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Folkeafstemning blandt tamiler bosat i Danmark – 28. februar 2010 
 
Stemmeberettiget var herboende tamiler og deres ægtefæller og børn over 18 år. Afstemningen blev af-
holdt på 32 afstemningssteder rundt om i Danmark. Valgstederne åbnede d. 28. februar kl. 10 og lukkede 
kl. 18. 
 
Afstemningstemaet var: 
 
Erklæringen til afstemningen d. 28. februar 2010 som udføres blandt tamilerne i Danmark, for at afgøre 
nuværende validitet af det politiske fundament ved Vaddukoddai Resolution fremlagt af alle tamilske poli-
tiske partier i 1976 med stor tilslutning blandt tamilerne ved parlamentsvalget i 1977 på øen der kaldes 
Sri Lanka (Ceylon): 
 
"Jeg giver hermed min fulde støtte til genoprettelse af en uafhængig og suveræn stat Tamileelam i de 
nordlige og østlige dele af øen der kaldes Sri Lanka (Ceylon) på baggrund af, at Tamilerne på øen udgør 
en særskilt nation med deres oprindelige hjemland, og med retten til selvbestemmelse" 
 
Ifølge Danmarks Statistik bor der 7.147 borgere fra Sri Lanka i Danmark heraf har 4.147 afgivet deres 
stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 58%. 
 
Stemmeprocenten har varieret meget rundt om i landet. Det stemmested, der havde den højeste stem-
meprocent var Skanderborg med 95%. Der var 13 valgsteder med en stemmeprocent over 70%, 12 valg-
steder med mellem 50% og 69% i stemmeprocent og 6 valgsteder havde mellem 30% og 49% i stem-
meprocent og endelig var der København, der kun havde 16% der afgav deres stemme. (Se notat om 
stemmeprocenter pr. valgsted nedenfor.) 
 
Afstemningsresultatet blev at: 
• Ja: 98,2% 
• Nej: 0,5% 
• Stemte blank 1,3% 
 
TNS Gallup har fungeret som valgstyrer, dvs. der er dels udarbejdet valgsystemet og dels er der gennem-
ført en række tilsyn med valgsteder, for at sikre at valget var demokratisk. 
 
Gallup har tilset 4 valgsteder og alle har fungeret demokratisk. Vedlagt følger et kort notat vedr. Gallups 
kvalitetstjek af valglister og afstemning. 
 
Hvis der er spørgsmål til valget bedes de rettet til: 
Camilla Kann Fjeldsøe, Underdirektør i TNS Gallup, tlf. 2616 5458, camilla.k.fjeldsoe@tns-gallup.dk 
Remmon Washington, Talsmand I Dansk Tamilsk Forum, tlf: 61307254, talsmand@dansktamilskforum.dk 
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Notat om stemmeprocent pr. valgsted 
 
Der er afgivet stemmer ved alle valgsteder. Stemmeprocenten svinger dog en del. Nedenstående tabel vi-
ser andelen der har stemt i forhold til antallet af stemmeberettigede ved det enkelte valgsted, sorteret ef-
ter stemmeprocent: 
 

Stemmested: Antal stemmer Population Stemmepct 

Skanderborg 86 91 95% 

Middelfart 127 151 84% 

Randers 203 247 82% 

Tarm 90 112 80% 

Åbenrå 148 188 79% 

Grindsted 187 240 78% 

Svendborg 110 143 77% 

Faaborg 58 76 76% 

Holbæk 166 218 76% 

Slagelse 104 143 73% 

Nyborg 130 182 71% 

Fredericia 140 196 71% 

Ebletoft 114 163 70% 

Sønderborg 102 148 69% 

Vejle 205 307 67% 

Frederikshavn 78 117 67% 

Struer 136 209 65% 

Herning 406 651 62% 

Hobro 96 161 60% 

Holstebro 120 204 59% 

Ikast 158 270 59% 

Aalborg 202 363 56% 

Næstved 65 120 54% 

Horsens 174 323 54% 

Maribo 37 72 51% 

Viborg 135 282 48% 

Vejen 128 273 47% 

Nykøbing Sj. 53 115 46% 

Hillerød 96 216 44% 

Odense 81 218 37% 

Århus 132 433 30% 

København 80 515 16% 
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Nedenstående tabel viser afstemningsstederne sorteret efter antal afgivne stemmer. Heraf fremgår det, 
at Herning er det afstemningssted, hvor flest har stemt og at 11 afstemningssteder har modtager mindre 
end 100 stemmer.  
 

Stemmested: Antal stemmer Population Stemmepct 

Herning 406 651 62% 

Vejle 205 307 67% 

Randers 203 247 82% 

Aalborg 202 363 56% 

Grindsted 187 240 78% 

Horsens 174 323 54% 

Holbæk 166 218 76% 

Ikast 158 270 59% 

Åbenrå 148 188 79% 

Fredericia 140 196 71% 

Struer 136 209 65% 

Viborg 135 282 48% 

Århus 132 433 30% 

Nyborg 130 182 71% 

Vejen 128 273 47% 

Middelfart 127 151 84% 

Holstebro 120 204 59% 

Ebletoft 114 163 70% 

Svendborg 110 143 77% 

Slagelse 104 143 73% 

Sønderborg 102 148 69% 

Hobro 96 161 60% 

Hillerød 96 216 44% 

Tarm 90 112 80% 

Skanderborg 86 91 95% 

Odense 81 218 37% 

København 80 515 16% 

Frederikshavn 78 117 67% 

Næstved 65 120 54% 

Faaborg 58 76 76% 

Nykøbing Sj. 53 115 46% 

Maribo 37 72 51% 
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Notat vedr. Gallups kvalitetstjek af valgresultatet 
 
Gallup har foretaget følgende kvalitetstjek: 
1. Der var været uvarslet kontrol på 4 valgsteder på valgdagen 
2. Der har været samtaler med de danske valgstyrere 
3. Valgbogen er tjekket for at de samme navne ikke går igen og at alle navne er tamilske 
4. Antal stemmer i valgbogen og antal afgivne stemmer er afstemt 
5. Validering af stemmeprocent 
 
Ad 1. kontrol af 4 valgsteder på valgdagen 
Gallup har på valgdagen været på følgende valgsteder: 

• Hillerød 
• Herning 
• Sønderborg 
• Holstebro 

 
Dansk Tamilsk Forum var ikke bekendt med, hvilke valgsteder Gallup ville besøge og hvornår dette ville 
ske. 
 
Alle observatører fungerer som valgtilforordnede ved danske folketings- og kommunalvalg og kender der-
for til proceduren for demokratiske valg. 
 
Hovedformålet med besøget var at afdække om alle procedurer ved valget blev overholdt. Især var der 
fokus på, hvorvidt der var tale om hemmelig afstemning og hvorvidt registreringen og identifikation af 
vælgerne skete efter proceduren. Observatøren var til stede på valgstedet i gennemsnit 1 time. Der blev 
talt med såvel den danske valgstyrer, de tamilske valgtilforordnede og med flere vælgere. 
 
Der blev ikke fundet nogen uhensigtsmæssigheder ved disse besøg. 
 
Ad 2. Samtale med danske valgstyrere 
Under hele planlægningsfasen og på selve valgdagen har flere danske valgstyrere været i telefonisk kon-
takt med Gallup og på e-mail med Gallup for at få afklaret spørgsmål omkring valgproceduren. 
Disse spørgsmål havde dels teknisk karakter fx om hvordan man kom ind på afstemningssitet. Der var 
også spørgsmål i forbindelse print af valgkort.  
Alle valgstyrere er endvidere blevet bedt om skriftligt at redegøre for omstændighederne omkring bort-
visning af vælgere. Der har været få anmærkninger omkring at enkelte vælgere ikke havde identifikation 
på sig og derfor var blevet bortvist.  
 
Samtalerne med valgstyrene gav indtryk af, at der var informeret godt og tydeligt om reglerne for den 
demokratiske proces i afstemningen og giver dermed ingen anledning til anmærkninger. 
 
Ad 3. Valgbogen tjekket for navne, der går igen (dubletter) og for nationalitet på navne 
Valgbogen er tjekket igennem. Dels er der lavet en systematisk gennemgang af alle navne – og der er ik-
ke fundet eksempler på personer, der har stemt flere gange. 
Der er fundet meget få navne, der er danske – så få, at de langt mindre end 0,5% af alle navne. Hoved-
parten af disse har et tamilsk klingende mellem- eller efternavn.  
 
Tjek af valgbogen giver ikke anledning til anmærkninger. 
 
Ad 4. Antal stemmer i valgbogen og antal stemmer afgivet elektronisk 
I valgbogen står anført 4.141 navne, der har afgivet deres stemme. I den elektroniske afstemning er re-
gistreret 4.147 stemmer. Der er således en difference på 6 stemmer. Denne difference er så lille, at det 
ikke har nogen betydning for valgresultatet. 
 
Tjek af difference mellem valgbog og afgivne stemmer giver ikke anledning til anmærkninger. 
 
Ad 5. Validering af stemmeprocent 
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Der er ikke nogen præcise opgørelser over, hvor mange tamiler, der bor i Danmark. Men ifølge Danmarks 
Statistik er der bosat 7.147 borgere, der enten er født på Sri Lanka eller efterkommere af borgere, der er 
født på Sri Lanka. Indeholdt i dette tal er et ukendt antal Singalesere. Der imod er danskere der har giftet 
sig med tamiler ikke indregnet i de 7.147.   
 
Det er Gallups vurdering at det korrekte antal stemmeberettigede ved folkeafstemningen er mindre end 
7.147, men da dette tal er det eneste officielle tal, har vi valgt at anvende dette. Stemmeprocenten på 
58% er dermed sandsynligvis en smule undervurderet.  
 
I forlængelse heraf kan det konstateres, at forudsat en stemmeprocent på 58% og med et afstemnings-
resultat på 98% der stemmer ja, så ville der være tale om et flertal på ja – selvom alle de der ikke har 
stem, potentielt ville stemme nej.   
 
Stemmeprocenten tilstrækkelig høj til, at det ikke giver anledning til anmærkninger. 

 


