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Kære Per Stig Møller
”Åbent brev”
Vi tamilere henvender os denne gang med dyb skuffelse, vrede og frustration over, at der endnu
ikke er trådt en handling i kraft med holdbar virkning fra det internationale samfund og dermed
også Danmark.

Dette har i dag (d.20. april 2009) resulteret i, at den srilankanske regering endnu engang har
bombarderet sikkerhedszonen, hvor flere tusinde civile opholder sig. Angrebet har kostet over
1000 menneskeliv og efterladt ca. 2,300 hårdt sårede. Selv hospitalerne, hvor de sårede bliver
bragt hen, bliver ikke skånet for regeringens voldsomme og hensynsløse bombardementer, oplyser
en læge, Dr. T. Satyamurthy – direktør for Sundhedsydelser i Kilinochchi, fra konfliktzonen til BBC.
Han bekræfter det høje tal af sårede og døde i området omkring hospitalet, og flere af hans
kollegaer har set mange menneskelig ved udkanten af en vej i området. Dødstallet forventes derfor
at værre endnu højere, og folket er dybt chokerede og frygtfulde.

Vi har i måneder forsøgt at råbe verdenssamfundet op for at sætte en stopper for grusomhederne
på Sri Lanka. Dette alene fordi vi frygtede, at situationen ville udvikle sig til det, vi har set i den
seneste tid. Men verdenssamfundets tøven og tilbageholden har dag for dag kostet flere tusinde
menneskeliv og resulteret i, at en regering så bevidst og åbenlyst kan udføre en sådan massakre
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menneskerettighederne af i vores verden? Vi har ingen ord tilbage for at udtrykke vores skuffelse
og vrede. Vi føler os i høj grad svigtet af Danmark og resten af det internationale samfund.

Dagens angreb bør uden et sekunds tøven være grund nok til, at det internationale samfund og
dermed også Danmark omgående tager andre effektive midler i brug for at stoppe det brutale
folkemord på tamilerne på Sri Lanka. Ellers fortsætter folkemordet, og om ikke længe er de
resterende civile i sikkerhedszonen også blevet udryddet.
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Der må handles nu – og ikke i morgen!
For hver dag der går, dør der flere tusinde mennesker!
Pres FN og EU og få dem til at handle NU!
I er vores og tamilerne på Sri Lankas sidste og eneste håb.

Med venlig hilsen
Niranjan Kandiah
Tamilsk Ungdoms Forening.
Tlf. 29376541
Email: Niranjan@thisaigal.dk

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8009459.stm (Sri Lanka army 'killed civilians' “BBC”)
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=29111 (‘SLA advances behind human shield, act fast to rescue civilians,'
Puleedevan urges UN)
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=29105 (Casualties cross 1000 in SLA's attempt to capture civilians)
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