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Tamilsko vprašanje na Šrilanki
Izvleček:
Naloga obravnava razvoj in sedanje razmere na Šrilanki, in sicer z zgodovinskega in
političnogeografskega stališča. Glavna pozornost je namenjena tamilskemu narodnemu
vprašanju. Otoška država Šrilanka se je leta 1948 osamosvojila izpod britanske kolonialne
oblasti. Prebivalstvo sestavljajo večinski Singalci, številčna manjšina Tamilcev ter več drugih
manjšin. Tamilci so imeli v času britanske oblasti dokaj ugoden družbeni položaj, ki so ga po
osamosvojitvi države začeli izgubljati. Večinski Singalci so omejevali pravice Tamilcev, ki so
si prizadevali za večjo avtonomijo in enakopravnost tamilščine kot uradnega jezika. Zaradi
nerešenih verskih in etničnih nesoglasij je država zapadla v krizo in dolgotrajno, večkrat
prekinjeno državljansko vojno. Tudi v ZN ni bilo dovolj politične volje, da bi spor rešili po
mirni poti. Državljanska vojna med tamilskimi separatisti (LTTE) in šrilanško vojsko je
trajala od leta 1983 do 2009, ko je šrilanška vojska vojaško porazila tamilske separatiste,
odpora pa ne.
Ključne besede: Šrilanka, Singalci, Tamilci, postkolonializem, državljanska vojna, Tamilski
tigri, terorizem, politična geografija, zgodovina.

The Tamil question in Sri Lanka
Abstract:
The diploma thesis deals with country of Sri Lanka on historical and political-geographic
background. The main emphasis of the thesis is about the Tamil national question. Sri Lanka
became independent in 1948 from British colonial rule. Population of Sri Lanka is composed
of Sinhala majority, large Tamil and some minor ethnic groups. Under British colonial rule
Tamils had good social position, which had changed after the independence. After the
independence Sinhala majority had no interest of Tamil emancipation, so they started to
discriminate their rights. Because of religious and ethnic disagreements between Hindu
Tamils and Budist Sinhala country fell in deep and long-lasting political crisis. Crisis resulted
as 26 years long civil war between Tamils separatists (LTTE) and Sri Lankan army. All
participants and also UN did not find enough political will to end the war. In 2009 Sri Lankan
army defeated Tamil separatists on battlefield, but their ideas are still alive.
Key words: Sri Lanka, Sinhala, Tamil, postcolonialism, civil war, Tamil tigers, terrorism,
political geography, history.
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1. Uvod
Šrilanka je otoška država v južni Aziji, natančneje na Indijski podcelini z zelo pestro
zgodovino, katere posledica je tudi precej mešana verska in etnična sestava prebivalstva.
Številna ljudstva, ki so se preseljevala na otok so na svoj način zaznamovala svoje poselitveno
območje. Močan pečat so pustili predvsem evropski kolonizatorji. Portugalci, Nizozemci in
nazadnje Britanci so vladali Šrilanki vsak po približno 150 let in nanjo različno vplivali.
Najmočnejši vpliv so pustili Britanci, saj so otok skupaj z veliko večino Indijske podceline
obvladovali zadnji. Poleg kulturnih in verskih so danes opazni predvsem socialni vplivi.
Šrilanka se je osamosvojila leta 1948, in kar je značilno za mnoge postkolonialne države,
katerih politični teritoriji so bili ukrojeni glede na medsebojna razmerja moči kolonilanih sil,
je zatečena večverska in večetična sestava mnogim, in tako tudi Šrilanki predstavljala
(pre)veliko oviro. Država je kmalu zapadla v težavno konfrontacijo med največjima etničnima
skupinama. Manjšinski Tamilci so se v strahu pred izgubo identitete zavedali pomembnosti
svojega jezika in teritorialne celovitosti. Na drugi strani so se Singalci, ki so večinski
prebivalci otoka bali predvsem tamilskga separatizma in možnosti destabilizacije države. Ob
tem je treba upoštevati, da je bilo razumevanje kolonialnih sil za večetnične razlike
minimalno, saj so vse po vrsti težile k centralističnim oblikam upravljanja, a hkrati izrabljale
nasprotja med etničnimi in verskimi skupinami za lažje obvladovanje situacij. Domače družbe
niso imele veliko izkušenj upravljanja z različnostjo, vrh tega pa so se po osamosvojitvi ali
celo pred njo že pričeli tudi spori in celo odkriti spopadi. Primer Šrilanke je zato tipičen
primer preraščanja medetničnih nasprotij v odprt konflikt. Zgodovinske, verske in etnične
razlike so v kombinaciji z naraščajočim vplivom nacionalizma v prvih desetletjih po
samostojnosti pospeševale nasprotja in prispevale, da so nesoglasja razmeroma hitro prešla v
odprt medetnični konflikt. Državljanske vojne so z nekaj presledki trajale skoraj trideset let,
njihove posledice pa so vidne še sedaj. Vojaški poraz tamilskih upornikov tako ni rešil jedra
konflikta večetnične države. Zaradi neurejenih etničnih razmerij je ohranjanje miru velik izziv
za politično vodstvo.
Medetnični konflikt je bil deloma tudi posledica kolonialne preteklosti. Prej prostorsko ločena
ljudstva so bila administrativno združena ter pod okriljem kolonialne uprave primorana
sodelovati in ugajati oblasti. Po osamosvojitvi pa se nikakor niso mogla sporazumeti, tudi
zaradi različnega družbenega položaja, katerega so bili deležni pripadniki etničnih skupin.
Prav zaradi domnevnih krivic iz predkolonialnega in kolonialnega obdobja, pripadniki dveh
največjih etničnih skupin niso našli mirne rešitve problemov.
Kljub temu, da so vojaški spopadi prenehali, se posledice vojne čutijo še danes. Vojaška
zmaga je nedvomno pripadala vladni strani, a vprašanje je, če ta zmaga zagotavlja dolgotrajni
mir v državi. Ob obisku države leta 2017 sem opazil, da tamilsko prebivalstvo danes ne uživa
enakopravnega položaja, prav tako tudi ne muslimanski prebivalci otoka. Ljudje povečini
vojne še niso pozabili in ne čutijo želje po spravi s sovražniki. Tako prebivalstvo ostaja na
različnih bregovih in nič ne kaže, da bi se to lahko kmalu spremenilo.
Vprašanje, ki se zastavlja je kako zagotoviti trajni mir v državi, ki je podvržena takšni
politični, verski in kulturni pestrosti. Tri desetletja so v ospredje prihajali le odnosi med
dvema največjima etničnima skupinama, torej Singalci in Tamilci. Vedno bolj pa se
pojavljajo tudi zahteve drugih skupin, ki se počutijo zapostavljene. Možnost širitve političnih
pravic in federalizem bi po mojem mnenju kmalu privedel do slabitve enotne države.
Vladna stran je po koncu državljanske vojne popolnoma pozabila na varnostne grožnje, ki bi
lahko izhajale iz idej drugih ekstremističnih skupin in ne le Tamilskih tigrov. Tu mislim
6

predvsem na del radikalizirane islamske skupnosti, katere pripadniki so aprila 2019 s
terorističnimi napadi na hotele, cerkve in druge javne objekte ubili skoraj 300 ljudi ter
Šrilanko zopet postavili na seznam najbolj konfliktno ogroženih območij.

1.1. Namen in cilj naloge
Namen diplomske naloge je predstavitev zgodovinskih, verskih in etničnih značilnosti
Šrilanke. Glavni poudarek naloge je z zgodovinskega in geografskega vidika predstaviti
korenine dolgotrajnega konflikta in državljanske vojne. Predstaviti želim posledice, ki jih je
prinesla evropska kolonizacija otoka ter kasnejše zapleteno notranjepolitično dogajanje v 20.
stoletju, katero je bilo razultat različnih dejavnikov. Med njimi so zagotovo pestra verska in
etnična sestava prebivalstva ter odsotnost svetovne politike, ki konflikta ni znala oziroma
hotela preprečiti. Vzročno-posledično želim opisati dogajanje, ki je vodilo državo v
medetnično nasilje, ki je iz lokalnih spopadov preraslo v večkrat prekinjeno državljansko
vojno.
Primer Šrilanke zahteva široko vedenje o različnih vidikih družbe, zgodovine, geografije in
mednarodnih razmer. Zatorej sem za razumevanje preteklega in aktualnega stanja na Šrilanki
v nalogi opisal prebivalstvene in poselitvene značilnosti ter se osredotočil na moderno
zgodovino te države. Opisal sem tudi državljansko vojno, ki je kot vrh medetničnega konflikta
s prekinitvami trajala 26 let, kar dokazuje tudi nezanimanje mednarodne skupnosti.

1.2. Metodologija
V diplomski nalogi sem analiziral številne knjige, znanstvene članke, spletno statistično
gradivo in kartografsko gradivo. Zaradi manjše dostopnosti knjig v fizični obliki sem
uporabljal tudi e-knjige, ki so javno dostopne.
Šrilanko sem obiskal tudi dobro leto pred začetkom pisanja diplomske naloge, vendar je
potrebno poudariti, da se tja nisem odpravil z namenom proučevanja, temveč turistično. Kljub
temu, pa sem v enomesečnem potovanju po državi pridobil predstavo o stanju v državi in
družbi. Prav potovanje iz južnega v severni del države je zanimivo za opazovanje etnične
pestrosti te države. To se predvsem nanaša na segregacijo prebivalstva, ki jasno izkazuje
svojo etnično oziroma versko pripadnost. V osrednjem delu države je moč opaziti skupnost
indijskih Tamilcev, ki še vedno opravljajo delo na plantažah čajevca kot nizko kvalificirana in
slabo plačana delovna sila ter jih zato drugje na otoku težko srečaš. V pogovorih z domačini
občutiš medetnično napetost, ki jo ti ljudje zelo čustveno doživljajo. Prav tako so mi
prebivalci povedali številne izkušnje iz časa državljanske vojne. Predvsem vojaški objekti
(bunkerji, cestne nadzorne točke) dajejo obiskovalcu vedeti, da tam vojna še ni pozabljena.
Obisk mi je dal nekaj širšega znanja o stanju postkonfliktnega območja. V diplomsko nalogo
sem vključil tudi nekaj lastnih fotografij.
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2. Geografski oris Šrilanke
Šrilanka leži na istoimenskem otoku v južni Aziji v Indijskem oceanu. Šrilanko na
severozahodu od Dekanskega polotoka ločuje do 140 kilometrov širok Palkov preliv, na
zahodu in jugozahodu pa Mannarski zaliv. Med Mannarskim in Palkovim prelivom ločnico
predstavlja Adamov most, ki ga v dolžini 48 km sestavlja veriga nizkih otokov, koralnih
grebenov in sipin, ki sestavljajo nekakšen kopenski most (Napokoj, 2011). Otok, ki v dolžino
meri 435 km, v širino pa 225 km je geološko podoben Dekanskem polotoku in je grajen
predvsem iz predkambrijskih granitov, gnajsov in kvarcitov. Na S in SZ se pojavljajo tudi
mlajše sedimentne kamnine terciarne in kvartarne starosti, na katerih se je razvil tropski kras.
Obala otoka je predvsem ravninska, ki se s pomikanjem v notranjost dviguje. V notranjosti
otoka se razteza Osrednje višavje s planotasto pokrajino. Tu vrhovi dosežejo nadmorsko
višino nad 2000 metrov. Primera visokih gora sta Pidurutalagala (2524 m) ter Adamov vrh
(2243 metrov) (Natek, Natek, 2006). Osrednje višavje obdajajo številne planote, ki se
počasipuščajo proti obalam otoka. Te planote so predvsem primerne za nasade čajevca, ki je v
tem delu najbolj razširjena kmetijska kultura. Severni del otoka je predvsem ravninski, s
posameznimi granitnimi osamelci, kot npr. Levja skala v neposredni bližini vasice Sigiriya. V
Severnem nižavju se pojavljajo številne poplavne ravnice, obale pa so povečini lagunskega
tipa. Podnebje na otoku je zaradi lege med 50 55' in 90 50' severne zemljepisne širine
ekvatorialno z izrazitim vplivom monsunov. Ravno monsuni prinašajo največ padavin med
majem in septembrom osrednjim in južnim delom otoka, severnim delom otoka pa med
oktobrom in februarjem (Napokoj, 2011).
Karta 1: Relief Šrilanke

Vir: Napokoj, 2011, str. 10.
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Zaradi lege so eden glavnih pedogenetskih dejavnikov ravno padavine, ki omogočajo razvoj
izpranih prsti (feralsoli). V bolj sušnih predelih otoka pa se pojavljajo rdeča lateritna tla.
Naravna vegetacija je po večini izkrčena. V sredogorskih višinah je nekdaj rasel tropski
deževni gozd, nad njim tropski gorski gozd, višje pa tropski megleni gozd. Na predvsem
nižinskih in sušnih predelih pa se pojavlja listopadni monsunski gozd, ki v notranjosti prehaja
v grmičasto in travnato savano. Delež površin poraslih z gozdom je 30% (Natek, Natek,
2006).
Prevod uradnega imena države je Demokratična socialistična republika Šrilanka, za katero se
na državnem nivoju uporabljata dve imeni in sicer singalsko ter tamilsko, ki sta tudi uradna
jezika v tej otoški državi. Državna ureditev na Šrilanki je predsedniška republika. Denarna
enota v državi je šrilanška rupija (LKR). Glavno mesto države je Sri Jayawardenepura Kotte,
največje mesto pa je Kolombo, ki je tudi ekonomsko in administrativno središče države.
Ozemlje države obsega 65.610 km2 na katerem je leta 2004 živelo 19.218.000 prebivalcev, ki
so izrazito etnično in versko mešani. Čeprav je rast prebivalstva dokaj hitra, se počasi umirja.
Nominalni bruto domači proizvod je leta 2008 znašal 1623 dolarjev na prebivalca (Natek,
Natek, 2006; Napokoj 2011).
Karta 2: Upravna razdelitev države

Vir: Napokoj, 2011, str. 8.
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Čeprav je država svojo neodvisnost dobila 4. februarja 1948, je kasneje doživela veliko
sprememb politične ureditve. Današnja politična ureditev izhaja iz ustave sprejete 7. avgusta
1978. Šrilanka je predsedniška republika, ki je še vedno članica Skupnosti narodov (The
Commonwealth). Najbolj vplivni politik je predsednik republike, ki ga volijo vsi državljani
starejši od 18 let, in sicer vsakih šest let. Enodomni parlament sestavlja 225 poslancev, katerih
večina je izvoljena po večinskem volilnem sistemu, manjši del pa po proporcionalnem
volilnem sistemu (Natek, Natek, 2006). Iz ustave sprejete leta 1978 izhaja tudi upravna
delitev, katera državo deli na devet provinc in 25 okrožij. Trenutni predsednik republike je
Maithripala Sirisena (Napokoj, 2011).
Pestro etnično in versko sestavo ponazarja zastava, ki je bila zasnovana ob osamosvojitvi leta
1948. Grb sestavlja lev z mečem na rdeči podlagi, ki je simbol Singalcev in izhaja že iz
starejše zgodovine te etnične skupine. Po začetnih verskih razprtijah v 50. letih 20. stoletja so
zastavi dodali oranžen in zelen trak, ki predstavljata hindujsko in muslimansko versko
skupnost. Po letu 1972 pa so dodali še štiri liste svetega figovca, ki budistom predstavlja sveto
drevo (Napokoj, 2011).
Ljudstva so v preteklosti zaradi majhne gostote poselitve živela ločeno, tako da je bila
interakcija med njimi dokaj skopa. Imena mest, hribov in svetih krajev nakazujejo, kako
močno je starejša zgodovina dandanes pomembna za prebivalce. Različna verovanja in
interpretacije mitoloških zgodb so delile pripadnike različnih ljudstev že od začetka naselitve
otoka. Sveta gora Adamov vrh (2243 m) je simbol, ki ga častijo vse religije na otoku ter z
njim utemeljujejo svojo veroizpoved. Na vrhu gore je izboklina v obliki človeškega stopala,
za katerega budisti verjamejo, da predstavlja odtis Bude, za hindujce je to odtis boga Šive,
muslimani simbol pripisujejo obisku Adama, kristjani pa častijo obisk apostola Svetega
Tomaža (Kladnik, 1991).

3. Prebivalstvo Šrilanke
Večina kolonialnih držav, ki se je osamosvojila po drugi svetovni vojni se je v prvih
desetletjih samostojnosti soočala z visoko rastjo prebivalstva. Leta 1948, torej v letu
osamosvojitve Šrilanke je na otoku živelo okoli sedem milijonov prebivalcev. Naravni prirast
je z izboljšanjem prehrambene varnosti in medicine hitro naraščal, rodnost se je postopoma
začela umirjati šele konec 20. stoletja (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999).
Po osamosvojitvi se je začela industrializacija gospodarstva, družba pa je vstopila v drugo
fazo demografskega razvoja, za katero je značilno občutno zmanjšanje umrljivosti, medtem
ko je rodnost ostala visoka (36 %0). V tem obdobju so uspešno zajezili obolevanje zaradi
malarije, ki jo prenašajo komarji in je bila do takrat najpogostejši vzrok smrti. V tem času se
je prebivalstvo hitro povečevalo, kar je posledično prineslo načrtno demografsko politiko, ki
jo začne država postopoma sprejemati v kasnejših desetletjih, predvsem z načrtovanjem
družine in rojstev. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je rodnost znižala do te mere, da
lahko govorimo o prehodu v tretjo fazo demografskega razvoja. Zajezitev naravnega prirastka
gre pripisati demografski politiki, ki je z izboljšanjem izobraževalnih možnosti in programov
načrtovanja družine do leta 2010, naravni prirastek prvič znižala pod 10 %0. Kljub temu, da se
je naravni prirastek močno znižal, pa zaradi velikega odstotka prebivalstva v reproduktivni
dobi število prebivalcev Šrilanke še vedno dokaj hitro narašča. Kot je značilno za primerljive
države tudi na Šrilanki potekajo migracijski tokovi iz podeželja v mesto, v največjem mestu
Kolombu pa prihaja že do suburbanizacije (Napokoj, 2011).
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Po ocenah iz julija 2018 na Šrilanki živi 22.576.592 ljudi. Podatki iz leta 2012 kažejo, da so
največja etnična skupina na otoku Singalci (74,9%), sledijo šrilanški Tamilci (11,2%), nato
šrilanški Marvi (9,2%) in indijski Tamilci (4,2%) ter 0,5% drugih, to pa so predvsem
staroselci Vedi in potomci evropskih kolonizatorjev Burgerji (Central Intelligence Agnecy,
2018).
Podobna je verska sestava, saj se etnične skupine delijo predvsem po verski profilaciji. Tu je
potrebno omeniti predvsem manjši delež budistov (70,2%) kot Singalcev (74,9%), saj so
številni obmorski prebivalci hitro sprejeli krščanstvo in tako opustili budizem, kljub temu pa
se opredeljujejo kot Singalci. Delež pripadnikov vseh vej krščanstva je 7,4 % celotnega
prebivalstva, delež hindujcev in muslimanov pa domala sovpada z deležem Šrilančanov, ki se
opredeljujejo kot Tamilci oziroma Mavri (Central Intelligence Agnecy, 2018).

3.1. Družbena ureditev
Tako singalska kot tudi tamilska skupnost sta tradicionalno razdeljeni na več družbenih
razredov oziroma kast. Kaste so na Šrilanki uradno prepovedane, vendar se predvsem na
podeželju, kjer prevladuje tradicionalno življenje, še pojavljajo sledovi členitve družbe v
kaste. Tako singalski kot tudi tamilski sistem sta drug drugemu dokaj podobna. Singalski
kastni sistem se deli na 14 kastnih skupin. Vsaka kasta ima določeno poklicno življenje ter na
splošno položaj v družbi, ki ni enakopraven drugim. Več kot polovica Singalcev se prišteva v
kasto poljedelcev ali gojigama. To je tudi najvišji razred v kastnem sistemu. Sledi kasta
kraljevih uslužbencev ali radžakarija. Številni pripadniki te kaste nosijo častni naziv
vasagama ali gedara. Kastna ureditev se najbolj izraža na tradicionalnih prireditvah in ob
verskih praznikih. Ribiči, ki se niso spreobrnili v krščanstvo ali islam, spadajo v kasto karava.
Najnižja kasta v katero spadajo pralci in čistilci se imenuje hena. Pripadniki te kaste še
dandanes opravljajo najbolj cenena dela v državi in so pogosto žrtve izkoriščanja. Kastni
sistem šrilanških Tamilcev je podoben singalskemu, vendar se bolj opira na hindujsko
religijo. Najštevilčnejša kasta, kateri pripada več kot polovica vernikov, je vallala. So
potomci poljedelcev, ki so se v času britanske kolonialne oblasti povzpeli na visoke upravne
položaje, ki Singalcem niso bili dostopni. Posledično so bili deležni boljše izobrazbe in tudi
dviga življenjskega standarda. V nižjih kastah se nahajajo ribiči (karaiya), trgovci (chetti),
najnižje pa so predstavniki nečiste kaste paraijar ali nedotakljivi, ki so prav tako tarča
izkoriščanja (Stokke, 1998; Šteharnik, 2010; Napokoj, 2011).

3.2. Etnične skupine na Šrilanki
Svetovno prebivalstvo se členi v skupine glede na ključno vsebino, ki je predmet njihovega
združevanja in povezovanja. Vsebina, ki jih druži je skupni imenovalec za nastanek različnih
socialnih, kulturnih ali političnih skupin. Nekatere skupine se zaradi razlik med seboj opazno
ločujejo in nimajo skupnih stičišč, pri nekaterih drugih skupinah pa je razločevanje lahko
težavnejše. Skupine v katerih so združeni posamezniki s podobnimi interesi so lahko
kratkotrajne ali trajnejše, ljudje v njih pa bolj organizirani. V tem primeru lahko govorimo o
skupnosti. Eden najpomembnejših dejavnikov, ki povezuje ljudi v skupnost, je tudi religija. S
svojim vplivom v skupnosti oblikuje medčloveške odnose. Verska pripadnost ima tudi
pogosto narodno (etnično) konotacijo, katera lahko deluje kot sredstvo ločevanja skupin
oziroma skupnosti. Člani skupnosti se med seboj razlikujejo tudi po jeziku, ki ga uporabljajo
za medsebojno komunikacijo. Čeprav jezikovna in narodna (etnična) skupnost nista
enakopomenska pa se pogosto prekrivata kot identifikacijska oblika družbenih skupin
(Zupančič, 2013).
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Šrilanka ima zelo mešano etnično in versko sestavo prebivalstva. To je posledica različnih
zgodovinskih procesov in tudi zunanjih vplivov predvsem v obdobju, ko je Šrilanka pripadala
različnim evropskim kolonialnim imperijem. Poleg ljudstev iz indijske podceline so svoj vpliv
na otok razširili tudi Arabci, kar se še danes odraža v verski sestavi Šrilanke.
Pestra etnična sestava prebivalstva je bila že od začetka naselitve eden glavnih vzrokov za
delitve in konflikte. Etnična, verska in druga nasprotja so državo vodile v 26 let trajajočo
vojno, katere posledice so vidne še danes. Ljudje do danes ostajajo razdeljeni in med njimi
(vsaj na podeželju) ne prihaja do interakcij.
3.2.1. Vedi
Vedi so eno najstarejših ljudstev v južni Aziji in zagotovo najstarejši prebivalci otoka
Šrilanka. Ti polnomadski lovci in nabiralci so na otoku živeli v primitivnih bivališčih vse
dokler v 6. stoletju pr. Kr. na otok niso prišli predniki Singalcev. Pred novimi priseljenci so se
Vedi vedno bolj umikali v težko dostopne predele bodisi gozdove, bodisi gore. Vedno večja
asimilacija z drugimi prebivalci otoka je vodila v izgubo identitete. Prav tako je povečini
izumrl njihov jezik, saj so na vzhodnih obalah prevzeli tamilščino, ostali pa govorijo singalski
jezik. Po nekaterih ocenah iz leta 2010 naj bi jih bilo le 0,5 % celotnega prebivalstva, torej
okoli 100.000 (Berlič, 1999; Napokoj, 2011).
3.2.2. Singalci
Predniki Singalcev so se na otok preselili pred približno 2500 leti iz severa Dekanskega
polotoka. Pod vodstvom vladarja Vidžaje so ustanovili prestolnico v Anuradhapuri. Dinastija
Singhala vladarja Vidžaje je bila poimenovana po levu, ki mu v singalskem jeziku pravijo
»singh«, kar še danes nosi pomembno simboliko v šrilanški družbi. Singalščina izvira iz
sanskrta in spada v indoevropsko jezikovno skupino. Po veri so Singalci danes večina budisti,
manjši delež pa tudi kristjani. Skozi zgodovino so se razdelili v dve skupini. Prvo skupino
sestavljajo nižinski Singalci ter drugo višinski (po mestu Kandy tudi kandyjski Singalci).
Nižinski Singalci so živeli na obalah in posledično so prvi prišli v stik z arabsko in evropsko
kulturo. Tako so prevzeli nekaj navad in celo vero. So tudi med prvimi, ki so opustili kastni
sistem. V nasprotju z nižinskimi Singalci so višinski živeli bolj izolirano, saj so v želji
ohranitve kraljestva svojo državo branili in jo premikali v težko dostopna področja, kjer so
svojo samostojnost ohranili do leta 1818, torej kar tri stoletja po prihodu prvih kolonizatorjev.
Višinski Singalci so tudi kasneje opustili kastni sistem in se še danes čutijo »čistejše« od
nižinskih Singalcev. Po oceni ameriške obveščevalne agencije (CIA) iz leta 2012 Singalci
predstavljajo 74,9% prebivalstva (Ross, Savada, 1990; Berlič, 1999; Napokoj, 2011, Central
Intelligence Agnecy, 2018 ).
3.2.3. Tamilci
Tamilci predstavljajo drugo največjo etnično skupino na Šrilanki. Prav tako kakor Singalci se
tudi Tamilci delijo v dve skupini, ki se med seboj dokaj strogo ločujeta. Prvi Tamilci so na
otok prišli kot osvajalci iz južne Indije (danes zvezna država Tamil Nadu) v prvih stoletjih
našega štetja. Ta skupina priseljencev se je naselila na severnem delu otoka, predvsem na
polotoku Jaffna, kjer še danes predstavljajo regionalno večino. Ta skupina se danes
opredeljuje kot šrilanški Tamilci in govorijo tamilski jezik, ki spada v dravidsko jezikovno
skupino. Po verskem prepričanju je večina hindujcev. Prav tako kakor Singalci so bili tudi
Tamilci pripadniki različnih kast. V času britanske nadoblasti so bili favorizirani v javnih
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oziroma vladnih službah v primerjavi z večinskim singalskim prebivalstvom. Prav tako so se
bolj množično vključevali v obrtniške in trgovske posle s kolonialisti in si tako tudi gmotno
izboljšali svoj položaj. V primerjavi z drugimi staroselci so se tudi med prvimi začeli zavedati
pomena izobrazbe, ki je nudila možnosti za delo v uradniških službah. Njihov ekonomski
položaj jim je omogočal višji odstotek služb kot drugim, čeprav so bili manjšina v primerjavi
s Singalci. Druga skupina pa so indijski Tamilci. Na otok so se priselili po letu 1830, ko se je
močno razširilo plantažno kmetijstvo, katerega so povečini upravljali Britanci. Zaradi
kastnega sistema, ki jih je uvrščal nižje kot šrilanške Tamilce so ostali izolirani in se niso
mešali z drugimi etničnimi skupinami. Čeprav so indijski in šrilanški Tamilci po jeziku, pisavi
in veri identični drug drugemu, niso nikoli složno delovali proti večinskim Singalcem. Zaradi
izgube državljanskih pravic se jih je skoraj tretjina odselila v Indijo. Indijski Tamilci tudi niso
sodelovali v državljanski vojni med dvema največjima etničnima skupinama na otoku. Po
oceni iz leta 2012 Tamilci predstavljajo 11,2% prebivalstva (Berlič, 1999; Napokoj, 2011,
Central Intelligence Agnecy, 2018).
3.2.3.1. Tamilska diaspora
Pojem diaspora označuje skupino ljudi s skupno identiteto (vera, jezik), ki živijo na območju
druge narodnosti ali vere. Tamilska diaspora ima po nekaterih ocenah 70 milijonov
pripadnikov, ki so razseljeni v več kot petdesetih državah po svetu. Migracije Tamilcev lahko
grobo opredelimo na starejše in novejše. Starejše migracije so bile spodbujene s strani
kolonialnih oblastnikov, ki so Tamilce iz jugovzhodne Indije (Tamil Nadu) priseljavali na
praktično vse druge celine. Novejše migracije pa so bile predvsem posledice vojn na Šrilanki,
ki so jo Tamilci zapuščali kot begunci oziroma so v drugih državah zaprosili za azil
(Sivasupramaniam, 2019).
V času kolonializma je bilo izseljevanje Tamilcev iz južne Indije najbolj številčno. Med leti
1750 in 1900 so jih kolonilani oblastniki selili kot delovno silo tudi v najbolj oddaljene
kolonije po svetu. Predvsem Britanci, Nizozemci in Francozi so Tamilce selili v Oceanijo,
Afriko, Latinsko Ameriko in južno Azijo, kjer so delali kot delavci na plantažah sladkornega
trsa, čaja ali pa kot delavci v rudnikih. Danes je najštevilčnejša Tamilska diaspora v Maleziji,
kjer po nekaterih podatkih živi več kot milijon Tamilcev. Poleg Malezije je številčna tamilska
skupnost tudi v Indoneziji, Singapurju in Mjanmarju (Sivasupramaniam, 2019).
Močne Tamilske diaspore so tudi v Afriki, predvsem na tropskih otokih v Indijskem oceanu.
Na Mauriciusu danes živi 115.000 Tamilcev, ki ohranjajo vezi s svojo matično domovino.
Svojo etnično pripadnost izkazujejo z verskimi obredi v več kot 250 templjih ter kot
proslavljanje hindujskih praznikov. Poleg Sejšelov in Reuniona je močna tamilska skupnost
tudi v Južni Afriki, kjer danes živi 250.000 Tamilcev. V Avstralijo in Oceanijo so bili Tamilci
prav tako naseljeni z namenom opravljanja dela na plantažah in rudnikih. Na Fidžiju tako
danes živi 80.000 Tamilcev. Približno 30.00 jih živi v Avstraliji, 3.000 pa na Novi Zelandiji.
V Latinski Ameriki so danes maloštevilčne tamilske skupnosti predsem na Karibih in v
Gvajani (Sivasupramaniam, 2019).
Tamilske skupnosti v Evropi in severni Ameriki pa so nastale drugače kot v državah Afrike,
Azije in Oceanije, saj so se ljudje tja priseljevali predvsem kot begunci iz Šrilanke. V Kanado
so se Tamilci začeli priseljevali po letu 1980, danes pa jih tam živi okoli 300.000. Živijo
predvsem v okolici Toronta. Okoli 200.000 jih živi v ZDA. V Evropi je največja skupnost v
Veliki Britanji, kjer živi 300.000 Tamilcev, od katerih jih je večina priseljena iz Šrilanke.
Skupnosti, ki štejejo nekaj deset tisoč ljudi so tudi v Nemčiji, Franciji, Italiji, Švici in na
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Norveškem, saj so te države Tamilce sprejemale kot begunce iz vojnih območij
(Sivasupramaniam, 2019).
Slika 1: Delavka na plantaži čaja

Avtor: Vid Tilia, 2017.
3.2.4. Mavri
Mavri (ang. Moors) so potomci arabskih trgovcev, ki so trgovali na Šrilanki od 8. stoletja pa
vse do prihoda Portugalcev na začetku 16. stoletja. Čeprav se je poimenovanje Maver
nanašalo na potomca Arabcev, se je izraz ohranil do danes in se uporablja za vse pripadnike
muslimanske vere ter tudi tiste, ki so se na otok preselili v kasnejših obdobjih. V vojnem
obdobju so se pogosto znašli v navzkrižem ognju med Tamilci in Singalci, saj jih ne eni in ne
drugi niso upoštevali kot del svojega nacionalnega telesa. Po oceni iz leta 2012 je delež
Mavrov 9,2% prebivalstva Šrilanke (Dimnik, Sajevic Podbevšek, 1999; Napokoj, 2011,
Central Intelligence Agnecy, 2018).
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3.2.5. Burgerji
Burgerji so sicer maloštevilčna narodna skupnost na Šrilanki, saj se jih tako opredeljuje zgolj
35 tisoč, kar je manj kot 0,2%. So potomci mešanih zakonov med Evropejci in avtohtonim
prebivalstvom. Ker so bili vzgojeni v duhu evropske kulture se njihova posebnost izraža v
jeziku, veri in navadah. V preteklosti so bili močno zastopani v uradniških službah v britanski
administraciji in so tako predstavljali most med domačim in evropskim prebivalstvom
(Napokoj, 2011).
Karta 3: Prebivalstvo po etnični pripadnosti

Vir: Population Atlas of Sri Lanka, 2012.
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4. Zgodovinski razvoj Šrilanke

4.1. Starejša zgodovina otoka
Najzgodnejši zapisi, ki omenjajo selitve Singalcev so zapisani v Veliki kroniki ali Mahavamsi
in segajo v 6. stoletje pr. Kr., ko naj bi se to ljudstvo pod vodstvom princa Vidžaje iz severne
Indije preselilo na Šrilanko. Prvotni prebivalci otoka Vedi so se pred invazijo Singalcev
umikali v težko dostopne predele, kjer so se v majhnem številu ohranili celo do danes. V
četrtem stoletju pr. Kr. se začne obdobje prve močnejše centralizirane države s sedežem v
Anuradhapuri. To je bil tudi čas, ko se je iz območja današnje Indije razširil budizem. Zaradi
vzpona hinduizma v južni Indiji je bilo kraljestvo večkrat v vojni z indijskimi zavojevalci.
Tudi vladarji iz Anuradhapure so posegali v dinastične spore na jugu Indije in tako izražali
svojo politično moč. V 11. stoletju so Singalci prestolnico kraljevine iz Anuradhapure
preselili v Polonnaruwo. Najbolj znan vladar iz tistega obdobja je bil Parakramabahu I., ki je
vladal kraljestvu v drugi polovici 12. stoletja. Kraljevina s prestolnico v Polonnaruwi v 14.
stoletju razpade na več manjših delov, Singalci pa so se zaradi različnih vzrokov vedno bolj
množično selili proti jugu. V tem času je na severu otoka nastala država s prestolnico v
Nallurju, kamor so se iz južne Indije priseljevali Tamilci. Med 13. in 16. stoletjem so bila
singalska kraljestva v stalni ogroženosti pred Malajci, Kitajci in Indijci. Na začetku 16.
stoletja so bila na Šrilanki tri močna kraljestva. Kraljestvo na polotoku Jaffna, kjer so vladali
Tamilci, na jugozahodu je bilo kraljestvo Kotte, v Osrednjem višavju pa kraljestvo Kandy, ki
je svojo suverenost ohranilo najdlje (Napokoj, 2011).
Otok bil tako v letih pred prvo evropsko kolonizacijo ločen na severni tamilski in južni
singalski del. Poleg priseljencev iz Indije pa so Šrilanko v 10. stoletju odkrili arabski trgovci,
ki so na otoku ustanovili trgovske postojanke in tako pustili verski pečat do današnjih dni. V
času velikih geografskih odkritij so kot prvi Evropejci na otok pripluli Portugalci in sicer leta
1505. Ti so na otoku ustanovili več trgovskih postojank. Prav Portugalci so zaslužni za
poimenovanje otoka Ceilão, ki se je v obliki Cejlon ohranilo kot uradno ime države do leta
1972. Po dobrih 150 letih portugalskega monopola nad surovinami so leta 1658 oblast
prevzeli Nizozemci. Nizozemska zapuščina je danes najbolj vidna v obmorskem mestu Galle,
kjer so kolonizatorji zgradili mogočno obrambno trdnjavo. Čeprav so obalo in trgovino
nadzorovali Evropejci pa je vse do leta 1815 obstajala singalska kraljevina v notranjosti otoka
s sedežem v mestu Kandy. Evropski kolonialisti so pustili svoj pečat v upravni, verski in
etnični strukturi. Razlike med etničnimi skupinami so kasneje pripeljale do številnih sporov in
nenazadnje tudi vojne (Napokoj, 2011).

4.2. Evropska kolonizacija Šrilanke
Po portugalski in nizozemski nadvladi med leti 1515 in 1796 so Šrilanko v svoj kolonialni
imperij vključili še Britanci. Britanci so na otoku vzpostavili popolno oblast in tako hoteli čim
bolje ekonomsko izkoristiti okupirano ozemlje. Predvsem zaradi svojih potreb so Britanci na
otok prinesli tudi hitro modernizacijo, ki se je sprva nanašala na graditev prometne
infrastrukture. Posledično je to pomenilo delno izboljšanje življenjskega standarda tudi za
domačine. Ko so v začetku 19. stoletja Britanci prišli na otok, je tam živelo le okrog osemsto
tisoč ljudi, 150 let kasneje pa je število prebivalstva naraslo na 7 milijonov, danes pa ima
Šrilanka skoraj 22 milijonov prebivalcev (Ross, Savada, 1990).
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V tridesetih letih 19. stoletja se je pod vplivom Jeremyja Benthama in Jamesa Milla razvil
novi filozofski nazor imenovan utilitarizem. Ta filozofski nazor je imel tudi praktične
posledice v gospodarstvu na takratnem Cejlonu, predvsem pri ustanavljanju gospodarskih
združenj. Ti so bili eden od temeljev razvijajočega se ekonomskega liberalizma. Utilitaristična
filozofija je vplivala tudi na nastanek dokumenta imenovanega Colebrook Report (1831-32).
Idejni vodji reformnega programa sta bila W.M.G. Colebrooke in C.H. Cameron. Reforme so
se izkazovale kot nasprotje merkantilistični ekonomski politiki in želji po čim manjšem
vmešavanju politike v gospodarstvo. Reformni program je vplival tudi na etnično delitev
otoka. Colebrook je verjel, da je delitev otoka na različne etnične pokrajine nesmiselna. Prav
tako je z izenačitvijo vseh prebivalcev otoka želel urediti pravno zakonodajo, kar je bil eden
prvih korakov k nastajanju naroda oziroma kasneje nacije. Sledila je tudi ustanovitev neke
vrste vlade, ki naj bi decentralizirala oblast guvernerja. Izvršilni odbor (The Executive
Council) je bil izbran iz članov zakonodajnega odbora (The Legislative Council), ki je deloval
kot posvetovalni organ. Ta je imel poseben pomen za prebivalce Šrilanke, saj so bili trije od
petnajstih članov domačini. Politična emancipacija prebivalcev je bila v tistem času
revolucionarna in tako daleč najnaprednejša ureditev vseh britanskih kolonij. Vključevanje
domačega prebivalstva v politične strukture je pomenilo sprejemanje zahodnega načina
življenja, saj so preko britanskega šolskega, upravnega in pravnega sistema počasi spreminjali
svoje tradicionalne vrednote. Nov družbeni red, ki so ga favorizirali Britanci je pomagal
zrušiti tudi kastni sistem. V tem času je angleščina postala lingua franca na otoku (Ross,
Savada, 1990).
Colebrook-Cameronova doktrina je uvajala laissez-faire ekonomijo in tako spodbujala vedno
večji ekonomski liberalizem, ki je nadomeščal tradicionalno trgovanje. Družbena ureditev, ki
je določala stare odnose med lastniki in najemniki zemljišč se je na Šrilanki imenovala
rajakariya in je bila z reformami ukinjena. Družbena ureditev je temeljila na podeljevanju
pravic za uporabo zemljišča, ki so ga pripadniki nižjih kast odslužili z delom na zemljiščih
posestnikov. Posledično so bile ukinjene tradicionalne oblike uporabe in izkoriščanja
obdelovalne zemlje, ki so temeljila predvsem na pridelavi riža. Po mnenju Britancev je takšen
način obdelave zemlje upočasnjeval in zaviral razvoj kmetijstva. Samooskrbno ekstenzivno
kmetijstvo se je začelo spreminjati v intenzivno plantažno, ki je stremelo k večjemu
hektarskemu donosu. Prva plantažna kultura, ki se je uveljavila na Šrilanki, je bila kava (Ross,
Savada, 1990).
Zaradi slabega plačila in specifičnosti singalskega kastnega sistema so se lastniki plantaž
soočali s pomankanjem delovne sile. Potrebe po nizko plačani delovni sili so Britanci rešili z
uvozom indjiskih Tamilcev. Za potrebe plantažnega kmetijstva se je uporabljala predvsem
zemlja Singalcev z višjih kast, ki so jih po večini razlastili in s tem izzvali upore. V tem času
se pojavijo prvi upori budističnih skupnosti (sangha) proti kolonialnim oblastnikom, saj so
zemljo okoli budističnih templjev brez njihove privolitve spreminjali v plantaže kave. Upor
leta 1848 je pokazal, kako močan vpliv imajo budistični menihi na singalske množice.
Posledice upora so bile, da so Britanci pri poseganju v njihovo posest postali previdnejši. Na
sredini 19. stoletja so krščanski misijonarji nehote spodbudili gibanje, ki je budizem razglašal
kot singalsko »nacionalno« religijo in tako vedno bolj pridobival politično konotacijo. Tržna
naravnanost britanskih oblastnikov je pri domačinih zbujala tudi vedno večje nezadovoljstvo,
saj je bila večina pridelkov namenjena za izvoz, medtem ko je med prebivalci vladala lakota
in pomanjkanje. Ker je prišlo do različnih bolezni kavovca, ga je na plantažah začel
zamenjevati čajevec. Zaradi različnega načina obdelave tal ter pridelave tržno zanimivih
kultur je potreba po delovni sili vedno bolj naraščala. Po popisu iz leta 1911 je delež indijskih
Tamilcev, ki so bili pripeljani na otok za delo na plantažah znašal 12 odstotkov celotnega
prebivalstva (Ross, Savada, 1990).
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4.3. Rast nacionalizma na začetku 20. stoletja
Z rastjo izobraženega srednjega razreda in budističnega aktivizma se je povečevalo tudi
nezadovoljstvo ljudi, ki so hoteli spremembe tedanjega sistema. V 70-letih 19. stoletja je na
otok prišel ameriški polkovnik Henry Steele Olcott, ki je kasneje postal vodja teozofskega
gibanja. Gibanje se je zavzemalo za pravice zatiranih ljudstev predvsem v kolonijah. Olcott je
pomagal organizirati proteste pod vodstvom budističnih menihov uperjene proti britanski
oblasti. Njegovo cejlonsko teozofsko gibanje (Theosophical Society of Ceylon) je sodelovalo
pri ustanovitvi treh institucij: Ananda College, Mahinda College in Dharmaraja College,
namenjenih izobraževanju ljudi. Poleg tega je v tistem času nastalo preko 200 budističnih šol,
ki so izobraževanju dajale pomembno vlogo in spodbujale krepitev nacionalne zavesti s
pomočjo spoznavanja kulture in starejše zgodovine še iz časov zgodnje naselitve otoka.
Budistična gibanja so se vedno pogosteje upirala proti vse hitrejšemu prodoru zahodnega
načina življenja in tako nasprotovala tudi uživanju alkohola (Ross, Savada, 1990). Prav
povečano uživanje alkohola je proti koncu 19. stoletja sprožilo močno gibanje, ki je
nasprotovalo odpiranju pivnic, s katerimi je rasla poraba in zloraba alkohola. Budistični
menihi so uživanje alkohola videli kot sovražnika ljudstva in mu tako ostro nasprotovali (De
Silva, 1981).
Na začetku 20. stoletja so nekateri dogodki bistveno vplivali na življenje v kolonijah. S
porazom caristične Rusije proti Japonski je upanje o premagljivosti evropskih sil vplivalo na
krepitev vedno večje narodne zavesti azijskih ljudstev. Prav tako pa so se narodna gibanja
navdala z upanjem o spremembah, ko so v Veliki Britaniji leta 1906 zmagali liberalci s čimer
so prekinili dvajsetletno vladavino konservativnih Torijcev, ki so se upirali kakršnimkoli
spremembam kolonialne politike (De Silva, 1981).
V letih pred prvo svetovno vojno so okrepljena nacionalistična gibanja, ki so jih vodili
budistični menihi, vedno bolj prihajala v konfrontacijo z drugimi verskimi skupnostmi,
katerih člane niso smatrali kot sebi enake. V letih pred začetkom prve svetovne vojne je bila
posebej močna protikrščanska agitacija, ki se je posledično izrazila v napadih na krščanske
skupnosti. Prav krščanstvo je bilo skupni imenovalec, ki je britanske kolonizatorje postavljal
na nasprotno stran singalskemu nacionalizmu, kateri je združeval budistične vernike. V
naraščajočem nacionalističnem diskurzu je imela vsaka zahodna stvar negativno konotacijo
(De Silva, 1981).
Politično gibanje, ki so ga vodili domači politiki v tistem času, ni bilo tako radikalno
religiozno. Politično stanje bi lahko opisali kot obstoj dveh frakcij, katerih ideje so bile
pogosto enake in politična usmerjenost ni bila jasna. Konstitucionalna stran se je zavzemala
za politični program, ki so ga vzpostavili Britanci in so bili zato v političnih akcijah bolj
previdni. Želeli so ohraniti upravni sistem brez večjih sprememb, ki so jih na drugi strani
zahtevali nacionalisti. Zahtevane spremembe so se nanašale predvsem na povečanje
kulturnega vpliva in verske tradicije. Ta bi bila v povezavi s politiko vključena v državne
strukture. Najbolj goreči nacionalisti kot na primer Anagarika Dharmapala so že v času pred
prvo svetovno vojno razmišljali o samostojni državi. Swaraj ali nacionalna samostojnost je
bila v takratnih razmerjih moči še neuresničljiv ideal, h kateremu niso stremeli vsi borci za
nacionalne pravice. So pa ideje, kot na primer prohibicija alkohola združile obe politični
frakciji in jim dale močnejši politični pomen. Zaostrovanje odnosov med domačim
prebivalstvom in Britanci je povzročila tudi počasna preobrazba upravnega aparata. Britanci
so se predolgo otepali nujno potrebnih reform in podcenjevali moč ljudi, ki so jih vedno bolj
združevale nacionalne ideje. Vedno večjo moč so dobivali domači izobraženci, ki so
predstavljali most med državo in podeželskim prebivalstvom. Guverner Cejlona Sir Henry
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MacCallum se je zavedal, da so izobražene elite pomemben faktor pri vodenju države, vendar
je strogo nasprotoval ideji o njihovi popolni politični emancipaciji. Z majhnimi reformami so
vsaj navidezno vključevali domačo elito v upravo. Čeprav je vključevanje domačinov
potekalo počasi, se je kljub temu spreminjala socialna sestava prebivalstva. Z nastopom
meščanstva in delavstva je bilo reformiranje kolonije nujno, vendar so Britanci korenitim
spremembam nasprotovali in z njimi odlašali (De Silva, 1981).
Čeprav je imela prva svetovna vojna majhen vojaški vpliv na Cejlon, saj ga neposredno ni
prizadela, je dala nov zagon nacionalističnemu gibanju na otoku. Zavezniki združeni v veliki
antanti so v želji po večjem uporu proti sovražniku uporabljali propagando, ki je poudarjala
samoodločbo in svobodo narodov. V tem obdobju gibanja za samostojnost dobijo nov zagon.
V Indiji, Cejlonu in v drugih kolonijah so se nacionalisti vedno bolj zavzemali za samostojno
državo, v kateri bi živel en narod (De Silva, 1981).
Leta 1915 je na zahodni obali Šrilanke izbruhnilo nasilje med Singalci in Mavri. Britanci, ki
so upor hitro zatrli so aretirali več singalskih nacionalistov, med drugimi tudi poznejšega
prvega predsednika samostojnega Cejlona - D.S. Senanayake-ja. Poleg nacionalnih trenj so
pereča vedno bolj postajala tudi delavska vprašanja. Ta so v tem času izzvala proteste
železniških delavcev. Zatrtje upora je spremljalo nasilje, ki je še bolj podžgalo željo po
osamosvojitvi. Indijsko nacionalno gibanje pod vodstvom Nehruja in Gandhija je na Cejlonu
služilo kot model, kako se boriti za nacionalne pravice. Želja prebivalcev po večji samoupravi
je prisilila tradicionalne sovražnike Tamilce in Singalce k sodelovanju. Leta 1919 so
ustanovili politično gibanje imenovano Cejlonski nacionalni kongres, ki se je zavzemal za
spremembo ustave, ki bi omogočila več samouprave. Ravno želja po razširitvi ustavnih pravic
je omogočila rasno in politično harmonijo. V Cejlonskem nacionalnem kongresu so
sodelovali tako tamilski kot singalski politiki, ki so bili povečini izobraženi na Zahodu in so
predstavljali enoten vrhnji sloj družbe. Ta sloj pa ni imel velikega vpliva na podeželsko
prebivalstvo, saj z njim ni bil v vsakdanjih stikih (De Silva, 1981; Ross, Sevada, 1990).
Politično rivalstvo med domačim prebivalstvom se je v tem času še vedno nanašalo na kastno
razlikovanje in še ni imelo nacionalne konotacije, ki je kasneje politike delila med
prosingalske in protamilske. Singalski politiki so se tedaj še razvrščali med višinske in
nižinske, sčasoma pa so do izraza prišla tudi etnična razlikovanja. Odločilno vlogo pri tem je
imel guverner Sir William Manning. Višinski Singalci, ki se v preteklosti zaradi kastnega
sistema niso čutili povezane z nižinskimi Singalci, so v strahu pred izgubo politične moči
začeli sodelovati z guvernerjem Manningom. Cilj sodelovanja je bila oslabitev politične zveze
med nižinskimi Singalci in Tamilci. Novi ustavni amandmaji sprejeti v času vlade guvernerja
Manninga so omogočili večjo sodelovanje Singalcev v izvršilnih organih kolonije. Volitve v
reformiran zakonodajalni organ (Legislative Council) leta 1921 so zaradi spremembe
volilnega sistema Tamilce številčno oslabile. Pred reformo so bili manjšinski Tamilci in
Singalci bolj enakopravno zastopani. Šrilanški Tamilci so bili v uradniških službah
proporcionalno bolj zastopani kot Singalci, kljub temu, da so bili manjšina. Po novem pa so
bili Singalci kot prebivalstvena večina bolj številčno zastopani. Vse od tedaj so si Tamilci
prizadevali k povrnitvi zakonov izpred leta 1920. Zaradi ustavnih sprememb so Tamilci hitro
izgubili do tedaj dokaj ugoden položaj. Do začetka 30-ih let so postali manjšina tako številčno
kakor tudi politično. Velik udarec je pomenila smrt Sira Ponnambalama Ramanathana leta
1930, ki je odločno zastopal tamilske interese v državni politiki. Tamilci so se počutili vedno
bolj ogrožene, saj so hitro izgubljali politično moč in s tem tudi varno prihodnost (De Silva,
1981; Ross, Sevada, 1990).
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Sledil je čas, ko so Britanci vse hitreje izgubljali oblast v kolonijah, kar je postopoma vodilo
do popolne osamosvojitve. Leta 1937 je bil ustanovljen Veliki singalski odbor (Sinhala Maha
Abha), katerega pobudnik je bil S.W.R.D. Bandaranaike. Odbor je temeljil predvsem na
obujanju nekdanje slave budizma in nacionalizma. Poleg Velikega singalskega odbora so v
tem času nastale tudi druge politične frakcije, ki so se združevale predvsem na etnični
podlagi. Leta 1938 nastane Burgerska politična zveza (Burgher Political Association), leta
1939 Cejlonsko-indijski kongres (Ceylon Indian Congress) in leta 1944 Vsecejlonskotamilski kongres (All Ceylon Tamil Congress). Tako kot singalske so tudi tamilske skupnosti
na podoben način razvijale svojo nacionalno bit. Pri tem so izhajali iz zgodovine in sicer iz
časa zgodnjega naseljevanja otoka, a so jo interpretirali vsak na svoj način. V tem smislu so
eni in drugi značilnosti moderne nacije iskali v kraljevinah izpred nekaj stoletij, kar pa je bilo
domala neustrezno (Ross, Savada, 1990; Stokke, 1998).
Poleg porasta nacionalizma in strank desnega političnega pola, so v času med obema vojnama
nastale tudi levičarske politične stranke. Prvo je ustanovil A.E. Goonesimha leta 1931. To je
bila delavska stranka (Labour Party). Delavski stranki je sledila še ustanovitev treh
marksistično orientiranih strank. Leta 1935 je bila ustanovljena Ceylon Equal Society Party
(Lanka Sama Samaja Party-LSSP), nato pa tudi boljševistično–leninistična (Bolshevik–
Leninist Party) in komunistična stranka (Communist Party of Sri Lanka-CPSL) (Ross,
Savada, 1990). V 30-tih letih so strm vzpon doživele vse stranke, ki so se zavzemale za
narodno samostojnost. Prav LSSP je bila v tem najbolj uspešna, saj je združevala boj za
delavske in socialne pravice ter boj za državno samostojnost. Z leti se je LSSP uveljavila kot
močna politična sila v državi. Marksistične stranke so sprva politične cilje postavljale pred
nacionalne in tako niso razpihovale nacionalizma, kar se je kasneje predvsem v 70-ih letih
spremenilo (De Silva, 1981).

4.4. Vpliv druge svetovne vojne na Cejlon
Drugo svetovno vojno so prebivalci otoka občutili bolj kot prvo svetovno vojno. Hitro
vojaško napredovanje Japoncev v jugovzhodni Aziji in zavzetje Singapurja februarja 1942,
sta Cejlon spremenila v pomembno vojaško postojanko britanske kraljeve mornarice. Želja
Japoncev je bila vojaška prevlada v Indijskem oceanu in tako nadzor vse od Japonske preko
Perzijskega zaliva do Egipta, ki je bil takrat še pod nadzorom sil Osi. Vojaški nadzor nad
japonsko mornarico je imel viceadmiral Chuichi Nagumo. Čeprav je imela Japonska
številčnejšo mornarico, do odprte pomorske bitke ni prišlo, temveč le do letalskih napadov na
otok. Britanci so v boju proti Japoncem izgubili šestintrideset letal in nekaj bojnih ladij.
Mesto in trdnjava v mestu Trincomalee na vzhodu otoka sta postala strateško pomembna v
boju proti Japoncem. Da bi se Britanci zaščitili pred morebitno japonsko ofenzivo so zgradili
številne infrastrukturne objekte na otoku, ki bi v primeru napada omogočali logistično
podporo vojski. Šrilanka je bila kot komandni štab za jugovhodno Azijo deležna hitre graditve
nastanitvenih in zdravstvenih objektov. Ti so sprva služili vojski, po končani vojni pa so
prešli v civilno uporabo. Prav tako je v tem obdobju napredovalo gospodarstvo, saj se je
zaradi potrebe po surovinah, predvsem pa gumi ustvarjalo trgovinski presežek (Ross, Sevada,
1990).
Zaradi vojne so Britanci deloma preusmerili svojo pozornost iz svojega kolonialnega imperija
na dogajanje v Evropi. To je nedvomno dalo zagon vsem osamosvojitvenim željam po vsem
svetu. Tako je bilo tudi na Cejlonu. Vedno večja strateška pomembnost otoka in spretna
politika domačega vodstva se je odražala v britanski obljubi delne neodvisnosti Cejlona.
Tedaj je bil eden najpomembnejših šrilanških politikov D. S. Senanayake, ki se je kot politični
vodja uveljavljal že zadnjih dvajset let. Senanayake se je moral spopadati tudi z domačimi
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političnimi strujami, katerih zahteve so bile različne. Predvsem Bandaranaikova stranka
Singala Maha Sabha (Veliki singlaski svet) se je zavzemala za neodvisno budistično državo.
Ta je bila v nasprotju z idejo Senanayakeja o večetnični državi, ki bi svojo samostojnost
dosegla po mirnem in »mehkem« prehodu pod okriljem britanske krone. Pogajanja
Senanayakeja z vojaško in civilno britansko oblastjo so leta 1943 pripeljala do obljube o
možnem oblikovanju samostojne oblasti v sklopu Commonwealtha (Da Silva, 1981).
Leta 1944 je bil z namenom reformiranja ustave in uvajanjem participacije domačega
prebivalstva v javni upravi imenovan lord Soulbury. V zadnjih letih vojne, ko se je videlo, da
bodo sile Osi vojno izgubile so Britanci zopet postali manj naklonjeni uveljavljanju pravic
domačega prebivalstva v svojih kolonijah. Zahtevna pogajanja so spremljali številni
kompromisi, saj so Britanci želeli, da rešijo podobne osamosvojitvene težnje tudi v Burmi in
Indiji. Komisija, na čelu katere je bil lord Soulbury, je vodila k preoblikovanju ustave, ki je
kasneje kolonijo preoblikovala v dominion. Soulburyjeva ustava neodvisnega Cejlona je
uzakonila parlamentarni sistem z dvodomnim parlamentom. V spodnji dom parlamenta so bili
poslanci izbrani na volitvah, člani senata pa so bili izbrani s strani članov spodnjega doma in
guvernerja (De Silva, 1981; Ross, Sevada, 1990).

4.5. Neodvisni Cejlon
Po koncu druge svetovne vojne so zahteve Šrilančanov po samostojni državi postopoma
privedle do pogajanj z britanskimi politiki. Predstavnik šrilanških zahtev je bil D.S.
Senanayake, ki je že prej sodeloval z britanskimi oblastmi. S pogajanji so Britanci sprejeli
dokument imenovan Ceylon Independence Act of 1947, s katerim so Cejlonu zagotavljali
status dominiona. 4. februarja 1948 je v veljavo stopila nova ustava, ki je Cejlon postavila na
zemljevid samostojnih držav v okviru britanske skupnosti narodov (Ross, Sevada, 1990).
Osamosvajanje Šrilanke je bilo za razliko od sosednje Indije in Pakistana popolnoma
drugačno. Prehod politične oblasti iz rok Britancev v roke cejlonskim elitam je potekal mirno
in brez medetničnega oziroma verskega nasilja kot na primer v Pandžabu ali Kašmirju.
Zagotovo je k mirnemu prehodu pripomogel najpomembnejši politik Senanayake, ki je s
svojo kompromisno politiko znal pomiriti vse politične strasti in tako ohraniti mir (De Silva,
1981).
Senanayake je politično sodeloval z vodilnim politikom Tamilcev G.G. Ponnambalamom, ki
si je nadvse prizadeval urediti tamilsko vprašanje v novonastali državi. Politično sodelovanje
je bilo pragmatično in je obema stranema zagotavljalo politično stabilnost brez ekstremnih
dogodkov. Prav želja po politični stabilnosti je spodbudila Senanayakeja k sprejetju številnih
zakonov, ki bi zaključili diskriminatorno politiko do nekaterih narodnostnih manjšin. To je bil
prvi resnejši preizkus nove države, da bi uredila indijsko vprašanje, ki se je nanašalo na
indijske Tamilce, ki so jih zadnjih sto let Britanci uvažali kot delovno silo za delo na
plantažah čajevca. Pereče politično vprašanje je privedlo do sprejetja več zakonov med
drugim: Ceylon Citizenship Act of 1948, the Indian and Pakistani Residents Act No. 3 of 1948
in Ceylon Parliamentary Elections Amendment Act No. 48 of 1949. Vendar noben zakon
oziroma amandma ni vključeval indijskih Tamilcev kot polnopravnih državljanov Cejlona. Za
takšna politična dejanja je bil odgovoren predvsem strah pred večanjem moči šrilanških
Tamilcev, ki bi s politično podporo indijskih Tamilcev še bolj ogrožali Singalce. Singalski
nacionalisti so v tem času trdili, da bi morali ukiniti »privilegije« Tamilcev, kar bi pomenilo
zmanjšanje socialne nepravičnosti, ki naj bi bila podedovana iz kolonialnega obdobja (De
Silva, 1981; Stokke, 1998).
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Senanayake in stara politična elita so se zavedali tudi vedno večjega političnega vzpona
delavskih strank, katere so podporo črpale predvsem med revnimi in brezpravnimi delavci.
Etnična vprašanja niso povzročila samo razkola med Singalci in šrilanškimi Tamilci, temveč
tudi med šrilanškimi in indijskimi Tamilci. Tako se je leta 1949 od največje tamilske stranke
(All Ceylon Tamil Congress-ACTC) odcepila (tamilska) federalna stranka (Federal Party-FP)
pod vodstvom S.J.V. Chelvanayakama, ki je močno vplivala na tamilsko nacionalistično
politiko v naslednjih letih. Politični program FP je temeljil na nasprotovanju spravljivi politiki
stranke ACTC ter vsem levičarskim strankam (De Silva, 1981; Ross, Sevada, 1990).
Prva leta po osamosvojitvi je na politično življenje v državi najbolj vplivala Združena
nacionalna stranka (United National Party – UNP), katere vodja je bil D.S. Senanayake. UNP
je nastala kot koalicija različnih političnih strank, ki so združevale Singalce, Tamilce in
muslimanske Mavre. Stranka UNP si je oblast zagotovila na prvih splošnih volitvah leta 1947,
ko Cejlon še uradno ni bil neodvisen. Stranka je sprva nastopila kot proti komunistična in
nenacionalistična, kar se je kasneje deloma spremenilo. Edina resna opozicija UNP so bile
manjše marksistično usmerjene stranke, ki so imele na volitvah skromne možnosti za uspeh.
Razlog za uspeh UNP-ja je bila tudi neorganiziranost in razdrobljenost predvsem levičarskih
strank, ki se zaradi političnih nasprotij niso poenotile. Največja opozicijska stranka je bila
LSSP, katere moč je bila zaradi nesoglasij v interpretaciji ideologije majhna. UNP je Cejlonu
vladala naslednjih deset let. UNP je Cejlonu zagotovila politično stabilnost, saj je z vstopom
uglednega tamilskega politika G.G. Ponnambalama v stranko povezala glavne politične
deležnike v državi. Ostali tamilski politiki, ki se z združitvijo niso strinjali so ustanovili
Federalno stranko (FP), ki je do volitev 1956 ostala v senci političnega dogajanja. Politična
tranzicija je temeljila predvsem na boju proti netradicionalni marksistični politiki ter želji po
ohranitvi političnih struktur izpred osamosvojitve. Prav elitizem, ki je nastal še pod britansko
oblastjo, je tamilske in singalske politike tedaj še združeval. Poleg najpomembnejšega
politika-D.S. Senanayakeja je tedaj v stranki deloval še en ugleden politik, in sicer S.W.R.D.
Bandaranaike. Prav nesoglasja med tema dvema politikoma so privedla do ustanovitve nove
politične stranke, ki je do danes ostala ena od najmočnejših političnih akterjev v državi. V
juliju leta 1951 so Bandaranaike in levo usmerjeni politiki UNP ustanovili Svobodno stranko
Šrilanke (Sri Lanka Freedom Party – SLFP), ki je bila prva večja nemarksistična opozicijska
stranka v državi (De Silva, 1981; Ross, Sevada, 1990).
4.5.1. Prvo desetletje neodvisnega Cejlona
Razkol v stranki UNP je odločno vplival na politično dogajanje v državi. Hkrati je razkol
pomenil obrat v zunanjepolitični usmeritvi in tudi spremembe na notranjepolitičnem parketu.
Z vzpostavitvijo samostojne države je singalski nacionalizem vse hitreje rastel. Zahteva
večine, da prevlada nad manjšinami je vodila k poenostavljanju političnega stanja v državi. S
tem mislim predvsem na združevanje številnih identifikacijskih oblik v eno. Singalski
nacionalisti so za svojo prioritetno identifikacijo uporabljali predvsem budizem in s tem takoj
izključili kristjane, ki so bili zgolj versko spreobrnjeni pripadniki iste etnične skupine. V
podobnem duhu so kot največja manjšina nacionalno podstat ustvarili tudi Tamilci. To je
počasi vodilo v nepremostljive razlike med dvema političnima silama. Vsaka skupnost je tako
tvorila religiozni nacionalizem proti kateremu se je borila Senanayakejeva politična struja, ki
je želela ustvariti sekularno nacijo, v kateri bi bilo dovolj prostora za različne veroizpovedi in
etnične manjšine (De Silva, 1981; Stokke, 1998).
Zaradi korejske vojne, ki se je začela leta 1950 ter razmer v svetu je naraščala vrednost čaja,
ki je bil glavni izvozni produkt države tako, da je kljub osamosvojitvi gospodarstvo ostalo
stabilno. Oblast je socialni mir vzdrževala z delitvijo hrane in subvencijami (Napokoj, 2011).
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Kljub temu, da je Senanayake vodil spravljivo politiko je razhajanje med singalsko večino in
tamilsko manjšino vedno hitreje naraščalo. Po nenadni smrti Senanayakeja zaradi kapi leta
1952, je država izgubila vodjo, ki je znatno prispeval k njeni enotnosti in miru. Na ponovnih
volitvah je prišlo do »drobljenja« političnih strank, saj sta se za singalske glasove potegovali
dve stranki: Senanayakejeva UNP in Bandaranaikova SLFP. Prav tako pa sta se na volitvah
spopadali stranki CTC (Ceylon Tamil Congress) in FP (Federal Party), ki sta se potegovali za
glasove tamilskega prebivalstva. Na politično prizorišče so vstopili različni politiki z
različnimi programi, ki so s populističnimi agitacijami še bolj spodbujali nacionalno
opredelitev. Tamilska FP je že nakazovala politične težnje po ustanovitvi avtonomne
pokrajine. Na čelu UNP, ki je zmagala na volitvah, je očeta nasledil sin Dudley Senanayake,
ki pa ni dolgo ostal na oblasti. Zaradi sprememb na svetovnem trgu je po letu 1952 sledila
gospodarska kriza, ki je vzpodbudila nezadovoljstvo prebivalcev in privedla do uličnih
nemirov. Stanje v državi se je poslabšalo tudi zaradi eksponentne rasti prebivalstva, saj država
ni bila sposobna zagotavljati dovolj hrane. Ulični nemiri, ki so postajali vedno bolj nasilni, so
oktobra 1953 prisilili Dudleya Senanayakeja k odstopu. Na čelu vlade ga je nasledil bratranec
Sir John Kotelawala, ki je ostal na oblasti do leta 1956. Vladavino Kotelawale je zaznamovala
pokončna politična drža, saj se ni želel povezovati z nobeno politično velesilo. Na konferenci
v Colombu leta 1954 in Bandunški konferenci v Indoneziji leta 1955 je postalo jasno, da J.
Kotelawala nasprotuje idejam o povezovanju držav, ki jih je zagovarjal indijski premier
Jawaharlal Nehru. Prav tako je Kotelawala obsodil komunizem in zavrnil članstvo v
organizaciji SEATO (Southeast Aisa Treaty Organization). Veliki Britanji je Kotelawala le
dovolil, da ohrani svoja vojaška oporišča na otoku. Zaradi veta, ki ga je vložila Sovjetska
zveza je bil Cejlon v ZN sprejet šele leta 1955 (Ross, Sevada, 1990).
Volitve leta 1956 mnogi opisujejo kot najbolj pomembne v moderni zgodovini države, katere
posledica so bili tudi vedno večji etnični nemiri. S.W.R.D. Bandaranaike je po porazu na
volitvah leta 1952 začel obširno politično agitacijo. Stranka SLFP je svojo politično
popularnost pridobivala z obljubami o povrnitvi slave budizmu in singalskemu ljudstvu.
Čeprav je bil vodja stranke SLFP Bandaranaike šolan v Evropi, na oxfordski univerzi in sprva
prozahodno usmerjen, je sledil obrat v njegovi politični karieri. Začel je poudarjati svojo
budistično veroizpoved, zahodnjaška oblačila pa je zamenjal za tradicionalno budistično
opravo. Stranka SLFP je proglašala, da je budizem v nevarnosti in tako spodbujala singalski
nacionalizem, kateri naj bi kot edini ubranil singalsko ljudstvo pred hindujci in kristjani.
Bandaranaike je UNP proglasil kot prozahodno stranko, katera ni hotela zagotoviti popolne
samostojnosti, ta pa naj bi bila možna samo s pretrganjem vseh vezi z britansko skupnostjo
narodov. J. Kotelawala je bil zadnji politični vodja, ki se je še zavzemal za ureditev etničnih
odnosov in zato obljubil status enakopravnosti tamilščine in singalščine (Ross, Sevada, 1990).
4.5.1.1. Volitve leta 1956 in njene posledice
Bandaranaike je pod vodstvom SLFP ustanovil koalicijo strank imenovano Združena ljudska
fronta (Mahajana Eksath Peramuna – MEP), katera je sodelovanje ponudila tudi marksistično
oziroma komunistično usmerjenima strankama LSSP in CPSL. S široko politično koalicijo je
želel Bandaraniake za vsako ceno premagati UNP. V svojem političnem programu je
obljubljal nacionalizacijo plantaž, bank in industrije ter prenos lastništva na singalsko
prebivalstvo. Nasprotovanje tamilski populaciji je Bandaranaike najbolj jasno izrazil z
napovedjo ukinitve angleščine kot upravno-administrativnega jezika, prepovedjo tamilščine in
uzakonitev singalščine kot edinega uradnega jezika (Sinhala Only). Populistični diskurz
Bandaranaikeja je sovpadal s 2500. obletnico rojstva Bude, ki je še dodatno vplivala na
odločanje budistične večine. Budistični aktivisti so volitve primerjali z bojem med dobrim
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(Združena ljudska fronta) in slabim (UNP). Združena ljudska fronta je tako na volitvah 1956
dobila močno večino v parlamentu (Sri Lanka: Civil War along Ethnoreligious Lines, 2013).
Prva močnejša politična organizacija, ki se je postavljala v bran Tamilcem je bil Vsecejlonski
tamilski kongres (All Ceylon Tamil Congress-ACTC), ki ga je leta 1944 ustanovil G.G.
Ponnambalam. V času takoj po osamosvojitvi je ACTC še sodelovala z Senanayakejevo UNP,
kar ni bilo pogodu vsem v stranki. Posledica tega je bila leta 1949 ustanovitev Federalne
stranke (FP) pod vodstvom S.J.V. Chelvanayakama, ki se je zavzemal za ustanovitev
zaokroženega območja s tamilsko upravo, ki bi skupaj s singalskim delom tvoril federalno
unijo. Federalna enota, kjer bi kot uradni jezik prevladovala tamilščina je bila po mnenju
članov FP edina alternativa mirnemu sobivanju na otoku. Federalna stranka je s poudarjanjem
kulturne različnosti Singalcev in Tamilcev ter zaščito slednjih pridobila ljudsko podporo.
Konservativni ACTC pa je na volitvah 1956 doletela podobna usoda kot singalsko UNP, saj
jima je nacionalistična stran v obeh primerih očitala medsebojno sodelovanje, kar je bilo v
vedno bolj napetem populistično-nacionalističnem diskurzu pravi politični propad »zmernih«
političnih opcij (Ross, Sevada, 1990).
Zmaga na volitvah in sestava vlade pod vodstvom Bandaranaikove SLFP je hitro pokazala,
kakšno politiko nameravajo voditi. Vlada je predstavila nov zakon o jeziku (Official
Language Act), ki so ga obljubljali na volitvah. Zakon (znan tudi kot »Sinhala Only«) je
uveljavil singalščino kot edini uradni jezik v državi, kar je izzvalo ostro reakcijo pri Tamilcih,
ki so zakon razumeli kot napad na njihovo kulturno bit. Po volitvah leta 1956 sta glavna
politična akterja na Cejlonu postala SLFP in FP, ki sta zagovarjala nacionalne pravice svojih
volivcev. Zaradi spornega zakona o uradnem jeziku so Tamilci sprožili nenasilni protest
imenovan satygraha, ki je dosegel svoj namen. Rezultat je bil sporazum med S.W.R.D
Bandaranaike-jem in S.J.V. Chelvanayakam-jem, ki naj bi tamilski manjšini zagotovil
avtonomijo v Severni in Vzhodni provinci in možnost uporabe tamilščine v administrativnih
zadevah. Zaradi spravljive politike je budistična duhovščina napovedala proteste in dogovor
proglasila kot »izdajo« singalsko/budističnega ljudstva. Singalski nacionalisti so federalizem
in zahteve Tamilcev zavračali zaradi strahu, da bi se šrilanški Tamilci v prihodnosti želeli
povezati s Tamilci v južni Indiji (Tamil Nadu) in se tako odcepili od južnega dela otoka.
Vprašanje uradnega jezika je vse hitreje preraščalo v konfrontacijo dveh nacionalističnih
strani, ki so državo vedno bolj vodile v konflikt, katerega so izkusila številna druga
postkolonialna ozemlja. Bandaranaike se je kot ministrski predsednik vedno bolj zavedal
nebrzdane rasti budističnega gibanja in ga hotel oslabiti tudi s tem, da je budistične šole
transformiral v javne (De Silva, 1981; Ross, Sevada, 1990).
Čeprav je Bandaranike svojo politično zmago proti stranki bivšega zaveznika dosegel s
populističnimi politični obljubami, je njegovo politično vladavino zaznamovala zmernost, saj
se je zavedal nevarnosti, ki so se pojavile kot rezultat agresivnega političenga diskurza. Že
najmanjši dogodki so dobivali nacionalno konotacijo in izzvali proteste, ki so običajno vodili
v nasilna obračunavanja. Tako je maja 1958 govorica, da je neki Tamilec ubil Singalca
sprožila proteste po celotni državi. Posledice le teh so bile na stotine mrtvih ljudi, predvsem
Tamilcev, kateri so bili kasneje še nasilno preseljeni iz singalskih v tamilske dele države.
Vrhunec politične krize v 50-ih letih je bil atentat na Bandaranaikeja, ki ga je 26. septembra
1959 izvršil budistični fanatik. Vodenje države je začasno prevzel W. Dahanayake, vendar je
zaradi nezmožnosti delovanja razpustil vlado še istega leta. Nekaj mesecev pozneje je vodstvo
stranke po svojem možu prevzela njegova žena Sirimavo R. D. Bandaranike, stranka pa je
umor vodje znala dobro izkoristiti na političnem parketu (De Silva, 1981).
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Slika 2: S.W.R.D. Bandaranaike

Vir: Encyclopedia Britannica, 2019.

4.6. Zaostrovanje medetničnih odnosov
Marca leta 1960 so bile razpisane volitve na katerih je zmagala UNP, ministrski predsednik pa
ponovno postane Dudley Senanayake. Kljub temu, da je na volitvah UNP dobila 33 odstotkov
glasov, je bila opozicija premočna, zato so bile poleti istega leta zopet razpisane volitve. UNP
je zaradi nasprotovanja nacionalističnemu diskurzu in hkrati nasprotovanju socialističnim
idejam izgubila vso podporo volilcev. Na drugi strani pa se je toliko bolje odrezala SLFP,
katero je vodila Sirimavo Bandaranaike. Ustvarila je mit ženske ter nadaljevala politično pot
svojega moža. Podobno kot pokojni mož je oblikovala Združeno ljudsko fronto in zmagala z
absolutno večino ter tako postala prva ženska na položaju premierke na svetu.
Bandaranaikejeva je s svojo politiko vplivala na hitro poslabšanje odnosov med Singalci in
Tamilci, slednji pa so se upirali z državljansko nepokorščino. Prav tako je odločilno posegla
proti krščanskim skupnostim. Od leta 1956 do 1970 se je delež Tamilcev zaposlenih v javnih
službah zmanjšal s 60 na 10 odstotkov (Rotberg, 1999). Pod njeno vlado se je spremenilo tudi
gospodarstvo, saj se je Cejlon začel povezovati z netradicionalnimi trgovinskimi partnerji
npr.: Sovjetsko zvezo, Romunijo in Egiptom. Čeprav so bile notranjepolitične reforme
socialističnega značaja, se zunanja politika še vedno ni opredeljevala kot prosovjetska. Zaradi
vedno bolj socialističnih reform se je krepila opozicija na čelu z UNP. Ta se je povezala s
Federalno stranko in Cejlonskim delavskim kongresom (CWC), ki je zastopal indijske
Tamilce, ki so bili še vedno brez državljanstva. UNP je zmagala na volitvah leta 1965 in takoj
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spremenila zunanjo politiko, saj je bila država ekonomsko popolnoma paralizirana. Premier je
zopet postal D. Senanayake in navezal stike z ZDA, katere so zaradi nacionalizacije naftnih
podjetij prejšnje vlade odklonile pomoč državi. Vlada je s številnimi ukrepi zadovoljila skoraj
vse etnične skupine. Leta 1966 so uzakonili uporabo tamilskega jezika na ozemljih, kjer so
imeli le ti večino. Zaradi pomanjkanja hrane po vsej državi pa je popularnost vlade upadala.
Pred volitvami 1970 je SLFP formirala levo koalicijo, ki je vključevala tako socialiste, kot
tudi komuniste. Združena fronta je obljubljala radikalne reforme, ki naj bi izboljšale življenje
v državi. Njihovo najmočnejše orožje je bil zopet nacionalistični diskurz s katerim so UNP
očitali sodelovanje s tamilskimi političnimi strankami. Združena fronta je na volitvah leta
1970 močno porazila UNP in si tako zagotovila nemoteno politično delovanje. Zopet sta se
spremenili tako zunanja kot notranja politika. Država je navezala stike z vsemi azijskimi
komunističnimi državami in se odmaknila od prozahodne politike. Zaradi toleriranja
levičarskih organizacij so le-te pridobivale na vplivu in moči ter počasi postale neobvladljive.
Aprila 1971 je Ljudska osvobodilna fronta (Janatha Vimukthi Peramuna-JVP), ki so jo
sestavljali predvsem mladi Singalci, poskušala izvesti državi udar. S svojo ekstremistično
politiko so želeli prevzeti oblast, vendar jim to ni uspelo. Vojska je le s težavo upor zatrla, to
pa je zahtevalo več tisoč življenj. Družba se je vedno bolj radikalizirala in notranjepolitični
položaj je postajal vse bolj zapleten (Ross, Sevada, 1990).
Kot je že v petdesetih letih obljubljal premier Bandaranaike, je tudi njegova žena obljubila
spremembo ustave, ki bi Šrilanko spremenila v republiko. Ta je bila sprejeta maja 1972 in
močno spremenila ureditev države. Zakonodajna, izvršilna in sodna oblast je bila po novem
združena v Državni skupščini (National State Assembly), kateri so mnogi očitali
centralizacijo politične moči. Ustava je poleg politične ureditve spremenila tudi ime, ki od
takrat naprej ni bil več Cejlon, temveč Šrilanka. Ustava tudi ni več omenjala federalizma in
narodnih manjšin. Predvsem pa je prizadela Tamilce na vseh ravneh. V primerjavi s Singalci
so bili Tamilci v podrejenem položaju pri vpisnih kvotah za univerze, kar je postalo za
intelektualno elito huda grožnja. V odgovor na novo ustavo so vse tamilske politične stranke
združile svoje moči in se organizirale v Tamilsko združeno fronto, ki je bila kasneje
preimenovana v Tamilsko združeno osvobodilno fronto (Tamil United Liberation FrontTULF) (Ross, Sevada, 1990).
Po porazu na volitvah 1970 je vodilnim politikom v UNP postalo jasno, da morajo spremeniti
svojo politiko, saj tedanja ni dosegla željenih rezultatov. Predsednik stranke je postal J.R.
Jayewardene in takoj začel z reformo stranke. Predvsem se je osredotočal na mlajše volivce
in želel pridobiti njihovo podporo. Na volitvah 1977 je UNP močno premagala ostale
politične tekmece in zavzela 140 od 168 sedežev v parlamentu. SLFP, ki se ni povezala v
koalicijo, je bila največji poraženec volitev. Največja opozicijska stranka je sedaj postala
TULF, katera se je pred volitvami razglasila kot edini zastopnik tamilskih interesov in tako
združila šrilanške ter indijske Tamilce. Volitve leta 1977 so bile nekaj novega tudi zato, ker
večina politikov iz kolonialnih časov ni več sodelovala. Leta 1973 je umrl D. Senanayake, ki
je vodil stranko UNP, tik pred volitvami pa je umrl tudi eden najpomembnejših tamilskih
politikov S.J.V. Chelvanayakam (Stokke, 1998).
Z rastjo politične moči TULF-ja so rasle tudi njene politične zahteve oziroma so se hitro
radikalizirale. Tako je bila po volitvah prvič izražena zahteva po odcepitvi severne in vzhodne
province ter ustanovitev tamilske države imenovane Eelam. Čeprav je tamilsko separatistično
gibanje imelo podobne zahteve je bilo notranje razcepljeno in med seboj celo sovražno.
Stranka TULF ni mogla več nadzirati vedno novih skupin, ki so jih ustanavljali številni
Tamilci na podlagi različnih ideologij, kastnega sistema in celo osebnih ambicij. Za številne
nove radikalne skupine se je uveljavilo ime Tamilski tigri, med katerimi je prevladovala
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skupina imenovana Osvobodilni tigri tamilskega Eelama (Liberation Tigers of Tamil EelamLTTE), katera je bila ustanovljena leta 1972 pod vodstvom Velupillai-ja Prabhakaran-a. Že od
ustanovitve je skupina LTTE izvajala teroristične napade na svoje politične nasprotnike. Prav
ti napadi so izzvali oster odziv singalskih prebivalcev, kar je državo popeljalo v desetletja
dolg medetnični konflikt (De Silva, 1997)
Vlada Jayewardene-ja je leto po volitvah sprejela novo ustavo, ki je bila že druga v sedmih
letih. Glavne sprememba ustave iz leta 1978 je bila sprememba parlamentarnega sistema v
predsedniški sistem. Tako je Jayewardene postal prvi predsednik Šrilanke. Čeprav so bile v
tem času akcije LTTE-ja vse pogostejše, je uradna tamilska politika (TULF) še vedno
sodelovala z UNP in izborila nekaj pravic za tamilsko prebivalstvo. Tamilski jezik je po
ustavi iz leta 1978 dobil status nacionalnega jezika. UNP si je kupovala mir tudi z
vključevanjem tamilskih politikov v svojo vlado. Sodelovanje pa je postajalo vedno bolj
težavno zaradi vse pogostejših terorističnih napadov Tamilskih tigrov, kateri so bili združeni
pod okriljem največje skupine LTTE. Posledica terorističnih napadov je bilo sprejetje
protiterorističnega zakona (Prevention of Terrorism Act) leta 1979, ki je še poslabšal situacijo
v državi. Poleg kritik tamilske strani je bila vlada deležna tudi kritik iz tujine, predvsem s
strani nevladnih organizacij, ki so protiteroristični zakon videle kot orodje za utišanje
politične opozicije (Ross, Sevada, 1990; De Silva, 1997).

Slika 3: Ministrski predsedniki Šrilanke

Vir: Wikipedia-The Free Encyclopedia, 2019.
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5. Državljanske vojne

5.1.1. Socialni položaj prebivalstva
Tako singalski kakor tudi tamilski politiki so med svojim političnim bojem pozabili na porast
socialnih problemov v družbi. Prav razlike med družbenimi razredi so predstavljale nevarnost
za razpad enotnega nacionalnega razreda in tako slabljenje vpliva strank z nacionalističnim
programom. To je dokazal predvsem upor skupine JVP. Številčna populacija mladih, ki so bili
po večini brezposelni, so od uveljavljenih političnih strank zahtevali nove ukrepe, ki bi
izboljšali njihov položaj in se zato vedno bolj zatekali k radikalnim idejam. Predvsem
tamilska mladina je z napadi na politike in ustanove ogrozila obstoj tamilskega političnega
projekta. Želje, ki so prihajale s strani tamilske mladine, so v poznih 70-tih letih vzpodbudile
idejo o samostojni tamilski državi (Stokke, 1998).
Volitve leta 1977 so prinesle tudi obrat v gospodarstvu, saj je ekonomska politika prešla iz
socialistično usmerjene v bolj tržno usmerjeno (ekonomski liberalizem). Ukinitev
prehrambenih subvencij, uvoznih carin ter nekateri drugi ukrepi so sprožili splošno
nezadovoljstvo. Sprememba ekonomske politike je vplivala predvsem na družbene skupine, ki
so bile odvisne od državne podpore. Zaradi izgube dela in vsesplošnega poslabšanja
materialnega položaja je bil najbolj prizadet singalski srednji sloj, ki je nastal po
osamosvojitvi in je povečini proizvajal industrijske izdelke za domači trg. Na drugi strani pa
naj bi ekonomsko politiko bolje izkoristili Tamilci, ki so se že tradicionalno bolj ukvarjali s
trgovino. Posledično naj bi tudi ekonomsko stanje Singalcev izzvalo nezadovoljstvo in nasilje
nad Tamilci in Mavri v letih od 1977 do 1983. Eden najbolj simbolnih nasprotovanj priznanju
Tamilcev kot enakopravnih državljanov je bil singalski požig tamilske knjižnice v Jaffni leta
1981, kjer so bila uničena številna kulturno-literarna dela tamilskega ljudstva (Stokke, 1998;
Knuth, 2007).

5.1.2.

Udeleženci v oboroženih konfliktih

5.1.2.1. Tamilski tigri
Po sprejetju ustave leta 1972 so se radikalizirani Tamilci vse bolj množično vključevali v
različne paravojaške milice. Tega leta so bile ustanovljene skupine: LTTE (Osvobodilni tigri
Tamilskega Eelama), TNT (Novi tigri Tamila) in TELO (Osvobodilna organizacija
Tamilskega Eelama). Njihova sredstva za doseganje političnih ciljev so se razlikovala zgolj v
različni uporabi nasilja, zato je bilo pogosto težko določiti odgovornega za teroristične
napade. Že na začetku svojega delovanja so večkrat poizkusili izvršiti atentat na župana
Jaffne. Skupina EROS (Tamilski revolucionarji) je zgodaj navezala stike s teroristično
skupino PLO, ki se je na Bližnjem vzhodu borila s podobnimi metodami (Novak, 2002).
LTTE se je uveljavila kot najmočnejša skupina izmed vseh. Vodja LTTE je bil Velupillai
Prabhakaran, ki je milico vodil vse od začetka ter do konca, saj je z njegovo smrtjo tudi
prenehala delovati. Vojska LTTE-ja je štela 10.000 vojakov, ki so bili dobro izurjeni in
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strukturirani v različne skupine. Poleg delitve na politični in vojaški del, se je slednji delil še
na pomorsko in letalsko skupino, bojno krilo ter na samomorilsko enoto (Črni tigri). Prav
slednji so do leta 2000 prevzeli odgovornost za 168 samomorilskih napadov, kar je več kot sta
jih skupaj izvršila Hezbolah in Hamas v istem obdobju (Novak, 2002).
Organizacijo LTTE je financirala predvsem diaspora, ki je zagotavljala od 80 do 90 odstotkov
sredstev. Ostala sredstva je organizacija dobila predvsem s tihotapljenjem drog, orožja in
ljudi. Prav tako pa so finančna sredstva prihajala iz podjetij, v katerih so poslovali z ilegalnim
denarjem in ga tako prikazali kot neoporečnega. Po nekaterih ocenah naj bi letni proračun
LTTE znašal med 25 in 35 milijonov ameriških dolarjev, kar je Tamilske tigre postavljalo ob
bok najbolj razvitim terorističnim skupinam na svetu, kljub temu, da niso bili nikoli deležni
velike pozornosti. Pomoč je prihajala tudi iz držav, ki so nasprotovale takratni uradni politiki
Šrilanke. LTTE je tako dobival vojaško pomoč v orožju iz Afganistana, Pakistana in Indije. V
oboroževalne posle pa so bile vključene številne azijske države in bivše članice Sovjetske
zveze (De Silva, 1997; Novak, 2002).
5.1.2.2. Vojska Šrilanke
Nasproti separatistični milici LTTE je stala vojska Šrilanke. Ustanovljena je bila po razglasu
samostojnosti leta 1948 in je bila sestavljena iz treh delov; kopenskega, morskega in zračnega.
Vojaška struktura je kljub neodvisnosti ostala podobna kot pred njo in je posnemala predvsem
britansko vojaško organizacijo. Britanska vojska je tudi še dlje časa pomagala pri urjenju in
organizaciji. Vojaški izdatki so bili tedaj neprimerljivi s sosednjimi državami, saj je Šrilanka
leta 1955 namenila »le« 4 odstotke svojega BDP-ja v primerjavi z Indijo in Pakistanom, ki sta
namenila 20 oziroma 35 odstotkov letno. Vojska je zaradi slabe izurjenosti vojakov le stežka
zatrla poskus državnega udara skupine JVP leta 1971. Na začetku oboroženega konflikta s
tamilskimi uporniki je bila vojska kadrovsko podhranjena, vendar je država sredstva hitro
začela povečevati. Kljub večjim finančnim vložkom je leta 1987 vojska obsegala 40.000
vojakov, kar je bilo za uspešno zoperstavljanje upornikom premalo. Vzroke za
nepripravljenost vojske lahko iščemo tudi v bilateralnem anglo-cejlonskemu obrambnemu
sporazumu iz leta 1947, ki je Šrilanki zagotavljal vojaško zaščito pred napadom drugih držav.
Prav britanska vojaška zaščita, ki je novonastalo državo varovala pred zunanjimi napadi, je
deloma tudi oslabila vojsko, ki se na državljansko vojno ni resneje pripravljala (Ross, Sevada,
1990).
Graf 1: Odstotek BDP-ja namenjen za obrambo Šrilanke med leti 1982 in 1996
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Vir podatkov: Aruntilake, Jayasuriya, 2001, str. 1485.
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5.1.3. Vojne za neodvisno tamilsko državo

5.1.3.1. Prva vojna za Eelam
Zaradi vse bolj napetega političnega dogajanja se je stranka TULF odločila bojkotirati
predsedniške volitve leta 1982. Politično ozračje se je začelo hitro radikalizirati. Zaradi vse
nasilnejših protestov tamilske mladine so bili leta 1983 iz parlamenta izključeni vsi člani
stranke TULF, katerim se je očitala nelojalnost državi. Julija 1983 (imenovan tudi »Črni
julij«) je izbruhnilo najobširnejše izgredništvo do tedaj. Povod za izgrede je bil napad
tamilskih borcev na vojake v Jaffni, ki so bili tam nameščeni z nalogo ohranjanja miru.
Izgredi so preplavili celotno državo, kjer so Singalci preganjali Tamilce in uničevali njihovo
lastnino. Napadi na tamilsko skupnost so bili dobro organizirani, saj so nekateri singalski
napadalci posedovali spiske točno določenih ljudi, ki so jim predstavljali grožnjo. Dogajanje,
ki je pomenilo začetek 26-letnega medetničnega konflikta, je v kratkem času sprožilo val
nasilja, katerega posledice so bile najmanj 400 mrtvih, ter odselitev 150.000 Tamilcev iz
države, ki so pozneje v diaspori močno vplivali na dogajanje v vojni. Nekaj dni po krvavih
dogodkih je parlament sprejel še zakon o prepovedi vseh separatističnih gibanj, ter tako
Tamilske tigre še bolj potisnil v ilegalo. Način boja LTTE-ja je sprva izkoriščal element
presenečenja in teroristične napade, katerih žrtve so bili predvsem civilisti. Za enega takšnih
napadov velja anadhapurski pokol maja 1985, ko so Tamilski tigri s streli pobili 146
Singalcev. Zaradi maščevanja je v državi nastal val nenadzorovanega nasilja, ki ga je bilo
skoraj nemogoče ustaviti. Do konca leta 1985 je bilo na Šrilanki že več kot 50.000 beguncev
iz vseh narodnih skupin, ki nikjer niso bili več varni. Tamilski begunci so se množično
zatekali v begunska taborišča na jugovzhodu Indije (Stokke, 1998; Napokoj, 2011).
Karta 4: Ozemeljske zahteve za tamilski Eelam

Vir: Wikipedia-The Free Encyclopedia, 2019.
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Spomladi leta 1987 se je vladna stran odločila sprožiti obširno ofenzivo imenovano
»Osvobodilna operacija« z namenom uničenja separatističnih sil. Ofenziva je bila dokaj
uspešna, saj so borce LTTE-ja potisnili na skrajni sever otoka. LTTE oziroma njena frakcija
Črnih tigrov je v juliju istega leta izvedla maščevalni napad, kjer je bilo za posledicami
bombe ubitih 40 vladnih vojakov. Istega leta se je v konflikt aktivno vključila Indija, ki je na
otok poslala svoje mirovne enote IPKF (Indian Peace Keeping Force) z namenom
vzpostavitve premirja. Premirje, ki ga je indijska stran sklenila s predsednikom J. R.
Jayawardene-jem, je temeljilo na obljubi, da bo IPKF začela razoroževati upornike, medtem
pa se bo šrilanška vojska umaknila v vojašnice. Poleg indijske vojske ja na sever Šrilanke
prispela tudi znatna humanitarna pomoč. Premirje je uradno trajalo vse do leta 1990, medtem
pa sta se obe strani zgolj pripravljali na novo vojno. LTTE je v svojih vrstah zatrla opozicijo,
ki se je zavzemala za mirno reševanje konflikta. Prav tako so vladne sile finančno in
kadrovsko okrepile svoje vrste in se pripravile na nadaljnjo vojskovanje (Šteharnik, 2010;
Napokoj, 2011).
V letih, ko je z LTTE trajalo premirje, je na jugu še vedno vladalo nasilje, saj je prišlo do
upora marksistične skupine JVP, ki je že v 70-ih letih poizkušala izvesti državni udar. JVP je
pod vodstvom R. Wijeweere organizirala številne proteste in tudi umore svojih političnih
nasprotnikov. Centralni del države je bil zaradi uporov popolnoma ohromljen, kar je znatno
prizadelo šrilanško gospodarstvo. Leta 1988 je predsednik Šrilanke postal Ranasinghe
Premadasa, ki je z obsežnimi vojaškimi akcijami v naslednjem letu vse upore zatrl, vodje
upora pa so usmrtili. Po nekaterih podatkih je bilo v tem času ubitih med 30.000 in 60.000
pravih in domnevnih simpatizerjev skupine JVP (Napokoj, 2011).
S prisotnostjo IPKF na Šrilanki kmalu ni bil zadovoljen več nihče. V LTTE so močno
nasprotovali razoroževanju, singalski nacionalisti pa so dvomili v dejansko uspešnost IPKF in
zahtevali njihov odhod. Zaradi napadov LTTE-ja na singalske civiliste so se bile sile IPKF
celo primorane boriti proti tamilskim upornikom. Indijske mirovne sile so zasedle Jaffno v
bojih z uporniki pa so izgubile več kot tisoč svojih vojakov. Leta 1990 so indijske sile začele
zapuščati Šrilanko, medtem pa je rivalska skupina Eelamska ljudska revolucionarna
osvobodilna fronta (EPRLF) enostransko razglasila neodvisno tamilsko državo, ki je obsegala
vzhodno in severno provinco. Razglasitev EPRLF je podprla Indija, čemur so nasprotovali
pripadniki LTTE, ki so se borili za prevlado v separatističnemu gibanju (Novak, 2002;
Napokoj, 2011).
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Slika 4: Borci Tamilskih tigrov

Vir: The Guardian, 2019.

5.1.3.2. Druga vojna za Eelam
Obojestranski napadi so leta 1990 vodili v prekinitev premirja. Leta 1991 je skupina LTTE
poskrbela za svetovno znan atentat na indijskega premierja R. Ghandija, ki jim je odrekel
podporo. Atentat je bil dokaz, kako dobro razvita je bila teroristična mreža Tamilskih tigrov
in kaj vse so bili sposobni storiti. Srditi boji so se nadaljevali v severni in vzhodni provinci in
zahtevali ogromne žrtve na obeh straneh. Najbolj znan spopad je bila bitka za bazo
imenovano Elephant Pass, kjer je bilo v mesec trajajočem spopadu mrtvih več kot 2.000
vojakov. Zaradi nasilja so najbolj trpeli pripadniki vseh etničnih skupin. Žrtve so bili tudi
muslimani, ki so bili dokaj nepriljubljeni tako na tamilski, kakor tudi singalski strani. V tem
času so bili muslimani preganjani predvsem v vzhodni provinci, kjer so tvorili tretjino
prebivalstva. Ker so Tamilci želeli etnično čisto državo, je skupina LTTE iz okrožij, ki jih je
nadzorovala, izgnala okoli 80.000 muslimanov (Šteharnik, 2010; Stojanović, 2015).
Dve leti po uboju R. Ghandija je pripadnik LTTE izvršil še atentat na predsednika Šrilanke R.
Premadaso. Leto po njegovem atentatu je bila za prvo predsednico Šrilanke izvoljena
kandidatka stranke SLFP Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, sicer hči S. Bandaranaike.
Koalicija strank, ki jo je vodila C.B. Kumaratunga je prvič obljubila konec vojaških
spopadov. Januarja 1995 je sledilo drugo premirje ter pogajanja, katerih cilj je bil ustanovitev
avtonomnega tamilskega območja. Kompromisni dogovor je odklanjalo predvsem radikalno
krilo LTTE-ja, zato premirje ni trajalo dolgo. Še istega leta so se spopadi nadaljevali (Novak,
2002; Stojanović, 2015).
5.1.3.3. Tretja vojna za Eelam
Drugo premirje je trajalo le kratek čas. 19. aprila leta 1995 so se zaradi tamilskega uničenja
dveh vladnih ladij spopadi nadaljevali. Vlada si je močno prizadevala, da bi v vojni zmagala
in vzpostavila mir, zato je tudi intenzivirala vojaške operacije. Vladna vojska je zasedla
Jaffno, ki je bila prestolnica samooklicane tamilske države in tako sprožila begunski val, saj
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se je pred napadom iz mesta umaknilo 350.000 civilistov. Zaradi vojaške premoči vladnih sil,
so se pripadniki Tamilskih tigrov umaknili v težko dostopna območja in svoj boj nadaljevali
predvsem s terorističnimi akcijami. Leta 1996 so izvedli napad na Centralno banko in ranili
1400 ljudi ter jih skoraj 100 ubili. Nadaljevali so s številni samomorilskimi napadi v večjih
mestih kot sta Kolombo in Kandy (Napokoj, 2011).
Eden najbolj znanih napadov so borci LTTE-ja izvršili v templju Budinega zoba v Kandyju
leta 1998. Svetovno znan tempelj je predstavljal ponos nacionalne singalsko-budistične
države in je vseboval močno simboliko. Napadalci so zapeljali tovornjak poln eksploziva v
množico budističnih romarjev in jih osem ubili. Leta 1999 so nameravali izvršiti atentat na
predsednico C. Kumaratungo, ki pa je napad preživela, vendar ostala brez enega očesa
(Napokoj, 2002; Sri Lanka: Civil War along Ethnoreligious Lines, 2013).
Prebivalci Šrilanke so bili od vojne vedno bolj izčrpani, državna infrastruktura je bila
poškodovana ter gospodarstvo obubožano. Vedno pogosteje so se pojavljale zahteve po
končanju nesmiselne vojne. Vodja Tamilskih tigrov V. Prabhakaran je razglasil enostransko
premirje, vendar so ga kmalu preklicali, saj so uvideli šibkost vladnih sil. Sledil je napad na
mednarodno letališče v Kolombu, ki je bilo zaradi slabega varovanja lahka tarča za napadalce.
Med napadom je bilo uničenih osem vojaških in štiri potniška letala, kar je močno vplivalo na
turizem in na varnostno stanje na jugu države (Napokoj, 2011)
S posredovanjem Norveške kot mediatorja sta se 22. februarja 2002 obe strani sporazumeli o
prekinitvi ognja. Organizacija LTTE je na severu države obdržala obširno območje in tako de
facto vzpostavila državo. Po dogovoru iz Osla sta si sprti strani izmenjali vojne ujetnike ter
zopet vzpostavili cestne, železniške in letalske povezave. Tedanji predsednik Wickramasinghe
je državljanom obljubil mir ter sklenitev trajnega dogovora s tamilskimi separatisti. V času
premirja je zopet vzpostavila opozicija, ki je mirnemu reševanju spora nasprotovala. Tako
zopet nastane populistični diskurz, z namenom doseganja različnih političnih ciljev. V
predsedniški kampanji je kandidat M. Rajapaksa obljubil absolutno vojaško zmago nad
uporniki, kar mu je tudi zagotovilo tesno zmago na volitvah leta 2005 (Sri Lanka: Civil War
along Ethnoreligious Lines, 2013).
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Karta 5: Območje pod nadzorom Tamilskih tigrov v obdobju od 2002 do 2005

Vir: Napokoj, 2011, str. 53.
Med premirjem je prišlo tudi do razkola med Tamilskimi tigri. Poveljnik vzhodne province
Karuna, ki si je prizadeval za pogajanja, se je s svojimi silami predal vladni vojski. Konec leta
2004 pa je že tako ubobožani državi močan udarec zadal še uničujoč cunami. Za posledicami
cunamija in kasneje še bolezni je umrlo približno 30.000 ljudi. Transport humanitarne pomoči
je bil otežen tudi zaradi ponovne vzpostavitve sovražnosti (Napokoj, 2002; Sri Lanka: Civil
War along Ethnoreligious Lines, 2013).
5.1.3.4. Četrta vojna za Eelam
Zaradi kaotičnih razmer v državi so bili Tamilski tigri prepričani, da lahko vladnim silam
zadajo končni udarec in zmagajo v vojni. LTTE je v tem času nadzorovala približno četrtino
otoka, kjer so vzpostavili samostojno oblast. Zaradi sprememb dojemanja terorizma v svetu je
vedno manj držav simpatiziralo s tamilskim gibanjem. Po večjih samomorilskih napadih, je
leta 2006 Evropska unija LTTE razglasila za teroristično organizacijo. Tudi Pakistan in
Kitajska sta podprla vladne sile, kar je močno otežilo delovanje Tamilskih tigrov. V številnih
ofenzivah je vojska porazila umikajoče skupine tamilskih borcev. Ti so se utrdili na majhnem
območju v okrožju Mullaitiv. V spopadih je bilo najbolj prizadeto civilno prebivalstvo, med
katere so se pomešali tamilski borci, ki so po navedbah šrilanške vlade civiliste uporabljali za
živi ščit. Humanitarne odprave ZN so svetovno javnost stalno opozarjale na vojne zločine, ki
naj bi jih zagrešila šrilanška vojska, ko je pod pretvezo obračuna z LTTE z domov pregnali
predvsem civilno prebivalstvo. Na vrhuncu spopadov je moralo približno 300.000 Tamilcev
zapustiti svoje domove in pomoč poiskati v zasilnih begunskih taboriščih. Na območju
spopadov je šrilanška vojska prepovedala vstop tujim humanitarnim delavcev in novinarjem,
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da bi prekrila svoje početje. Vlada je januarja 2009 zasedla mesto Kilinochchi in šele tedaj
razglasila konec premirja. Od tedaj naprej so se Tamilski tigri samo še umikali in niso bili več
sposobni zagotavljati vojaškega odpora vladnim silam. Maja je bil ubit politični in vojaški
vodja Tamilskih tigrov Velupillai Prabhakaran, kar je pomenilo dokončen vojaški poraz.
Predsednik M. Rajapaksa je 16. maja 2009 oznanil vojaško zmago nad separatisti, ki so jo
naslednji dan tudi priznali (Napokoj, 2011).
5.1.4. Posledice vojn na Šrilanki
Šestindvajset let državljanske vojne je državi zadalo nepopravljivo škodo. Posledice, ki so
povečini negativne, se odražajo v današnji šrilanški družbi, gospodarstvu in državni
infrastrukturi. Čeprav obstajajo različne študije o ekonomskih posledicah, je le-te težko
natančno oceniti, saj se odražajo v različnih ekonomskih in družbenih sferah.
Vojna je zahtevala okoli 100.000 žrtev, čeprav se podatki močno razlikujejo. Predvsem
vladna stran zavrača obtožbe o etničnem čiščenju ter drugih zločinih, ki so imeli uničujoče
posledice za prebivalstvo. Predvojno stanje je praktično nemogoče doseči tudi zato, ker je
vojna povzročila beg okoli 300.000 ljudi, ki se nikdar več niso vrnili na Šrilanko. Živijo
predvsem v Indiji, evropskih državah in ZDA (Sri Lanka: Civil War along Ethnoreligious
Lines, 2013).
Slika 5: Zapuščen vojaški bunker v mestu Trincomalee

Avtor: Vid Tilia, 2017.
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Ekonomske posledice vojne se da prikazati predvsem z deležem BDP, ki se je v prvih letih
vojne v primerjavi s predvojnim stanjem skoraj prepolovil (Arunatilake in sod., 2001). Prav
tako je močno upadel turistični obisk otoka, ki je še leta 1983 beležil 400.000 turistov, štiri
leta kasneje pa le še 180.000 (Tourism growth and trends 1970-2017, 2017).
V študiji iz leta 2001 so Arunatilake in sod. ocenili ekonomsko škodo, ki jo je zaradi vojne
utrpela Šrilanka do leta 1996. Škodo so ocenili glede na direktne in indirektne vplive na
gospodarstvo. V prvo skupino so uvrstili povečane vojaške izdatke tako vladne strani kot
LTTE, škodo na infrastrukturi in pomoč v obliki hrane ter drugih nujnih življenjskih potrebah
Pri indirektnih vplivih so izpostavili: izpad tujih investicij in turističnega obiska, izgube
človeškega kapitala ter še nekatere druge dejavnike. Avtorji študije so izpostavili, da lahko
podajo le oceno škode, ker natančne škode ni mogoče izračunati. Vojna je do leta 1996 stala
približno 20,6 milijard ameriških dolarjev oziroma 168,5% BDP iz leta 1996. Kot pa
poudarjajo avtorji je bila škoda verjetno še večja, saj niso upoštevali vplivov na zdravje, bega
možganov in še nekaterih drugih dejavnikov, kot naprimer slabega ugleda države in
neprivlačnost za investicije. (Arunatilake in sod., 2001).
Poleg demografskih in ekonomskih negativnih posledic vojn je Šrilanka utrpela tudi obširno
degradacijo okolja. Najbolj prizadeta območja so na območju vzhodnega in severnega dela
otoka, kjer so bili boji najsilovitejši. Predvsem eksplozivna sredstva so povzročila požare,
kateri so uničili gozdove in kmetijske površine. Obstreljevanje mest s težjim topništvom je
povzročilo uničenje urbane infrastrukture ter posledično zapuščanje mest (Šteharnik, 2010).
5.1.5. Odziv svetovne javnosti na konflikte
Šrilanka je bila zaradi etničnih, verskih, jezikovnih in gospodarskih nasprotij desetletja krizno
žarišče. Zaradi različnih dejavnikov je dogajanje na Šrilanki ostalo v senci mednarodne
politike. Neposredno se v državljansko vojno poleg Indije ni vključila nobena država.
Brezbrižen odnos predvsem Združenih narodov (ZN) je presenetil številne človekoljubne
organizacije kot na primer Amnesty International in Human Rights Watch, katerih aktivisti so
stalno opozarjali na kršitve človekovih pravic. Za kakršnokoli intervencijo mednarodne
skupnosti na Šrilanki žal ni bilo interesa.
Krizno žarišče na Šrilanki je v ospredje mednarodne politike prišlo šele v zaključni fazi
državljanske vojne, ko so zaradi ofenzive vladnih sil prihajali različni pozivi za zaščito
civilnega prebivalstva. Aprila 2009 so v ZN na pozive Human Right Watch-a, kjer so
opozarjali na grobo kršenje človekovih pravic, le izrazili skrb glede dogajanja na Šrilanki.
Kljub trudu generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona, do tedaj ni prišlo do sprejetja nobene
resolucije sveta ZN za človekove pravice. Tudi Varnostni svet ZN ni formalno obravnaval
problema na Šrilanki. S strani ZN so prihajala le opozorila in želje o prenehanju nasilja. Tudi
Evropska unija je na krizo neučinkovito reagirala. Izrazila je le skrb za civilno prebivalstvo in
pozvala k preiskavi domnevnih kršitev človekovih pravic. Šele po koncu vojne, so nastali bolj
odločni pozivi k preiskavi domnevnih kršitev, vendar je avgusta 2014 tedanji predsednik M.
Rajapaksa napovedal, da bo preprečil vstop v državo vsem preiskovalcem ZN (International
Coalition for the Responsibility to Protect, 2019).
Večkrat prekinjena državljanska vojna na Šrilanki je glede na odziv mednarodne javnosti
ostala bolj notranje-političen problem, ki ni imel odmevnega vpliva kot druga krizna žarišča
po svetu. Leta 2015 je svet OZN za človekove pravice le sprejel resolucijo, ki je vladi
Šrilanke naložila preiskavo morebitnih vojnih zločinov ter izrazila zahtevo po spravi. Kljub
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zahtevi ZN pa se zločini na Šrilanki razrešujejo počasi, saj vladna stran nima interesa, da bi
raziskala zločine v katerih je verjetno sodelovala tudi sama (Amnesty International, 2019).
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6. Sklep
Šrilanka je zaradi svoje raznolikosti tipičen primer preraščanja medetničnih nasprotij v odprt
konflikt. Verske, etnične in jezikovne raznolikosti so prebivalstvo Šrilanke delile celotno
zgodovino. Poleg različnih verstev in kultur je močan pečat državi pustila evropska
kolonizacija. Razmere na otoku so bile najbolj zaostrene med leti 1983 in 2009, ko je na
otoku potekala večkrat prekinjena državljanska vojna med večinskimi Singalci in
manjšinskimi Tamilci. V nalogi sem želel predstaviti družbene značilnosti in zgodovino
države ter vzroke za nastanek konfliktnega območja.
Vsako zgodovinsko obdobje zagotovo pusti določene posledice v družbi in tako je tudi
kolonialno obdobje za številne azijske, afriške in latinskoameriške države pomenilo močno
zaznamovanje. Težko je trditi, da so za nerešene težave v vseh državah po svetu krivi
kolonialni oblastniki, vendar so številne bivše kolonije v prvih letih svoje samostojnosti
doživele podoben scenarij. Nerešena etnična, verska in družbena vprašanja so bila dolga leta
breme kolonialni politiki, ki se jih je uspešno ali pa neuspešno izogibala vse do tedaj, ko so
postala »pretežka«. Tedaj so se kolonialne države umaknile, države pa pustile v stanju,
katerega same niso znale obvladati. V državah so hitro izbruhnile revolucije, separatistična
gibanja in drugi družbeni konflikti, k temu pa je pripomoglo tudi slabo gospodarsko stanje in
neizobraženost večine prebivalstva.
Tudi Šrilanka je kot država z britansko kolonialno preteklostjo imela podobno usodo. Zaradi
nerešenega nacionalnega vprašanja po drugi svetovni vojni sta bila država in njen razvoj ujeta
v medetnični koflikt med dvema najštevilčnejšima narodnostnima skupinama. Predvsem želja
po politični prevladi Singalcev, je manjšinske Tamilce, ki so v času britanske nadoblasti
uživali številne privilegije odrinila od soodločanja v državi. Logična posledica slabljenja
tamilske politične moči in vedno večje diskriminacije v družbi je bilo nezadovoljstvo, ki se je
sprva izražalo mirno z demokratičnimi orodji, kar pa ni prineslo rezultatov. Rast prebivalstva,
slabe gospodarske razmere in neizobraženost so posledično ustvarile velike socialne razlike,
ki so številne mlade silile v različne radikalne skupine, ki so svojo politično vizijo videle v
oboroženem boju. Že neuspeli državni udar, ki so ga hoteli izvesti pripadniki milice JPV leta
1971 je nakazal, da se je politično ozračje naglo radikaliziralo. Strah pred izgubo identitete
tamilskega prebivalstva in hkrati nezadovoljstvo z življenjem v večinsko singalsko-budistični
državi, je pripeljal do zahteve po ustanovitvi lastne države tj. Tamilski Eelam. Odziv
Singalcev na separatistične težnje je bil razumljiv, saj se niso želeli odreči ozemlju, prav tako
pa so se bali povezovanja s Tamilci iz indijske province Tamil Nadu, s čimer bi le ti postali
močnejši.
Različni dejavniki so družbo pripeljali do točke, ko je rešitev krize videla zgolj v vojaškem
obračunu. Tako so protesti leta 1983 izvali serijo državljanskih vojn, ki so trajale 26 let, vse
do poraza Tamilcev leta 2009.
Kljub temu, da je danes na Šrilanki mir, je jedro problema vse do danes ostalo nerešeno. Iz
osebnih izkušenj, ki sem jih pridobil ob obisku Šrilanke leta 2017 sem uvidel, da vojna in
njene posledice še zdaleč niso pozabljene, vzroki konflikta pa odpravljeni. Vojaška zmaga v
takšnih okoliščinah ne more zagotoviti dolgotrajne rešitve razmer. Dejstvo je, da singalska
večina Tamilce še vedno vidi kot teroriste in jih zato tudi tako obravnava. Vprašanje je, ali je
dolgotrajni mir v takšnih državah sploh mogoč. Krizna žarišča (Pundžab, Palestina, Darfur ...)
dokazujejo, da je pot do rešitve takšnih družbeno perečih vprašanj težka, če že nemogoča.
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V nalogi sem skušal objektivno predstaviti prebivalstvene značilnosti ter dogajanje pred
začetkom konflikta za katerega obstaja več vzrokov. V nalogi je bolj podrobno opisana serija
konfliktov, s katerimi je bil dosežen vrh medetničnega nasilja na Šrilanki. Verjamem, da sem
z nalogo povzel bistvene razmere na Šrilanki in tako napisal delo, ki bi pripomoglo k
razumevanju le-teh.
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7. Summary
The idyllic sight of tropical island in Indian ocean is the real contradiction of events which
have determined inhabitants of Sri Lanka during long history. Turbulent era has begun when
different ethnic groups came from Deccan Plateau and settle down on island, today known as
Sri Lanka. In 10th century Arab merchants dicovered island and build commercial stands on
island's shores. Muslims left religious and cultural mark which is still important in Sri Lankan
society.
Ethnically mixed inhabitants of island were in constant confrontation between different
kingdoms and under foreign attacks. In 16th century Portugal explorers dicovered island and
started to exploit it's natural resources. After 150 years of Portuguese presence on Sri Lanka
they were substituted by Dutch colonialists. Their governing era also lasted for 150 years
when, in 1796 British took control of the island. They started to exploit natural resources
more strategically with clear economic interests. They developed plantation agriculture and
civil administration all around the island. Because of the lack of land and labour force British
colonialist siezed land of Sinhala peasants and imported thousands of Indian Tamil workers
from southern India, who are still in bad social position in nowadays Sri Lankan society. The
Sinhala people who are primarily Buddhist have been in constant confrontation with Tamils
who are Hindu. In colonial era this opponents became more rigorous. Tamil had quite good
position in civil life under British colonial rule compared with Sinhala and other ethnic
groups. This was one but not the only reason of late hostility between Tamil and Sinhala
people.
The British had strong control in Sri Lanka till beginnings of 20th century when modern
national ideas started to spread around the globe. People in colonies slowly realised that they
have been exploited and they wanted national sovereignty. During interwar period the ideas
and demands became louder. Sri Lanka gained it's independence in 1948. At first it seemed
that peaceful political transition was succesful but in following years tensions between ethnic
groups became hard to control. After the independence many politicians started using populist
discourse to gain popularity. This led to hostile atmosphere in Sri Lankan society. Political,
cultural and ethnic tensions resulted in local clashes between Hindu, Buddhists and also
Muslims. The Tamils, feared losing their identity and being overwhelmed by Sinhala majority
started using more radical methods to achieve political goals.
In 1983, years after the unstable situation in Sri Lanka local incident triggered 26 years long
armed conflict between Tamil separtists-Tamil tigers (LTTE) and government army. War was
devastating for every inhabitant. Number of casualties in war time is estimated around
100.000. Sri Lankan army achived victory against Tamil tigers from military aspect, but
problems which started the war are still unsolved. Sri Lankan society has enormous religous
and ethnic problems which are seen in every day life.
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