojno je bila ogrožena tudi celotna infrastruktura, začenši s pitno vodo, dostop do
elektrike in telefona ter nestabilna prometna infrastruktura. Podobno je bilo z dostopom do
izobrazbe in zdravstvenih storitev.
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Podobne težave, v bistveno manjši meri, so bile prisotne tudi v ostalih regijah. Nestabilnost,
slab sloves v mednarodni skupnosti ter strah pred nasiljem je hromil celotno gospodarstvo
Šrilanke. Le malo tujih investitorjev je tvegalo denar, turisti so se le v majhni meri odločali za
obisk, hkrati pa vlada zaradi zaposlenosti z vojno ni razvijala drugih področij ter spodbujala
gospodarske rasti. Četrtstoletni konflikt je torej terjal visok davek tudi na tem področju
(Muttukrishna, Sarvananthan, 2007).
Kako močno je vojna vplivala na razvoj Šrilanke pove tudi dejstvo, da se je po koncu
spopadov leta 2009 gospodarska rast začela strmo vzpenjati navkljub svetovni gospodarski
krizi, tudi po zaslugi razvojnih projektov in donacij mednarodne skupnosti (Bloomberg
Businesweek, 2010).
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7. ZAKLJUČEK
Zgodovina otoške države Šrilanke, je bila ves čas burna in krvava, kriza je svoj vrhunec
dosegla v začetku tega stoletja v največjem prelivanju krvi do sedaj. Za mnoge rajski otok v
toplem Indijskem oceanu je zaznamoval eden najdolgotrajnejših notranjih konfliktov moderne
dobe. V diplomski nalogi sem želel predstaviti vse značilnosti države, še posebej pa osvetliti
zadnjih trideset let državljanske vojne.
Šrilanka je tipično krizno žarišče z vsemi značilnostmi. Etnična, religiozna in ekonomska
pestrost je hkrati tudi njena največja hiba. Singalci in Tamilci so se bojevali že pred prihodom
kolonizatorjev. Vendar so v tem obdobju, zaradi skupnega sovražnika (kolonizatorja),
nekoliko pozabili na svoje težave, ki so zato še toliko siloviteje izbruhnile v sredini prejšnjega
stoletja. Krivdo za to lahko pripišemo vsem običajnim vzrokom za razvoj kriznega žarišča,
kar pa ne pomeni, da se krize ne bi dalo preprečiti.
Konflikt na Šrilanki je tlel že veliko pred prvimi spopadi med največjima etničnima
skupinama v prejšnjem stoletju, kmalu po osamosvojitvi izpod kolonialne oblasti. Z več
netaktnimi potezami so večinski Singalci počasi, a vztrajno skušali poenotiti kulturo v državi
ter prevzeti celoten otok. Težave so se pojavljale pri jeziku, diskriminaciji pri zaposlovanju,
dostopu do izobrazbe in še posebej pri »kolonizaciji« tradicionalnih tamilskih ozemelj s strani
singalske vlade. Kljub poskusom umiriti strasti je vedno znova prihajalo do nerazumevanja z
obeh strani, kar je peljalo v povečano nestrpnost med skupinama. Tamilci so najprej skušali
svoje zahteve doseči po formalni poti, kar bi jim nekajkrat skoraj uspelo. Glavna napaka
singalskih oblasti je bil prevelika odvisnost od skrajnih Singalskih skupin, ki so nenehno
uveljavljale svojo moč in razmere, ki so bile na videz nedolžne so bile idealne za nastanek
militantnih skupin in razvoj nasilja. Tako se je kmalu ustanovila najmočnejša med njimi,
Osvobodilni Tigri Tamilskega Eelama. LTTE se je kmalu dobro organizirala ter postala ena
najnevarnejših terorističnih organizacij na svetu.
V času, ko so se vlada in Tamilci že skoraj dogovorili o določenih zahtevah, je LTTE prvič
izvedla napad, kar je v trenutku podrlo vse upe na tamilski uspeh v parlamentu. Napad je
sprožil verižno reakcijo, ki je pripeljala h krvavim spopadom med Singalci in Tamilci. Vojna,
ki se je začela z zahtevo LTTE po samostojni državi Tamilski Eelam, na severu in vzhodu
otoka, leta 1983, se je s krajšimi prekinitvami ognja zavlekla vse do leta 2009. Država in
prebivalstvo je bilo podvrženo nepredstavljivim krutostim, smrti in ekonomskemu
nazadovanju. Tekom spopadov se je zdelo, da sta obe strani, še posebej pa LTTE, pozabili,
kako se je vse skupaj začelo in kakšne so bile prvotne želje Tamilcev. LTTE se je v letih
vojne oddaljila od tamilskega naroda, ki je organizaciji, zaradi samovoljnosti in
nepripravljenosti na kompromise počasi a vztrajno odrekal podporo. Poraz LTTE je bil
logično nadaljevanje izgube zaupanja pri svojih privržencih ter mednarodni skupnosti. Kar se
je na začetku zdelo pravičen boj za svoje pravice, se je na koncu izkazalo za opustošenje in
popolno izgubo pravic, življenj in imetja.
V diplomi sem skušal karseda objektivno predstaviti dogodke, povezane s šrilanško
državljansko vojno. Za to je bilo potrebnega veliko raziskovalnega dela, marsikdaj
objektivnost ni bila zagotovljena. Kljub temu, ali pa morda prav zato, ker od konflikta ni
minilo dovolj časa, so viri velikokrat nezanesljivi in pristranski. Ugotovil sem, da so slovenski
mediji, sicer nekaj prostora konfliktu namenili, poročila pa so bila skopa in bralcu ne morejo
dati širše predstave, pojavljali pa so se tudi nepreverjeni podatki, ki so jih v naslednjem
članku ovrgli.
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Na koncu temeljitega pregleda se samo od sebe poraja vprašanje, ki se tiče tudi aktualnih
kriznih žarišč. Namreč tekom vojne so se vedno znova nakazovale možnosti za dokončanje
spora, ki pa so se bodisi zaradi posredovanja mednarodne skupnosti ali posamezne države z
lastnimi interesi (npr. Indija leta 1987) izkazale samo za premor in priložnost nabiranja moči
za nove spopade. Šele v zadnji fazi vojne, ko je LTTE v očeh mednarodne skupnosti izgubila
kredibilnost in nihče več ni imel pravega interesa, je lahko vladna vojska dokončala začeto.
Za tak razplet so krivi vsi vpleteni, razen nedolžnih civilistov, ki so nosili glavno breme
vojne.
Šrilanka ima sedaj vse pogoje, da razreši notranja nesoglasja, čeprav mir s porazom Tamilskih
tigrov ni zagotovljen. Vlada mora predvsem zagotoviti enakost za vse etnične skupnosti in
posluh ter pripravljenost za reševanje notranjih težav. Veliko bo storjenega že z ureditvijo
gospodarstva in blaginje. Vsekakor obstaja nevarnost ponovitve krize, saj so ljudje v tem času
siti nasilja in želijo samo mir, v primeru zatiskanja oči vlade pred težavami pa se bo le ta spet
razplamtel, še posebej v primeru nedemokratičnih potez, ki pa so se pri zadnjih volitvah že
nakazovale (Delo, 2010).
Za Šrilanko je ta čas priložnost novega začetka, ki ga mora kar najbolje izkoristiti,
mednarodna skupnost pa se iz konflikta lahko nauči, kako ravnati v podobnih primerih, ki jih
je žal še veliko, saj ji je v danem primeru in večini drugih spodletelo.
Verjamem, da je diplomsko delo odgovorilo na večino vprašanj, ki sem si jih zastavili v
uvodu, marsikaj pa ostaja odprtega, predvsem časovna distanca, ki je pri takšnih krizah, kot
državljanska vojna gotovo je, vedno nujna.
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8. SUMMERY
The history of Sri Lanka was always turbulent and bloody, the crisis took its top in the
beginning of this century, when there was the biggest bloodshed. The country known as a
paradise in the warm Indian Ocean was marked by one of the longest internal conflicts of the
modern era. In this thesis I try to present the features of this country, especially its last 30
years of civil war.
Sri Lanka is a typical crisis area. Ethnic, religious and economic diversity are also its greatest
flaw. Sinhalese and Tamils were fighting even before the arrival of the colonizers, but they
have put their issues behind because of the common enemy. Soon after independence under
colonial government in the middle of the 20th century the first clashes begin. Sinhalese tried to
unify the culture in the county and take over the island. Difficulties were encountered in
language, discrimination in employment, access to education and especially in the
"colonization" of traditional Tamil territory by singalske government. Despite several
attempts to calm passions the misunderstanding always rose on both sides, which lead in
increasing hatred between the two groups. At first Tamils tried to achieve their demands
through formality and a couple of times they almost succeeded. Soon militant groups started
to appear and the strongest among the LTTE which one of the deadliest terrorist organizations
in the world.
At a time when the government and Tamils nearly agreed on certain requirements, the LTTE
hit for the first time. This action ruined all hopes for Tamil success in the parliament. Attack
triggered chain reactions which lead to bloody clash between Sinhalese and Tamils. War
started with demand of LTTE for independent country of Tamil Eelam on the north and east
of the island in year 1983. With several short ceasefires war took place till 2009. Country and
people suffered unimaginable cruelty, deaths and economical decline. During the conflict, it
appeared that both sides, especially the LTTE, have forgotten how it all started and what the
original Tamil requests were. LTTE in all these years distanced for their nation and so they
slowly but steadily denied support. The defeat of the LTTE was a logical continuation of loss
of confidence in their supporters and the international community. What initially seemed a
fair fight for their rights, in the end proved to be a complete devastation and loss of rights,
lives and property.
In the diploma thesis we tried to objectively present events connected with Sri Lankan civil
war. This required a lot of research work, often objectivity was not assured. Probably because
not enough time has passed since the conflict, resources are often unreliable and biased.
Sri Lanka now has everything it needs to resolve internal disagreements; although peace with
the defeat of the Tamil Tigers is not guaranteed. The Government should primarily ensure
equality for all ethnic communities and willingness to solve internal problems. Much has
already been done by regulating the economy and prosperity. However there is a risk that the
crisis may repeat itself because people are fed up with violence. All they want is peace.
However if the government won’t see the problems it will flare once again, particularly in the
case of non-democratic moves in the last election that already happened.
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