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Sri Lanka-konflikten
En analys av dess ursprung

MATTIAS NORDLUND



SAMMANFATTNING 

 

Svensk massmedia rapporterar sällan om den väpnade konflikten som pågår på Sri Lanka. 

En konflikt uppstår sällan från en dag till en annan utan utvecklas oftast över en längre 

tidsperiod. Konflikten involverar alla folkgrupper på Sri Lanka men huvudaktörer och 

huvudfiender är tamiler och singaleser. Det är agerandet i konflikten mellan folkgrupperna 

tamiler och singaleser jag väljer att analysera. 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att klargöra varför konflikten uppstått och när de 

första tecknen som kan relateras till dagens konflikt uppkommit. Vad var det som 

orsakade att konflikten övergick i regelrätta krigshandlingar 1983?. Har koloniseringen av 

Sri Lanka inverkat på konflikten?. Konflikten involverar huvudsakligen folkgrupperna 

tamiler och singaleser. Jag vill veta om någon av dem påverkat mer i konfliktens 

uppkomst än den andra?. Vad har orsakat motsättningar mellan tamiler och singaleser?. 

 

För att reda ut frågorna har jag tagit hjälp av Barry Buzans teori om hot som kan uppstå 

mot en självständig stat. Buzans teori om statens natur och hot som kan uppkomma mot 

statens natur har jag valt att applicera på tamilerna trots att tamilerna inte har en egen stat. 

Kurder och palestinier är exempel på andra folk där statens natur finns trots att ingen 

självständig stat erkänts av världssamfundet. Jag har valt att dela in uppsatsen i separata 

beskrivningar av Sri Lankas historia som följs av separata analyser för att slutligen 

presentera en resultatdiskussion.  

 

Uppsatsen avhandlar tiden från 500 f.Kr till juli 1983 eftersom jag ansåg att en analys av 

konflikten framtill idag skulle blivit alltför omfattande. Materialet jag använt är 

huvudsakligen böcker av olika författare med Alan J. Bullions bok ”India, Sri Lanka and 

the Tamil crisis 1976-1994” som huvudbok. Ett par tidningsartiklar har också använts som 

material till uppsatsen. 

 

Sri Lanka var under tiden före kolonialismen ett land där tre kungadömen styrde över 

olika delar av ön. Två kungadömen var singalesiska och ett tamilskt. Det förekom strider 

mellan kungadömena och invasioner från södra Indien under den förkoloniala tiden. 

Landet föreföll trots inbördeskrig fungera väl och var självförsörjande på livsmedel.  



På 1500-talet koloniserade Portugal ön och portugiserna följdes av Holländska 

kolonisatörer som följdes av Storbritannien. 1815 lyckades Storbritannien erövra hela ön 

vilket ingen av de tidigare kolonisatörerna lyckats med. Erövringen gjorde att britterna 

underkuvade hela befolkningen och bestämde att istället för livsmedelsproduktion som 

t.ex. risodling skulle britterna satsa på att skapa en exportekonomi med te och kaffe som 

huvudsakliga exportgrödor. 

 

För arbete på te och kaffeplantagen arbetskrafts-importerade britterna under kolonialtiden 

tamiler från södra Indien som allmänt kallas plantagetamiler. På Sri Lanka finns också 

tamiler som invandrat till ön några århundraden innan Kristi födelse de benämns Sri 

Lanka-tamiler. Även singaleserna är invandrade till ön vid ungefär samma tid som Sri 

Lanka-tamilerna. Britterna tillät missionering av katolicismen vilket störde de buddistiska 

grupperna på ön och i slutet av 1800-talet utbröt de första religiöst grundade bråken på ön. 

Problem mellan tamiler och singaleser förefaller ha uppstått huvudsakligen efter det att 

britterna låtit plantagetamilerna invandra för att britterna generellt gav tamilerna större 

privilegier än singaleserna. Tamilerna fick i större utsträckning än singaleser arbete och 

utbildning av Storbrittanninen vilket skapade avundsjuka mot tamiler. Politiska partier 

som bildades riktade sin politik främst till den egna folkgruppen. 

 

Efter självständigheten 1948 användes fortfarande det engelska språket inom undervisning 

och en del yrken. I olika perioder bildades huvudsakligen singalesiska regeringar vilka 

stiftade lagar som syftade till att minska användandet av engelskan. Tamilerna drabbades 

direkt och indirekt av språklagarna vilket upplevdes hotande mot den tamilska kulturen. 

Det bildades flera koalitionsregeringar mellan tamilska och singalesiska partier men i flera 

fall splittrades regeringarna av att endera parten bröt mot de löften som de avgett vid 

regeringsbildningen. Det föreföll som att ingen av parterna till slut litade på den andra. 

Upplopp och undantagstillstånd blev vanligare. De singalesiska partierna United National 

Party och Sri Lanka Freedom Party växlade mellan 1950-1977 att ha regeringsmakten 

med ytterliggare polarisering med tamilerna som följd.  

 



Tamilerna hade sedan början av 1900-talet uttryckt en önskan om att Sri Lanka skulle bli 

en federation av delstater med självstyre. Grupper av tamiler upplevde det hopplöst att 

genom politiska förhandlingar försöka nå tamilernas önskemål om en självständig delstat 

och bildade därför en militärgrupp kallad för Tamil New Tigers (TNT). TNT utförde 

väpnade aktioner och politiska mord i syfte att få gehör för tamilernas krav. 

 

Både singaleser och tamiler drabbades av hög arbetslöshet under 1970-talet vilket skapade 

hopplöshetskänsla hos båda folkgrupperna. Båda parterna bidrog till skapandet av en 

segregerad nation, åtminstone politiskt drog tamiler och singaleser åt vitt skilda håll. 

Tamilerna började ställa krav för att få en egen stat samtidigt som singaleserna betonade 

en sammanhållen nation. Singaleserna betonade sig själva som viktigaste folkgrupp och 

staten som buddismens beskyddare medan tamilerna försökte få gehör för sina kulturella 

värderingar med bl.a. språkfrågan som en av de viktigaste. 

 

TNT ombildades och blev LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam. LTTE fortsatte den 

väpnade kampen för en tamilsk stat. De huvudsakligen singalesiska regeringarna började 

möta LTTE:s våldskampanj med väpnade styrkor och våldet eskalerade alltmer. 1977 

vann UNP valet och Junius Jayewardene blev premiärminister. UNP började sin 

mandatperiod bra och det såg ut som att parterna kanske skulle enas i en del för tamilerna 

viktiga frågor. 

 

Men UNP ändrade författningen vilket medförde ett starkt presidentstyre. Polariseringen 

mellan parterna tilltog alltmer. Juli 1983 mördade LTTE tretton singalesiska soldater 

vilket utlöste vrede hos den singalesiska befolkningen och konflikten övergick alltmer i 

rena krigshandlingar. Den konflikt som från början bestod i sociala hot övergick med tiden 

i politiska hot vilket medförde att den politiska förhandlingsvägen blev låst. Hopplösheten 

hos tamilerna att förhandla politiskt för sin sak skapade LTTE. LTTE:s militära hot 

medförde att singaleserna ökade sin militära verksamhet och så var en ond cirkel igång 

med ett krig som alltjämt pågår. 
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1. SRI LANKA-KONFLIKTEN 

 

När svensk media rapporterar om en väpnad konflikt förklaras sällan orsakerna till 

konflikten. Svensk media har rapporterat lite om Sri Lanka-konflikten vilket bekräftades 

när material till den här uppsatsen söktes och endast ett mindre antal svenska 

tidningsartiklar och böcker om ämnet hittades. För att förstå konflikter och krig anser jag 

att vi måste vara medvetna om orsakerna till konfliktens uppkomst. Det är orsakerna och 

framväxten av Sri Lanka-konflikten jag kommer att avhandla i den här uppsatsen. 

 

Efter att tidigare författat en uppsats om mellanöstern och konflikten mellan israeler och 

palestinier och har ett intresse av internationella konflikter valde jag att arbeta med Sri 

Lanka konflikten. Det finns paralleller i Mellanöstern- och Sri Lanka-konflikten bl.a. 

väpnad kamp för egen stat, minoritetsförtryck utförd av en majoritet med regionalt 

minoritetskomplex, konfliktens geografiska område är begränsat och båda konflikterna är 

mycket komplexa. 

 

Sri Lanka där tamiler och singaleser en gång levde nära varandra är idag ett samhälle där 

tamiler och singaleser lever åtskilda. Uppskattningsvis 50 000 människor har dött till följd 

av den väpnade konflikten på Sri Lanka. Uppsatsen beskriver hur och varför singaleser 

och tamiler som levt relativt nära varandra i ett samhälle under ett par decennier i slutet på 

1900-talet utvecklar ett hat mot varandra som utmynnar i upplopp och urskillningslösa 

mord. 

 

På vilket sätt har de inblandade parterna hotat varandra och vilket hot dominerar? Hoten 

beskrivs och definieras enligt Barry Buzans teori om hot mot statens natur. Hoten som 

används är sociala hot, politiska hot, militära hot. Jag vill också veta om den brittiska 

koloniseringen av Sri Lanka har inverkat på konflikten. För att finna svaren har jag haft 

böcker och häften samt tidningsartiklar som behandlar Sri Lanka till förfogande. Jag har 

bearbetat materialet kvalitativt. Avhandlingen är indelad i beskrivningar av öns historia. 

Beskrivningarna följs av en analysdel med diskussion om hotens framväxt under 

respektive tidsperiod. Jag behandlar perioden 500 f. Kr-1983 e. Kr. Från juli 1983 klassas 

konflikten som inbördeskrig och en analys av kriget kan vara ett uppslag till en annan 

uppsats efter att denna lästs igenom och förhoppningsvis inspirerats av den här. 



2. VAD ÄR ORSAKERNA TILL KONFLIKTEN? 

 

Uppsatsens huvudsyfte är att klargöra orsaken/orsakerna till den väpnade konflikt som 

pågår sedan två decennier på Sri Lanka. Att orsaken eller orsakerna till det som betecknas 

som krigsutbrott 1983 bör sökas i Sri Lankas historia upplevde jag självklart eftersom en 

konflikt och därpå följande krig sällan uppstår över en natt. Min förkunskap om konflikten 

var mycket begränsad och jag visste väldigt lite om drivkrafterna hos tamiler och 

singaleser i konflikten. Jag ville därför finna svar på följande frågor: 

 

• Vilka faktorer bidrar till framväxt av konflikt mellan tamiler och singaleser på Sri 

Lanka? Kan faktorerna, enligt Buzans teori, klassas som militära, sociala eller politiska 

hot? 

 

• När uppstår de första händelserna som kan klassas som embryot till konflikten? 

 

• Hur har konflikten och hoten förändrats över tid och vad är den tändande gnistan i juli 

1983 då konflikten övergår till krig?. Jag vill veta vilken av de politiska, militära och 

sociala hot som dominerar? 

 

• Jag vill finna svar på hur den brittiska koloniseringen av Sri Lanka inverkat på 

konflikten. 

 

• Vilken part är mest aktivt hotande och därigenom mer skyldig till framväxten av 

konflikten än motparten? 

 

Frågorna är formulerade efter funderingar och värderingar av vad jag anser har relevans 

för att förstå framväxten av den väpnade konflikten på Sri Lanka. Barry Buzans teori om 

hoten som kan uppstå mot staten och samhället är instrumentet som hjälpt mig att finna 

svaren på mina ovan uppräknade frågor. 

 



3. METOD 

 

Jag har valt att arbeta med kvalitativ metod i uppsatsen. Jag finner den deskriptiva 

kvalitativa analysmetoden som bästa metod i syfte att förstå och förklara utveckling och 

uppkomst av Sri Lanka-konflikten samt beskriva de inblandade parternas ageranden. 

Uppsatsen är materialstyrd och det flesta böckerna har lånats på bibliotek. 

 

4. MATERIAL 

 

Huvudbok för uppsatsen har varit Alan J Bullions bok ”India, Sri Lanka and the Tamil 

crisis 1976-1994”. Boken beskriver ingående konflikten mellan 1976-1994 med fokus på 

Indiens intervention och konsekvenserna den medfört. Konfliktutvecklingen mellan 1976 

och 1983 beskrivs utförligt och det är viktiga år för en analys av konflikten innan krig 

utbryter. Boken tar upp delar av kolonialtiden men lite om förkolonial tid. Stig Toft-

Madsens bok ”State, society and human rights in South asia” handlar huvudsakligen om 

mänskliga rättigheter i Sydasien och behandlar även Sri Lanka-konflikten och 

utvecklingen under kolonialtid samt efterkolonial tid.  

 

Bo Kage Carlssons bok ”Sydasien -sju länder i en spänd region: Bangladesh, Butan, 

Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka” har tillfört information i 

uppsatsarbetet men är delvis för allmänt skriven. Ändå har en del fakta som Carlsson 

presenterar i sin bok använts som komplement till annan litteratur. 

 

”Världspolitikens dagsfrågor” behandlar konflikten i två häften och dem har jag använt 

till min beskrivning konfliktutvecklingen. Några artiklar ur andra tidskrifter har använts 

för beskrivning av förkolonial period, material som beskriver den peroden har varit 

svårfunnet.  

Både tamilsk och singalesisk förkolonial historia i modern tid omskrivits med avsikt att 

stärka respektive parts trovärdighet i frågan om vem av parterna som ursprungligen kom 

först till ön och därmed har mer rätt att bestämma över olika landområden. Jag bedömer 

den litteratur som använts för att beskriva förkolonial tid tillförlitlig och korrekt. 

 

Barry Buzans bok ”People, states and fear” har varit värdefull för att enkelt förklara 

hotbildens framväxt. Björn Hettnes ”Etniska konflikter och internationella relationer” 



används endast i resultatdiskussionen eftersom boken behandlar forskning om etnicitet och 

inte är deskriptivt berättande. Om Hettnes bok använts i uppsatsens avhandling hade jag 

fått ändra teorianknytning alltför mycket. Hettnes bok fokuserar på den etniska delen i 

konflikten. Därför valdes att enbart arbeta med Buzans teori. Hettne och Buzan kan 

kombineras men uppsatsstrukturen hade försämrats om jag hade valt att kombinera båda. 

Teorierna kompletterar varandra väl men då i en uppsats med annat syfte än denna. 

 

5. DISPOSITION OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

För att förstå händelser i världens olika samhällen t.ex. Sri Lanka-konflikten så behöver vi 

förstå samhällsutvecklingen i området och utvecklingen av de inblandade parternas 

relationer till varandra innan vi kan dra egna slutsatser om olika händelser. Ett krig som 

det på Sri Lanka uppstår inte över en natt utan ofta finns ett konfliktmönster i landets 

historia. För att enklare kunna utläsa mönstret och intensifieringen av hot mellan tamiler 

och singaleser har jag valt att indela min avhandling i tidsperioder. 

 

Uppsatsen beskriver Sri Lankas historia i tre perioder med början i förkolonial tid följt av 

kolonial tid och efterkolonial tid. Vidare är var och en av de tre perioderna uppdelad i 

tidsmässigt kortare perioder för att underlätta analysdelen som annars blivit 

svåröverskådlig med mycket bläddrande mellan faktadel och analysdel. I den deskriptiva 

delen presenteras Sri Lankas historia med material från olika författare och med Alan J. 

Bullions bok som huvudbok. Genomgående benämns ön Sri Lanka trots att öns officiella 

namn till 1972 var Ceylon. Användningen av ett namn underlättar läsningen av uppsatsen 

även om det kan betraktas som formellt orätt. 

 

Tamilerna benämns som enhetlig folkgrupp i större delen av uppsatsen men jag skriver 

ibland att det specifikt handlar om plantagetamiler eller Sri Lanka-tamiler. Även bland 

singaleserna förekommer grupper som avviker från den singalesiska huvudgruppen men 

där jag anser att det skulle ha tagit för mycket plats att diskutera dem inom ramen för 

uppsatsen. 

 

Sri Lanka har andra folkgrupper som blivit inblandade och drabbade av konflikten mellan 

tamiler och singaleser. Dessa grupper nämns i vissa fall i uppsatsen men deras inblandning 

är avsevärt mindre och de nämns därför bara kortfattat. I Huvudsak kommer uppsatsen att 



avhandla konflikten mellan tamiler och singaleser eftersom de är huvudparter i konflikten. 

Indiens inblandning och intervention behandlas inte alls eftersom Indiens inblandning 

huvudsakligen skett efter 1983 dvs tiden efter att konflikten övergått i krig. 

 

Buzans teori om hot mot statens natur används och uppsatsen behandlar tamilerna som ett 

folk med gemensam önskan om eget territorium med institutioner och statsidé och att 

dessa kan hotas såsom hos en självständig stat. Därmed appliceras Buzans teori om att 

statens idé, institution och fysisk bas kan existera, liknande kurder och palestinier, utan en 

självständig stat på tamilerna. Detta görs för att enkelt kunna jämföra hoten mellan 

parterna. Buzans hotteori används således som applicerad på den tamilska befolkningen 

och deras upplevelser av sociala, militära och politiska hot, riktade mot dem från 

singaleserna trots att tamilerna inte har en erkänd stat. 

 

Det finns fler politiska partier och grupper utöver de som nämns i uppsatsen men jag 

behandlar bara de som anses ha relevans för frågeställningen och avhandlingen. Oftast 

nämns partier som genomför förändringar och inte enskilda personer men t.ex. partiledare 

namnges vid enstaka tillfällen då de kan anses ha inverkan på konfliktutvecklingen. Namn 

på enskilda personer utelämnas oftast för att underlätta läsningen som annars kunde ha 

blivit svårförstålig eftersom namnen i Sydasien skiljer sig mycket från de namn vi är vana 

med i västvärlden. Analysen avhandlar tiden fram till och med juli 1983. Därefter 

eskalerar konflikten i regelrätta strider och fredsavtal ingås och bryts omvartannat i 

decennier. En analys som omfattar konfliktutvecklingen framtill idag skulle ha blivit 

alltför omfattande sett ur både tid och utrymmesperspektiv. 

 

Under kolonialtid och efterkolonial tid koncentreras uppsatsen på vad som kan betecknas 

som större händelser i konfliktutvecklingen. Stig Toft-Madsen skriver ”….the period from 

1948 to 1988 saw more than 6500 political events falling from outside established legal 

procedures of political life and often involving violence” (Toft-Madsen 1996:171). Många 

av de 6500 konfliktsituationerna har inträffat efter 1984 och siffrorna visar hur omfattande 

konflikten är, men också hur omfattande uppsatsen kunde ha blivit om samtliga händelser 

avhandlats. Att så inte gjorts beror på tidsbrist och framförallt utrymme i en uppsats på C-

nivå. Förkolonial tid beskrivs och analyseras huvudsakligen för att ge en inblick i Sri 

Lankas samhällsstruktur innan koloniseringen av ön genomfördes. 



6. TEORIN OM STATENS NATUR 

 

Vid en kurs i säkerhetspolitik läste jag Barry Buzans bok ”People, states and fear”. Boken 

behandlar Buzans olika teorier om uppkomst av nationella och internationella konflikter 

samt hur interna och externa hot mot en enskild stat uppstår. Boken har använts eftersom 

den är lämplig att utgå från eftersom uppsatsen handlar om uppkomsten av Sri Lanka-

konflikten. 

 

Teorin som används beskrivs i bokens tredje kapitel ”National insecurity: threats and 

vulnurbilities” med fokus på avsnittet ”Types of threat by sector”. Buzans teori visar hur 

nationell osäkerhet och hot kan uppstå inom det Buzan kallar statens natur. Statens natur 

består av statens idé, statens institutioner och statens fysiska bas. Statens idé är ideologin, 

statsstöd religion och idé om statsformation t.ex. statsnation eller nationsstat eller 

oförenlig delad stat som t.ex. Nord- och Sydkorea. Statens institutioner är parlament, 

lagstiftande församling, rättsväsende, polis och militär. Statens fysiska bas är det 

geografiska territoriet, naturresurser och befolkning. 

 

De olika delarna i statens natur kan existera utan att någon suverän stat utropats och Buzan 

avser bl.a. kurder och palestinier där såväl statens idé som fysiska bas finns i gruppernas 

medvetande utan en existerande självständig stat. Statens institutioner kan fungera genom 

t.ex. exilregeringar eller militära grupper i landsflykt. Statens natur förklaras endast för att 

skapa en bild om hur ett samhälle rent teoretiskt ser ut enligt Buzan. I uppsatsen 

analyseras endast hoten som kan uppkomma mot statens natur i enighet med Buzans teorin 

om statens natur. Analysen omfattar inte vilken del i statens natur hotet är riktat mot. 

 

Uppsatsen avgränsas till tre av de totalt fem hot som kan orsaka instabilitet i ett land 

genom hot mot statens natur. De fem hoten är: militära hot, politiska hot, sociala hot, 

ekonomiska samt ekologiska hot. Uppsatsen behandlar de förstnämnda; militära, politiska 

samt sociala hot. Avgränsningen görs vid dessa tre hot för att en analys av samtliga hot 

blivit alltför omfattande för en c-uppsats. De ekonomiska och ekologiska hoten är för 

svåra att diskutera eftersom konflikten alltjämt pågår och Sri Lankas ekonomi och ekologi 

påverkas löpande av konflikten/kriget. Utvärdering av de ekonomiska och ekologiska 

hoten är svåra att göra under pågående konflikt. Konsekvenserna av ekonomiska och 

ekologiska hot i konflikten är lättare att diskutera efter krigsslutet.  



6:1. Beskrivning av hot-teorin 

 

Militära hot: Kan hota samtliga delar i statens natur och klassas därför som allvarligast och 

mest hotfullt. Militära hot är aktiva eller passiva hot om användning av vapen, väpnad 

styrka och/eller militär armé. Ofta framkommer/uppstår militära hot som en reaktion på 

sociala och/eller politiska hot och för att korrigera oönskad social eller politisk oordning. 

 

Politiska hot: De politiska hoten är föränderliga och däri ligger svårigheten och 

komplexiteten att studera politiska hot. Politiska hot är ofta riktade mot statsidén samt 

institutionerna med koppling mot den fysiska basen eftersom befolkningen bör legitimera 

idén för att inte nationella oroligheter skall uppstå. Kommunistskräcken som västvärlden 

upplevde under kalla kriget är ett exempel på ett politiskt hot mellan olika stater. 

Nazistpartiet i Tyskland som förbjöd andra partier att bedriva sin politik är ett exempel på 

politiskt hot inom en stat 

 

Sociala hot: Är föränderliga och komplexa men avser hot mot bl.a. språk, religion, etnisk 

tillhörighet, kulturella traditioner och seder. Förtryck av minoritetsbefolkningar inom en 

stat t.ex. förtryckta ungerska minoriteter i Slovakien är ett socialt hot. Rädsla och 

minortitetskomplex hos delar av den judiska befolkningen i Israel med muslimska 

arabstater i närregionen kan orsakas av det socialt hot omgivande statsformationer utgör 

men också påvisa hur hoten överlappar inom t.ex. statsstöd religion (Politiskt/socialt).  

 

Identifieringssvårigheterna av hoten belyses av att nationell identitetsbildning kan klassas 

som både politiskt och socialt viktig i en stat men kan hota minoritetsgrupper. De ovan 

beskrivna hoten är inte kompletta utan exempel. För en komplett beskrivning av samtliga 

hot föreslår jag läsning av Barry Buzans bok. 



7. FÖRKOLONIAL TID 

7:1. År 500 f.kr-1200 e.Kr 

Arkeologiska fynd av stenverktyg visar att människor funnits på Sri Lanka i ungefär 500 

000 år. Dagens folkgrupper har invandrat långt senare. Singaleserna anser att de var först 

att befolka ön omkring år 500 f.kr och att tamilerna, enligt singaleserna, befolkade ön ett 

par århundraden senare. Tamilerna är av uppfattningen att de var först med att upprätta 

kungadömen på ön och att singaleserna härstammar från de tamiler som konverterade till 

buddismen när den fick fotfäste på ön 247 f.kr (Utrikespolitiska institutet 1998:9). 

 

Ett singalesiskt kungadöme bildades i de centrala delarna av ön ungefär 400 f. Kr. av kung 

Vijaya, med härstamning i Indiska Gujarat, som erövrade de få samhällen som fanns och 

levde av jordbruk med hjälp av konstbevattning. Arkeologiska fynd som dateras till 300 f. 

Kr. styrker framväxten av ett mäktigt rike i de centrala delarna av ön.  Ungefär samtidigt 

eller något senare uppstod ett tamilskt samhälle på norra Sri Lanka. Omkring år 100 f. Kr. 

lyckades tamilska Chola-riket, vid staden Chennai i södra Indien, invadera Sri Lanka och 

belägra större delen av ön. (Carlsson 2001:22-24). 

 

En annan källa skriver att det ungefär år 100 f.Kr fanns ett tamilskt kungadöme på ön men 

det erövrades av den singalesiske prinsen Dutthagamani (Ahmed 1991:20-21). Arabiska 

handelsmän bosatte sig på ön 700-800 e. Kr. En tydlig framväxt av feodalism på ön kan 

skönjas kring år 800-900 e.Kr. Senake Bandaranayake skriver angående feodalism ”Det 

förefaller troligt att uppkomsten av denna samhällsformation går tillbaka till den historiska 

tidens begynnelse, dvs. de sista århundradena före Kristi födelse” (Bandaranayake 

1985:20) 

7:2 Analys 

 
En helt korrekt analys av vilken folkgrupp, tamiler eller singaleser som kom först till Sri 

Lanka låter sig inte göras. Grupperna förlitar sig på mytologi. Parterna har i omgångar 

styrt delar av ön och grundat geografiskt skilda områden för tamiler och singaleser. 

Arkeologiska fynd visar att singalesiska och tamilska kulturer uppstått ungefär samtidigt. 

Militära hot och troligen även sociala hot uppstår vid erövringsförsöken. Parternas olika 

uppfattning om vem som kom först till ön är svår att placera inom hotgrupp men eftersom 

det handlar om erövring av ön klassas det som socialt hot. 



7:3 År 1200-1505 

Även singalesiska agrara samhällen bildades på norra Sri Lanka. Men efter flera tamilska 

invasioner från södra Indien kring år 1200 splittrades dessa och singaleserna upprättade 

nya samhällen på öns sydvästra del (Utrikespolitiska institutet 1998:.9-10). Under tiden 

1215-1505 fanns ett tamilskt kungadöme i norr och de singalesiska kungadömena Kotte 

och Kandy som styrde över centrala och södra Sri Lanka (Ahmed 1991:21) 

 

Senake Bandaranayake skriver om Kandy och Kotte; ”En treenighet bestående av kungen, 

ämbetsmännen och sangha utgör den politiska och religiösa ram som dominerar hela 

samhällskroppen” (Bandaranayake 1985:16). Jordfördelningen inom de singalesiska 

kungadömena såg likartad ut med buddistklostren som ägare till stora jordområden som 

kungen skänkt dem. Sanghan deltog mycket i samhällsstyret av de singalesiska 

kungadömena såväl politiskt, ekonomiskt som ideologiskt och auktoritärt samt inom 

utbildning. Innan år 1500 hade Kandy och Kotte styrt över delar av ön parallellt men krig 

mellan kungadömena förekom ofta om styrandet över olika delar av ön (ibid:25). 

 

7:4 Analys 

 

De indiska invasionerna på 1200-talet som drev bort singaleser från norra delarna av ön 

ses som militära hot i syfte att skapa ett tamilskt område. De militära hoten är grundade av 

de Indiska erövringsförsöken av Sri Lanka för att expandera det Sydindiska kungadömet. 

Det tamilska kungadömets suveränitet på norra Sri Lanka samt Kandys och Kottes 

suveränitet skapade områden med egna kulturer och sociala mönster som skiljde mellan 

kungadömena. I de singalesiska kungadömena har t.ex. sanghan en stor roll i hela 

samhällsformationen medan tamilerna är hinduer och därför lever annorlunda mot 

singaleserna. Jag har ej funnit material om det tamilska kungadömet från denna tid vilket 

gör jämförande av bykulturer svårt. Militära hot mellan kungadömena förekom under 

förkolonial period. Utvecklingen av olika kulturer inom kungadömena har sannolikt 

skapat den tamilska och singalesiska kultur som delvis består idag. De egna kulturerna 

skapar egna sociala livsmönster som när de bryts eller förändras kan medföra att 

befolkningen upplever sin livsstil som hotad. 



8. KOLONIAL TID 

8:1 År 1505-1815 

Mellan år 1500-1600 regerade Kotte och Kandy i omgångar södra och centrala Sri Lanka. 

Tiden mellan år 1500-1600 kallas för ”De växlande huvudstädernas tid” för att 

huvudstaden flyttades efter segrande sida i de ofta förekommande krigen mellan Kotte och 

Kandy om styret över de centrala och södra delarna av ön. Kandy segrade över Kotte och 

styrde södra och centrala delar under år 1600-1800. År 1505 intog portugiser delar av ön 

och de blev därmed första Européer att inleda kolonialisering av Sri Lanka (Bandranaike 

1985:27). 

 

Portugiserna koloniserade mindre delar av Sri Lanka men blev under tidigt 1700-tal ersatta 

av holländare. De tre kungadömena fortsatte styra över sina respektive områden av ön och 

varken portugiser eller holländare erövrade hela ön utan styrde endast delar av Sri Lanka. 

Kandy segrade över kungadömet Kotte i början på 1600-talet och styrde över centrala Sri 

Lanka samt de områden på södra Sri Lanka som kolonisatörerna inte intagit. Det pågick 

regelbundna antikoloniala krig mellan kungadömena och kolonisatörerna. I och med 

Kandys seger över Kotte återstod två kungadömen: ett tamilskt i norr och öster samt ett 

singalesiskt i de södra och centrala delarna av Sri Lanka (Ibid:27).  

 

Eftersom ingen av de första kolonisatörerna lyckades erövra hela ön vidareutvecklades de 

egna kulturerna inom kungadömena på ön (Bullion 1995:15). I de singalesiska områdena 

hade Sanghan delats upp och det system av ordning som enat buddistmunkarna hade 

nästan slagits i spillror av de olika krigen. 1753 lyckades kandyanska kungen med hjälp av 

munkar från Burma att återskapa den munkorder, sangha, som var viktig för den 

singalesiska kulturens fortlevnad (Toft-Madsen 1996:162). Holländarna ersattes successivt 

av Storbritannien under 1700-talet och år 1796 ingick Sri Lanka i det brittiska imperiet. 

Även under den brittiska koloniseringens inledande år pågick antikoloniala krig men 

britternas lyckades gå segrande ur stridigheterna och 1802 hade tamilska kungadömet 

besegrats (Ahmed1991:21). Det skulle dröja till år 1815 innan det kandyanska 

kungadömet besegrades av britterna. 



8:2 Analys 

 

Koloniseringen av hela ön lyckades aldrig av holländarna eller portugiserna och inom de 

suveräna områdena utvecklades egna kulturella traditioner. Återskapandet av sanghan 

1753 stärker de kulturella mönstren inom Kandy. Den portugisiska koloniseringen av ön 

1505 medförde att andra sociala och militära hot från andra fiender än de rivaliserande 

kungarikena uppstod. Krig mellan kolonisatörerna och kungadömena klassas av mig som 

militära hot. Huruvida sociala hot uppstått framgår inte men jag misstänker att 

kolonisatörernas livsstil avvek från befolkningen och därför upplevdes som socialt 

hotande. De avvek med säkerhet från både tamiler och singaleser till hudfärg. Hudfärg kan 

tyckas befängt att tro att det var ett socialt hot men hudfärg är en klassisk ”ingrediens” och 

signifikant detalj inom rasism. Troligen upplevdes de jämförelsevis vita kolonisatörerna 

som hotande i sig. Information om tamilernas inblandning i de antikoloniala krigen är 

begränsad men britternas seger över det tamilska kungadömet 1802 hotade tamilerna 

militärt och troligen även socialt. 

 

 

8:3 År 1815-1948 

När kungadömet Kandy 1815 besegrades styrde britterna över hela ön och började utnyttja 

Sri Lankas naturresurser. Framtill den brittiska koloniseringen var Sri Lanka 

självförsörjande av livsmedel men britterna ändrade försörjningsbalansen när de införde 

plantageekonomi med te och kaffe som huvudgrödor i syfte att exportera (Utrikespolitiska 

institutet 1998:10).  

 

I mitten av 1830-talet importerades tamiler från delstaten Tamil-Nadu i södra Indien för 

att arbeta på teplantagerna i centrala Sri Lanka. I samma område levde singaleserna i en 

kultur som utvecklats sedan Kandy och Kotte-perioden (Bullion s.16). Marken där 

plantagerna anlades ansågs av britterna som obrukbar för annat än te och kaffeodling och 

delar såldes därför till privata investerare. 1848 utbröt ett uppror bland singalesiska bönder 

som tyckte att den försålda marken fördelats orättvist och att staten ägde för mycket mark 

på de privata böndernas bekostnad. Upproret hävdes med militär av britterna (Toft-

Madsen:159). 

 

 



Plantager med gummiträd och kokospalmer hade också upprättats. Men välbeställda 

singaleser som investerat pengar i plantagerna kände sig lurade på avkastningen och 

bildade mot slutet av 1800-talet politiska oppositionsgrupper mot plantageekonomin. 

Investerarna ansåg också att engelsmännen favoriserade indiska tamiler i plantagearbetet 

och att den tamilska dominansen inom plantagearbetet undergrävde singalesisk 

jordbrukartradition (Toft-Madsen 1996:160).  

 

Engelsmännen utvecklade ett administrationssystem av brittisk modell eftersom något 

sådant inte fanns och de byggde ut infrastrukturen på hela ön. I slutet av 1800-talet fick 

buddismen en renässans på Sri Lanka och 1883 utbröt gatuslagsmål mellan kristna grupper 

och buddister som brukar betecknas som de första religiösa oroligheterna. 

Självständighetsrörelsen kom alltmer att handla om ett heligt krig mot kristna än mot 

kolonialismen (Andersson 1986:46).  

 

Av tradition hade sanghan undervisat i de singalesiska samhällena på Sri Lanka. Men 

britterna tillät amerikanska och engelska missionärer att undervisa och även utföra katolsk 

missionering vilket störde sanghan. Sanghan förbjöds inte att undervisa men 

marginaliserades till viss del. Missionärerna satsade dock allra mest på utbildning i de 

tamilska områdena vilket gav tamilerna ett försprång i bland annat engelska språket 

(Bullion 1995:15).  

 

Utbildningen medförde att tamiler i högre utsträckning än singaleser fick anställning inom 

den brittiska administrationen och att tamilerna i högre grad än singaleser övergav de 

traditionella jordbrukarsysslorna (Toft-Madsen 1996:168). Tamiler från norra delarna av 

ön flyttade till södra, främst huvudstaden Colombo, och blev proportionellt 

överrepresenterade inom den statliga tjänstesektorn i förhållande till andelen tamiler 

(Höglund mfl. 2002:4). Att tamiler bosatt sig i traditionellt singalesiska områden och hade 

bättre förutsättningar att få arbete medförde att det allt oftare utbröt utbildnings- och 

arbetsrelaterade konflikter mellan grupperna (Bullion 1995:16). 

 



1919 fick den lagstiftande församlingen, Ceylon National Congress (CNC), en tamilsk 

ordförande och tamilska kongressledamöter började kräva jämlikhet mellan tamiler och 

singaleser. Tamilerna var representerade med 50 % av platserna i CNC och de ansåg 

därför att tamiler och singaleser borde betraktas jämlikt i hela samhället. Före 1920 var 

tamilska och singalesiska politiker enade i kraven om frigörelse från Storbritannien. 

Tamilerna dominerade i sjävständighetsförhandlingarna eftersom de kände till systemet 

efter att ha arbetat i administrationen i flera decennier. Singaleserna ogillade den ledande 

förhandlingsroll tamilerna hade (Bullion 1995:16).  

 

1920 började singalesiska nationalistpolitiker betrakta plantagetamiler som ett hot mot 

nationen. Orsaken till hotkänslan var britternas förslag att skapa områden för 

plantagetamilerna att bo på permanent samt att plantagetamilerna genom sitt arbete bidrog 

till att behålla plantageekonomin. Plantagetamilerna hade också privilegier som sjukvård 

och sanitetsanläggningar och jämförelsevis bra betalt (Toft-Madsen 1996:160).  

 

1922 bildade tamiler ur CNC en politisk grupp, Tamil Mahajana Sabha, som framförde 

idén om Sri Lanka som federationstat med tamilskt självstyre över de norra och östra 

delarna, vilket ogillades av singaleserna (Bullion 1995:16). Sri Lankas landkommission 

rekommenderade 1927 att centrala högländerna skall vara tillgängliga för att singalesiska 

bönder skall få den mark de behöver (Toft-Madsen 1996:160). 1928 stoppades ett 

lagförslag som skulle ha givit plantagetamiler bosatta minst fem år på ön rösträtt. 

Äganderätt till mark tilldelades endast plantagetamiler som kunde uppvisa att de var tredje 

generationens plantagetamiler på ön. Lagar och lagförslag som gynnade plantagetamiler 

stoppades eftersom singaleserna var rädda att tamilerna som folkgrupp skulle få ett stort 

politiskt övertag (ibid:161).  

 

1930 minskades efter singalesiska påtryckningar tamilsk representation i CNC från 50 % 

till 20 % av platserna vilket tamilerna upplevde mycket orättvist. 1931 hölls det första 

allmänna valet på Sri Lanka till nationella rådet och den lagstiftande församlingen. Valet 

bojkottades av tamilerna i protest mot den diskriminerande politik de upplevde sig utsatta 

för. Tamilerna försökte få till stånd en folkomröstning om fördelningen av land i de 

centrala delarna men förfrågan avslogs (Bullion 1995:16).  



Perioden mellan 1931 och 1945 förefaller ha varit en lugn period utan nämnvärda 

oroligheter inom konfliktutvecklingen. Majoriteten av de politiska partier som bildades 

innan självständigheten 1948 var svaga när det gällde reell makt eftersom Storbritannien 

innehade den styrande makten.  

 

De politiska partierna under kolonialtiden riktade sig inte till den bredare allmänheten utan 

var tydligt riktade till tamilska och singalesiska grupper och intresserade sig 

huvudsakligen för frågor som rörde respektive grupp t.ex. singalesiska bönder eller 

plantagetamiler. Partierna hade olika strategi vad gällde frigörelse från Storbritannien. Ett 

flertal singalesiska partier tvekade inte att frigöra sig med våld, något som aldrig 

förverkligades eftersom övergången till självständighet skedde på fredlig väg (Bullion 

1995:17). 

 

Mellan år 1945-1948 ökade frustrationen ännu mer hos nationalistiska singaleser över 

plantagetamilerna som fick skulden för att ha övertagit alltför mycket traditionellt 

singalesisk mark. I själva verket var det ofta singalesiska bönder som sålt mark till 

plantageägare i syfte att själva tjäna pengar och plantagetamilerna arbetade endast på 

plantagen (Toft-Madsen 1996:160).  

 

1946 bildades högerpartiet United National Party (UNP) som 1947 segrade i valet, dock 

utan egen majoritet. UNP bildade koalitionsregering med det tamilska partiet Tamil 

Congress (TC) vilket snart efter självständigheten 1948 skapade splittring inom TC. TC-

politiker som inte stödde partiet bildade Federal Party (FP). Orsaken till splittringen var 

att UNP och TC stiftade en lag som gjorde det svårare för plantagetamiler att erhålla och 

behålla sitt Lankesiska medborgarskap. Medborgarskapslagen enade politiska 

plantagetamiler och Sri Lanka-tamiler i fler frågor än medborgarskapsfrågan men frågan 

om medborgarskap öppnade för en dialog mellan tamiler. TC blev ett marginaliserat 

tamilsk parti efter lagförslaget men fortlevde som parti (Bullion 1995:18). 

 



8:4 Analys 

 

Under hela kolonialtiden var Sri Lankas befolkning, inklusive tamiler och singaleser, 

utsatta för militära hot. Eftersom kolonialmakterna försvarade och bevarade 

koloniseringen med militära trupper. Britterna förändrade livsmedelsförsörjningen för 

landet från självförsörjande till exportekonomi vilket betraktas som ett socialt hot (och 

även ett ekonomiskt men det avhandlas inte här). När britterna importerade 

plantagetamiler uppstod en konkurrenssituation om mark och arbete som drabbade 

singaleser negativt och betraktas som socialt hot mot dem pga att deras status hotades.  

 

Missioneringen som bedrevs samt de missionärernas undervisning skapade bättre 

förutsättningar också för Sri Lanka-tamiler. Singaleserna började se britternas favorisering 

av bägge tamilgrupperna som sociala och politiska hot. Storbritannien förbjöd inte 

sanghan att undervisa eller vara den religiösa vägledaren men jag betraktar den katolska 

missioneringen som ett socialt hot mot singalesernas religiösa värderingar. De religiösa 

upploppen 1883 påvisar att katolicismen ogillades av buddister på ön. 

 

Minskningen av tamiler i CNC betraktas som ett politiskt hot mot tamiler skapat av 

Storbritannien eftersom britterna hade den styrande makten, men initierat av singaleser. 

Det är mycket troligt att singaleser betraktade federationsförslaget från 1922 samt tamilska 

jämlikhetskrav som sociala och politiska hot. Klart är att tamiler och singaleser bildade 

politiska partier med medlemmar och intressefrågor som främst berörde den egna gruppen. 

Partibildningen visar en grogrund för segregering mellan tamiler och singaleser och den 

visar hur grupperna redan under kolonialtiden börjar bli socialt och politiskt segregerade 

och betraktar varandra som hotande.  

 

Rösträttsfrågan och lagen om äganderätt till mark 1928 samt medborgarskapslagen 1948 

är politiska hot och sociala hot eftersom de enbart berör plantagetamiler. Plantagetamiler 

skuldlades för saker de inte gjort. Storbritannien har stor skuld att tamiler och singaleser 

under kolonialtiden börjar betrakta varandra som hot. Britterna införde plantagetamiler i 

traditionellt singalesiska områden. Britterna skapade sociala orättvisor mellan tamiler och 

singaleser. Tamilerna nyttjade britternas erbjudanden och gavs fördelar. Singaleserna var 

passivare eller fick inte samma möjligheter. Britternas särbehandling bidrog till skapandet 

nästan helt etniskt skilda politiska partier.  



9. EFTERKOLONIAL TID 

9:1 År 1948-1969 

Den 4 februari 1948 utropade Sri Lanka självständighet från Storbritannien. Direkt efter 

självständigheten minskades bruket av engelska språket i undervisning på högstadieskolor 

och istället gavs undervisning på singalesiska och tamil (Toft-Madsen 1996:166).  

 

UNP och TC hade regeringsmakten vid självständigheten. 1951 bildade en grupp ur UNP 

partiet Sri Lanka Freedom Party (SLFP) som politiskt låg mellan högerorienterade UNP 

och vänsterpartierna. SLFP: s ideologi fokuserade mer på singalesisk-buddistisk 

nationalism än vad tidigare partier hade gjort. SLFP lyckades vinna stort stöd hos grupper 

av småbrukande bönder och hos större grupper buddister som tidigare känt sig bortglömda 

av politikerna. I valet 1952 segrade UNP trots SLFP: s framgångar (Bullion 1995:18). 

Trots profilering som ett singalesiskt parti fanns såväl singaleser som tamiler i UNP-

ledningen. UNP ville utveckla landet till en modern välfärdsstat och sa sig stödja och följa 

den tamilska minoritetens rättigheter (Carlsson 2001:137). 

 

Sri Lankas ekonomi blev mellan 1952 och 1956 sämre med stigande priser på bl.a. 

matvaror. Mellan 1952 och 1956 intresserade sig alltfler singaleser för buddismen och 

religionen fick fler sympatisörer än tidigare. 1956 var valår och 2500 årsjubileet av 

Buddhas död firades på Sri Lanka. SLFP tog fasta på jubileet och betonade att en stark 

länk mellan buddismen och nationen bör skapas. SLFP utlovade stora ekonomiska 

förbättringar och med stöd av singalesisk nationalism samt buddism och löften om bättre 

ekonomi vann SLFP 1956 års val (Bullion 1995:18-19).  

 

1956 bildade SLFP regering med ett socialistiskt vänsterparti och bedrev en politik som 

var en blandning av socialism och singalesisk nationalism. Regeringen introducerade 

Ayurveda, en form av buddistisk läkekonst, i delar av sjukvården och gav buddismen en 

framskjuten plats i nationen med bl.a. två buddistiska universitet i Colombo. Regeringen 

införde också stora statliga subventioner i jordbruket. Ytterligare ett kontroversiellt 

vallöfte som implementerades var stiftandet av den språklag vilken gjorde singalesiskan 

till det enda officiella språket på Sri Lanka (Toft-Madsen 1996:164).  



Språklagen var en direkt reaktion mot att engelska fortfarande var det dominerande 

språket som användes inom statlig verksamhet. Lagen följdes av ytterligare språklagar 

som gav singalesisktalande fördelar inom arbetslivet och utbildning. Indirekt drabbades de 

tamiltalande av språklagarna eftersom få personer inom tamilgrupperna behärskade 

singalesiska lika bra som singaleser (Toft-Madsen 1996:164-165). Även UNP stödde 

språklagen och började i allt högre ton tala om en singalesisk överlägsenhet vilket 

tamilerna inom partiet protesterade mot (Bullion 1995:18). 

 

Tamilerna reagerade negativt på språklagen och Federal Party uttalade att den bröt mot 

konstitutionen. Uttalandet medförde att singaleser attackerade tamiler. Mellan 1956 och 

1958 utbröt regelbundet kravaller till följd av språklagen. I juli 1957 inledde FP och SLFP 

förhandlingar om visst självstyre inom bl.a. de tamildominerade norra och östra delarna av 

ön. En överenskommelse om att tamil skulle få status som minoritetsspråk och 

singalesiskans status minskas enades de om samt visst självstyre i norra och östra delarna 

av ön. FP ville göra Sri Lanka till federation där tamilerna kunde upprätta en tamilsk 

delstat men SLFP ville endast gå med på visst regionalt självstyre. UNP reagerade negativt 

på federationstanken och kommenterade att federation hotar den enade nationen vilket 

utlöste upplopp mellan singaleser och tamiler (Ibid: 20-21).  

 

Den 23/5-1958 infördes undantagstillstånd i Colombo sedan 12 000 tamiler fått sina hus 

nerbrända i upplopp mellan tamiler och singaleser. (Andersson 1986: 47-48). Även 

singaleser i tamilska områden attackerades och undantagstillstånd infördes under två år i 

Jaffna. Efter upploppen 1958 implementerades inte överenskommelsen om 

minoritetsspråk och tamilskt självstyre på grund av regeringens rädsla för den singalesiska 

allmänhetens reaktion på implementeringen. I september 1959 mördades partiledaren för 

SLFP av en buddistmunk men ledarskapet övertogs av Sirimavo Bandaranaike änka till 

den mördade. Mordet ledde till nyval i mars 1960 där SLFP segrade och bildade 

koalitionsregering med Federal Party. Ett krav för FP: s stöd var implementering av 

överenskommelsen om språk och visst självstyre från 1957. Kraven accepterades av SLFP 

men i februari 1961 drog FP tillbaka regeringsstödet och FP startade en kampanj för civil 

olydnad på norra Sri Lanka (Bullion 1995:21). 



SLFP bedrev en starkt socialistisk politik med förstatligande av många företag och 

lyckade jordreformer för bönderna med ökad livsmedelsproduktion som följd. Men på 

1960-talet medförde inflation och ökande arbetslöshet stora svårigheter för befolkningen i 

allmänhet (Utrikespolitiska institutet 1998:11). 

 

Fastän singaleserna var i majoritet på Sri Lanka växte en känsla av att vara en regional 

minoritet fram hos delar av den singalesiska befolkningen. En rädsla för hinduisk 

dominans genom närheten till Södra Indien hade skapat minoritetskomplex hos 

singaleserna. Under en debatt 1962 i parlamentet sa en singalesisk politiker ”In this 

country the problem of the Tamils is not a minority problem. The Singhalese are the 

minority in Dravidistan. We are carrying on a struggle for our national existence against 

the Dravidistan majority” (Toft-Madsen 1996:163).  

 

Även bland tamiler hade synen på den egna folkgruppen förändrats genom åren. I början 

på 1900-talet var många tamiler, Sri Lanka-tamiler och plantagetamiler, stolta över sitt 

Indiska ursprung men på 1960-talet började tamilerna i allt högre grad att betrakta sig 

själva som en minoritetsgrupp med singaleserna som den dominerande gruppen. Sri 

Lanka-tamilerna började allt oftare påpeka att de funnits på ön i drygt 2000 år (Ibid: 163). 

 

Parlamentsvalet 1965 vann UNP och partiet bildade regering med Federal Party efter att 

UNP gått med på FP:s krav att implementera avtalet från 1957 om regionalt tamilskt 

självstyre och mer jämställda språk. Även begränsningar av singalesiska bosättningar var 

ett krav FP framställde för koalitionsbildandet. Implementeringen genomfördes 1966 men 

UNP bröt 1969 den del i avtalet som rörde visst tamilskt självstyre och FP drog tillbaka 

sitt stöd (Bullion 1995: 21-22). 



9:2 Analys 

 

Språklagen 1948 om begränsad användning av engelskan visar hur starkt Sri Lankas 

befolkning, åtminstone politikerna, snabbt ville begränsa användningen av t.ex. officiella 

språket som talades under kolonialtiden. Engelska språket betraktas som ett socialt hot 

mot singaleser och tamiler under kolonial och efterkolonial tid. 

 

När SLFP inträder på den politiska arenan 1951 börjar singalesisk nationalism inom de 

politiska leden framträda alltmer. Det ökande intresset för buddism hos den singalesiska 

allmänheten bidrar till en religiös polarisering mellan tamilska hinduer och buddistiska 

singaleser, anser jag. När SLFP vinner valet 1956 och i stort sett gör buddismen till 

statsreligion samt inför språklagen som, förvisso indirekt, drabbar tamilerna skapas en 

kulturell och religiös polarisering och ett socialt hot mellan tamiler och singaleser. Jag 

anser att språklagen kunde ha bearbetats av båda grupperna för att undvika att tamilerna 

drabbades av att singalesiska blev officiellt språk. Å andra sidan uteslöt singaleserna 

förmodligen tamilerna medvetet från diskussionerna om språklagen. När UNP också 

börjar tala om singalesisk överlägsenhet skapas ett ännu starkare socialt och politiskt hot 

mot tamilerna. 

 

De många kravallerna mellan 1956 och 1958 som utlöstes av tamilska politikers kritiska 

uttalanden mot språklagen samt en önskan om federation visar hur polariserade tamiler 

och singaleser var. De olika avtalsbrotten mellan koalitionspartierna under perioden visar 

hur instabilt det politiska läget var mellan tamilska och singalesiska partier. Federal 

Party:s kampanj för civil olydnad på Jaffna-halvön 1961 är för mig svår att förstå men 

måste ha skapat en osäkerhet hos singalesiska politiker. Ändå valde UNP att bilda regering 

med FP efter valet 1965. Orsakerna till att UNP bildade koalitionen är svåra att veta men 

jag misstänker att önskan om regeringsmakt blev för stark. Det sista avtalsbrottet 1969 

visar hur politiska och sociala hot dominerar under perioden. Militära hot var fåtaliga men 

upploppen mellan grupperna och undantagstillstånd anser jag vara militära och politiska 

hot. Mordet på SLFP-ledaren är militärt hot inom den singalesiska folkgruppen vilket 

borde ha skapat förvirring bland singalserna. Orsaken till mordet har jag inte funnit. 

Parterna visar minoritetskomplex under perioden genom bl.a. 1960-talets parlamentsdebatt 

med singalesiskt uttal om en minoritet i regionen, vilket spär på de upplevda sociala och 

politiska hoten mellan parterna. 



9:3 År 1970-1983 

I parlamentsvalet 1970 återtog SLFP makten och bildade regering med partier på yttersta 

vänsterkanten. Koalitionen kallade sig United Front (UF). Valmanifestet lovade 

ytterligare socialisering med förstatligande av fabriker och företag samt ändringar i 

författningen till singalesernas fördel. Teplantagerna förstatligades vilket resulterade i fler 

arbetslösa plantagetamiler (Bullion 1995:22, 89). De ekonomiska problemen som 

inflationen medförde lovade UF att lösa under mandatperioden. 

 

Samma år protesterade singaleser mot universitetens antagningssystem som de ansåg 

gynnade tamilerna och missgynnade singaleserna. Singaleserna presenterade siffror som 

bl.a. visade att på de populäraste utbildningarna var etthundra av etthundrasextiotvå 

platser tagna av tamilska studenter. Studenterna framförde önskemål om lägre 

antagningskrav för singalesiska studenter till universiteten (Toft-Madsen 1996:166). 

 

I april 1971 genomfördes ett uppror och revolutionsförsök av gruppen Janatha Vimukthi 

Peramun (JVP), på svenska ”Folkets befrielsefront” (egen anmärkning). JVP: s ledning 

bestod av yngre välutbildade singaleser med svårigheter att få arbete. De ville genomföra 

revolutionär förändring som protest mot regeringens arbetsmarknadspolitik. Svårigheter 

för singaleser att erhålla universitetsstudier och tamilsk överrepresentationen inom vissa 

utbildningar låg också till grund för oroligheterna. Upproret lockade ungefär 80 000 

deltagare som bl.a. attackerade och förstörde statliga institutioner. Med ekonomiskt stöd 

från flera länder och med militärens hjälp lyckades regeringen i maj att stävja upproret 

med ca 8000 döda som följd (Bullion 1995:22). 

 

I början av maj 1972 ändrade UF författningen och öns officiella namn från Ceylon till Sri 

Lanka samt statsskicket från monarki till republik. Namnändringen betonade den 

singalesiska nationen och buddismen fick en än mer framskjuten plats i och med att 

författningen betonade staten som försvarare och vårdare av buddismen. En sammanhållen 

nation var också viktig i UF: s nya författning (Ibid:22). Statusen för den språklag som 

implementerats 1966 degraderades och singalesiska blev det enda officiella språket på Sri 

Lanka med begränsad användning av tamil i de tamildominerade områdena. Federal Party 

tog avstånd från den nya författningen (Ahmed 1991:23-24).  



Federal Party, Tamil Congress samt Ceylon Workers Congress(CWC) bildade i april 1972 

koalitionspartiet Tamil United Front (TUF). Den 24/5-1972 presenterade TUF en lista för 

regeringen med krav på språklig jämställdhet för tamil och singalesiska, lika rättigheter till 

medborgarskap för alla tamiler, religionsfrihet och jämställdhet mellan religioner, en mer 

decentraliserad statsapparat (Bullion 1995:23). I tamilska områden på norra och östra Sri 

Lanka hade arbetslösheten, i synnerhet bland välutbildade tamiler, ökat kraftigt.  

 

Inspirerade av JVP upproret och Bangladesh självständighetskamp bildade unga, 

arbetslösa men välutbildade tamiler 1972 Tamil New Tigers (TNT). Gruppens metod var 

från starten gerillakrigföring istället för politiska förhandlingar. TNT ansåg att politiska 

förhandlingar inte löser tamilernas krav om självstyre över tamilområdena (Ibid:90). 

Grundarna av TNT tillhörde en hög tamilsk kast som levde strikt efter konservativ tamilsk 

tradition. Utan arbete kunde inte unga tamiler gifta sig och försörja sin fru enligt de 

traditioner som rådde inom kasten. Arbetslösheten ses som en orsak till bildandet av TNT 

(Toft-Madsen 1996:170) 

 

Efter protesterna 1970 och JVP-stödda upploppen 1971 införde regeringen 1973 ett 

utjämningssystem för att skapa en mer proportionell fördelning mellan etniska grupper på 

universiteten. 1974 skapades ett kvoteringssystem som officiellt syftade att fördela 

universitetsplatserna rättvisare mellan studenter och ge studiemotiverade från fattigare 

samhällsklasser möjlighet till akademiska studier. Inofficiellt var tanken att reducera 

antalet tamilska studenter på universiteten.  

 

Systemet medförde att efterfrågan på platserna var större än tillgången och istället för att 

ge alla samma chans att studera på universitet fördelades platserna proportionellt mellan 

öns olika regioner. Tamilerna missgynnades av kvoterings och utjämningssystemet 

eftersom tamilska universitetsstudenter minskade till följd av de nya antagningssystemen. 

Förändringarna övertygade många tamiler att det var meningslöst att tro på jämställdhet 

mellan singaleser och tamiler. Tamilernas såg sig berövade en grundläggande rättighet när 

antagningssystemen ändrades (Ibid:166-168). 



På Jaffnahalvön infördes undantagstillstånd allt oftare på grund av tamilska protester mot 

ökad militarisering och arbetslöshet inom tamilska områden. I januari 1974 mördades nio 

tamiler av polisen och morden trissade upp spänningarna mellan singaleser och tamiler 

ännu mer. 1975 mördade TNT den av UNP utnämnda borgmästaren i Jaffna för att han 

ansågs motarbeta tamilska intressen och motarbetade varusmugglingen i Palksundet som 

var TNT: s huvudsakliga inkomstkälla (Bullion 1995:90-91).  

 

1976 ombildades Tamil United Front till Tamil United Liberation Front (TULF) och i maj 

samma år krävde TULF att regeringen skulle implementera kraven från 1972. TULF hade 

också förändrat kravet från regionalt självstyre till att kräva en suverän tamilsk stat i de 

norra och östra delarna av Sri Lanka. I maj 1976 ändrade även Tamil New Tigers namn till 

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) och samtidigt utförde LTTE en våldskampanj 

och mördade flera poliser och politiker. LTTE och TULF höll på grund av LTTE: s 

militära aktioner inofficiella kontakter och diskuterade gemensamma tamilska intressen 

om en suverän stat. Vartefter LTTE: s gerillakrigföring blev mer våldsam avtog 

diskussionerna mellan TULF och LTTE (Ibid:24). 

 

I juli 1977 vann UNP parlamentsvalet med egen majoritet. I sitt valmanifest skrev UNP att 

samtliga folkgrupper på Sri Lanka skall få samma möjligheter och lika rättigheter. Ännu 

mer decentralisering med självstyre på bynivå i de olika regionerna på ön skulle införas. 

Tamilspråkets status skulle höjas och singalesisk bosättning i tamilområdena begränsas 

och tamiler erhålla större möjligheter till anställning inom samtliga yrkesområden oavsett 

språkkrav. Bland annat de frågorna skulle diskuteras vid en All Party Conference (APC) 

skrev UNP i manifestet.  

 

UNP lovade ekonomiska förbättringar och förändring mot marknadsekonomi öppen för 

utländska investeringar istället för den socialistiska politik som dittills bedrivits av SLFP. 

Inledningsvis ändrade UNP universitetens antagningsregler som de var innan det etniska 

utjämningssystemet och kvoteringssystemet infördes vilket såg lovande ut för bättre 

relationer mellan tamiler och singaleser (Ibid:25). 

 



TULF blev största oppositionsparti efter valet 1977 och framställde i augusti kravet på en 

suverän tamilsk stat. Löftet om APC infriades aldrig men UNP delegerade visst regionalt 

självstyre till folkvalda institutioner i t.ex. Jaffna. Istället för APC arbetade en av 

regeringen utsedd grupp i augusti och september fram ett förslag om förändring av 

författningen.  

 

I januari 1978 röstade parlamentet igenom författningsändringen och UNP-ledaren Junius 

Jayewardene som dittills varit premiärminister utsågs till president. Presidenten gavs en 

starkt styrande makt eftersom denne enligt den nya författningen själv utser och avskedar 

regeringsmedlemmar och själv väljer den ministerpost han/hon vill. Presidenten gavs 

också möjlighet att ordna folkomröstningar för att kontrollera folkviljan hos förslag som 

inte parlamentet kunde enas om (Bullion 1995:26).  

 

Regeringen adopterade också ett förslag som förändrade spärren om minst fem procents 

väljarstöd för mandat i parlamentet till minst tolv procents väljarstöd. Sistnämnda förslag 

undergrävde småpartiernas möjligheter till mandat i parlamentet. Jayewardene skyllde 

mandatspärrens implementering på TULF och att TULF ville ändra mandatfördelningen i 

parlamentet till egen favör genom att utesluta konkurrerande partier från parlamentet. 

TULF och annan tamilsk opposition skyllde förslaget på UNP. Polariseringen mellan 

tamiler och singaleser ökade när UNP och tamilska partier skyllde förändringen av 

mandatspärren på varandra (Ibid: 27).  

 

I maj 1978 förbjöds LTTE i syfte att minska det upptrappade våldet i Jaffnaregionen. I 

september blev ledaren för Ceylon Workers Congress minister i UNP-regeringen efter att 

CWC och UNP diskuterat några månader och avtalat fram rösträtt i regionalvalen för 

plantagetamiler, vilket de inte tidigare haft rätt till. Eftersom CWC främst representerade 

plantagetamiler bildades en spricka mellan de tamilska grupperna som dittills varit relativt 

enade. Sri Lanka-tamiler kände sig överkörda av plantagetamilerna och upplevde 

regeringssamarbetet som ett svek (Ibid: 28). 

 

 



Som svar på regeringens förbud mot LTTE och, enligt LTTE, regressiva politik mot Sri 

Lanka-tamiler sprängde LTTE i september ett passagerarflygplan på Colombos flygplats. I 

maj 1979 förlängdes förbudet mot LTTE: s verksamhet ytterligare ett år och regeringen 

stiftade en anti-terrorlag som gav regeringen möjlighet att med lagligt stöd motarbeta 

LTTE med alla möjliga metoder. Jayewardenes åsikt var att LTTE och TULF var två sidor 

av samma mynt vilket marginaliserade TULF: s och tamilernas politiska verksamhet 

(Bullion 1995:91).  

 

Den militära upptrappningen på Jaffnahalvön var mer omfattande än någonsin tidigare och 

undantagstillstånd nästan permanent. Eftersom Sri Lankas armé uteslutande bestod av 

singaleser upplevde den tamilska befolkningen arméns närvaro provocerande (ibid. s.29). 

1980 anklagades SLFP:s ledare, Sirimavo Bandaranaike, för maktmissbruk och som straff 

förbjöds hon att verka politiskt i sju år (Utrikespolitiska institutet 1998:12). 

 

Under lokalvalen i juni 1981 mördade LTTE en polis och en UNP-kandidat. Militären 

hade dittills förhållit sig neutral men LTTE-morden ändrade det. Regeringsstödda 

säkerhetsstyrkor hämnades morden genom att bränna ner biblioteket i Jaffna som innehöll 

oersättliga samlingar tamilska skrifter (Bullion 1995:29). I början av 1980-talet 

dominerade LTTE den militanta tamilska rörelsen och LTTE motarbetade alla andra 

tamilska grupper och politiska partier som ville lösa konflikten med förhandlingar. LTTE 

skapade en splittring mellan tamiler som förespråkade våld och dem som istället ville 

förhandla. LTTE mördade tamiler som misstänktes för regeringssamarbete. Andra 

tamilska gerillagrupper som bildats motarbetades av LTTE (Toft-Madsen 1996:171). 

 

I oktober 1982 utlyste Jayewardene ett oannonserat presidentval som han vann. I 

december anordnades en folkomröstning i syfte att förlänga mandatperioden för 

presidenten. Folkomröstningen tillstyrkte förändringen och mandatperioden förlängdes 

från fyra till sju år. Presidentvalet mötte protester från singalesiska och tamilska 

oppositionsgrupper. 91 % av tamilerna i Jaffna röstade mot förlängningen av 

mandatperioden. För den singalesiska oppositionen försvarade Jayewardene sig med att 

UNP måste behålla tvåtredjedels majoritet i parlamentet för att effektivt bekämpa 

terroristgrupper som LTTE. Jayewardene sade att en utlyst presidentvalskampanj hade 

medfört etniska oroligheter vilket undvikits med ett oannonserat presidentval (Bullion 

1995:30). 



I maj 1983 genomfördes lokalval till provinsstyrelserna och i Jaffna mördades flera UNP-

kandidater av LTTE och nytt undantagstillstånd infördes. Den 11 juli uttalade sig 

Jayewardene till tidningen Daily Telegraph negativt om tamilerna genom att säga: ”I´m 

not worried about the opinion of the Jaffna people. Now we can’t think of them. Not about 

their lives or their opinion about us” (Bullion 1995:31).  

 

Som en reaktion på uttalandet och på sexårsdagen av UNP: s maktövertagande dödade 

LTTE den 23 juli tretton singalesiska soldater vilket orsakade urskiljningslösa förföljelser 

av tamiler över hela Sri Lanka. Den 25 juli mördades trettiofem fängslade tamiler i 

Colombo och ytterliggare sjutton den 27 juli. Upploppen koordinerades av UNP-politikern 

Cyril Mathew och många uniformerade soldater deltog aktivt i upploppen. Inledningsvis 

gjorde regeringen ingenting för att förhindra upploppen. Det statliga systemet för lag och 

ordning fungerade inte på en vecka. 2-3000 tamiler mördades och tiotusentals flydde till 

Jaffnaregionen. Tamilernas förtroende för UNP hade aldrig varit lägre. Efter upploppen 

uteslöts TULF från parlamentet och all agitation för en tamilsk stat förbjöds (Ibid: 31-32). 

 

9:4 Analys 

 

JVP-upproret klassas som både militärt och politiskt hot i protest mot UF-regeringens 

politik. Regeringens våldsamma reaktion för att häva upproret var ett direkt militärt hot 

mot dem som deltog i upproret och regeringen syftade förmodligen att visa att de inte 

tvekade att ta till vapen om de fann det nödvändigt. Militärt hotade UF alla singaleser 

genom den styrkedemonstration UF med militär hjälp uppvisade när de hävde upproret. 

Huruvida tamiler deltog i JVP-upproren är för mig okänt. 

 

JVP upproret agerade katalysator för bildandet av TNT. När TNT/LTTE inledde 

våldsaktioner skapades tydligt militära hot mot singaleserna. Fastän TNT/LTTE oftast 

riktade våldet mot singalesiska politiker, polis och militär upplevde troligen även 

allmänheten TNT/LTTE som militärt hot. De Singalesiska politikerna kan med rätta 

beskyllas för att lova runt men hålla tunt vid t.ex. löftet om APC och därigenom skapas en 

hopplöshet och frustration hos tamilerna. Singalesiska politikers ovilja och regressiva 

politik mot tamiler skapade politiska hot mot tamilerna. TNT-grundarnas reaktion blev att 

genom militäraktioner försöka få gehör för tamilernas krav.  



Möjligen uppfattade singaleserna tamilernas hinduiska tro som hotande mot singalesisk 

tradition och religion och kan klassas som socialt hot. Klart är att singaleserna genom 

språklagarna skapade ett socialt och politiskt hot mot tamilerna. Tamilerna drabbades 

visserligen sekundärt av språklagen 1956 men när SLFP 1972 stärkte singalesiskans status 

hotade och undergrävde det tamilerna socialt.  

 

Bildandet av TUF och TUF: s kravlista på UF-regeringen om tamilernas rättigheter kan 

ses som en reaktion mot författningsändringen 1972 och även klassas som socialt och 

politiskt hotande mot de singalesiska enade buddistiska nationen. Å andra sidan 

presenterade tamilerna listan först efter författningsändringen vilken jag anser hotade 

tamilerna politiskt och socialt. LTTE: s motarbetande mot andra tamilska grupper klassar 

jag som politiska och militära hot. Politiskt eftersom LTTE motarbetar tamiler som vill 

förhandla politiskt. Militärt eftersom LTTE dittills inte tvekat att använda vapen för att få 

sin vilja igenom även om jag ej funnit exempel på annat än passiva militära hot mot andra 

tamilgrupper. 

 

De tamilska kraven om en självstyrande federal delstat mötte tidigt motstånd från 

singaleser. När TULF 1976 framförde kravet om en självstyrande tamilsk stat hotades den 

samlade nationen både socialt och politiskt ännu mer eftersom den enhetliga staten skulle 

ha splittrats om en tamilsk stat upprättats. Jag vill åter betona att jag tror att tamilerna 

upplevde starka sociala och politiska hot från singaleserna när singaleserna i författningen 

betonade en stark singalesisk nation samt att buddismen fick status som statsreligion.  

 

Förändringarna av antagningen till universiteten är givetvis ett socialt hot mot tamiler 

eftersom ändringen decimerade tamilernas antal på universiteten och därigenom 

försämrade möjligheterna till utbildning och arbete vilket gjorde det svårt att leva enligt 

tamilsk kast-tradition. Förbudet mot LTTE provocerade och hotade LTTE politiskt genom 

att lagen godkändes av parlamentet. TULF hotas politiskt när Jayewardene uttalar att 

LTTE och TULF är två sidor av samma mynt. 

 



De militära hoten trappas upp under hela perioden från båda parter men tamilerna är de 

som jag anser vara först med att systematiskt använda våld i sin kamp. Visserligen klassas 

undantagstillstånd som en militär/väpnad handling men jag anser att de undantagstillstånd 

som infördes före 1970 var motiverade till följd av upplopp mellan tamiler och singaleser.  

 

LTTE: s verksamhet ökade säkerligen regeringsstyrkornas militära upptrappning i 

tamilområdena på grund av singalesisk oro för LTTE. Den huvudsakligen singalesiska 

armens närvaro i tamilområden skapade givetvis militära hot mot tamilerna. När armen 

inte längre var neutral och säkerhetsstyrkorna brände ner kulturskatter i form av 

biblioteket i Jaffna ser jag det som grava militära hot som starkt provocerar tamilerna. Att 

armén huvudsakligen bestod av singaleser klassar jag som socialt militärt hot 

 

Jayewardenes presidentstyre förvärrade konflikten mellan parterna och han visade klart 

vad han ansåg om tamiler genom uttalandet i juli 1983. Uttalandet utlöste i sin tur morden 

på soldaterna som utlöste upplopp och mord på tamiler. Kapitlet 1970-1983 visar hur båda 

parterna socialt, politiskt och militärt hotar varandra och att samtliga hot ökade kraftigt i 

omfattning.  

 

Politiken som bedrevs under perioden var oftast polariserad, när tamilerna ville skapa en 

federal nation med självstyrande delstater stärkte och favoriserade singalesiska politiker 

istället den singalesiska befolkningen och betonade en sammanhållen nation. Tamilerna 

framställde några år därefter krav på en egen delstat vilket, som jag ser det, sådde ett frö 

hos singalesiska politiker att åter betona den singalesiska nationen. Politiskt förefaller 

tamiler och singaleser att uppträda som varandras motpoler. 

 

UNP och SLFP segrade omvartannat i parlamentsvalen under perioden och lovade flera 

gånger att tillmötesgå tamilernas önskemål, för att sedan bryta löftet. Hopplösheten att 

politiskt uppnå tamilernas önskemål skapade LTTE. LTTE: s aktioner skapade singalesisk 

militär upptrappning som ökade LTTE: s militära upptrappning och så var en ond cirkel 

med politiska och militära hot igång.  



Uteslutningen av TULF från parlamentet visar tydligt segregationen och polariseringen 

som uppstod. Jag ser förbudet mot agitation om en tamilsk stat som ett bevis för vilket 

starkt socialt hot tamilernas önskan om en egen stat utgjorde för singaleserna. Förbudet för 

Sirimavo Bandaranaike att verka politiskt under sju år visar Jayewardenes maktmissbruk 

där han försöker att med alla möjliga medel undergräva oppositionen oavsett om det är 

singalesisk eller tamilsk opposition. Jag har inte funnit på vilket sätt Bandaranaike 

missbrukat sin makt. Jag anser istället att det är Jayewardene som missbrukar sin makt för 

att undanröja nästan all opposition. 

 

När TNT/LTTE: s våldsaktioner startats upp var det troligen svårt för singalesiska 

politiker att hantera situationen utan att ta hjälp av militär. TNT/LTTE: s strategi var ju att 

använda våld. Upplopp i olika omgångar bland allmänheten inom båda folkgrupperna 

visar hur segregerat samhället på Sri Lanka generellt var. Singalesiska partier hade under 

större delen av perioden den styrande makten och de använde den till egen fördel och för 

den egna folkgruppen. Under hela perioden ökade parterna samtliga hotbilder mot 

varandra. Men när TNT bildades ökade den starkaste och allvarligaste hotbilden: den 

militära. De singalesiska motreaktionerna påvisar hur allvarligt hot TNT/LTTE: s 

våldsaktioner utgjorde mot singaleserna. 

 

10. RESULTATDISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

De faktorer som huvudsakligen bidrar till segregering mellan singaleser och tamiler är den 

arbetskraftsimportering av plantagetamiler som Storbritannien genomför under sin 

koloniala period. Att tamilerna som grupp i högre grad än singaleser får utbildning och 

arbete av britterna bidrar till sociala hot mot singaleserna. Den katolska missioneringen 

betraktas som socialt hotande mot singalesernas buddistiska tro. Hur tamilernas hinduiska 

tro reagerat på missioneringen är för mig okänt. 

 

Det engelska språket var en annan viktig faktor som jag klassar som socialt hot under 

kolonialtiden. Militära hot förekom under hela kolonialtiden eftersom kolonin bibehölls 

med militär. Under kolonial tid förekom huvudsakligen sociala hot och militära hot. Den 

brittiska koloniseringen medförde starkt att tamiler och singaleser började polariseras. 

Möjligen hade inbördeskrig uppstått också utan britternas koloniseringa eftersom att krig 

mellan de olika kungadömena uppstod redan innan koloniseringen. 



Efterkolonial tid visar en klar skillnad i hotbild då britterna lämnar ön till dess öde, något 

tillspetsat uttryckt. Språklagarna mot engelskan och singalesisk dominans på den politiska 

arenan samt negativ särbehandling av tamiler såväl direkt som indirekt visar att 

singaleserna tog igen vad de förlorat under brittisk styrning. 

 

Politiska hot börjar växa fram alltmer och de brutna löftena om bl.a. språklig jämlikhet 

mellan tamiler och singaleser är bara ett exempel på socialt och politiskt hot under 

efterkolonial period. Under 1970-talets första år utvecklas en tydligare spricka mellan 

tamiler och singaleser i och med förändringarna i antagningssystemet till universitetet.  

 

Det är i kölvattnet av kvotering och utjämningssystemet samt JVP-upproret som TNT 

bildas vilket i sin tur medför starka och tydliga militära hot mot singaleser i allmänhet. 

Junius Jayewardenes presidentstyre polariserar grupperna än mer och Jayewardenes syn på 

att LTTE och TULF är två sidor av samma mynt medför att tamilerna förmodligen inser 

att den politiska förhandlingsvägen är hart när omöjlig. 

 

TNT/LTTE:s  inträde i konflikten medför att de militära hoten eskalerar. Att armén 

dessutom uteslutande består av singaleser bidrar till att såväl sociala (inga tamiler är 

välkomna, sålunda diskriminering), politiska (regeringen beslutar om försvaret) och 

militära hot (vapen mot tamiler) uppstår inom en och samma fråga. Inte minst armén kan 

påvisa hur komplext det är analysera med hjälp av Buzans teori. Helt nöjd är jag inte med 

Buzans teori, men frågan är om någon anna är mer tillämpbar?. 

 

Över tid har konflikten ändrats från klara sociala hot mot singaleser (under kolonialtid) 

samt militära hot under samma period. Under efterkolonial tid uppstår sociala och 

politiska som främst drabbar tamilerna. Tamilernas reaktion på de sociala och politiska 

hoten blir att trappa upp de militära hoten genom terror-verksamhet. Den tamilska 

militanta rörelsen föder singalesiska militär reaktion. Mellan 1970-1983 dominerar 

politiska och militära hot. I juli 1983 medför attacken som dödar tretton singalesisak 

soldater till att konflikten övergår i krig. 

 

Embryot till konflikten uppstår under kolonial tid och huvudsakligen när britterna bildar 

plantager på traditionellt singalesisk mark med plantagetamiler som arbetskraft. 



Jag anser att av singaleserna och tamiler är de som huvudsakligen singaleserna de som 

bidrar till att konflikten uppstår. Det är singaleserna som stiftar lagar under efterkolonial 

tid som diskriminerar tamilerna. Singaleserna lovar att tillmötesgå tamilerna på ett flertal 

punkter men bryter löftena vid flera tillfällen. 

 

Jag tycker mig ha fått en god bild av hur konflikten uppstått och även lyckats reda ut de 

frågor som jag ställde i början av uppsatsarbetet. Buzans hot-teori har hjälpt till att 

klassificera hoten vilket gjort uppsatsen mer strukturerad anser jag. Det finns andra teorier 

som är tillämpbara men jag valde Buzan eftersom jag anser det som enklare att arbeta med 

en teori som jag kände till sedan tidigare än att använda en för mig obekant. 

 

Konflikten är etniskt baserad konstaterar Björn Hettne i boken ”Etniska konflikter och 

internationella relationer”. Eftersom bl.a. etniska hot, av Buzan, klassas inom ramen för 

sociala hot har jag valt att inte arbeta med Hettnes bok i avhandlingen. Hettnes bok är bra 

men jag anser att det skulle ha blivit ytterliggare en teori på den redan använda Buzan 

teorin, lite ”kaka på kaka” så att säga. 

 

Björn Hettne skriver att Sri Lanka-konflikten är ett paradigm-fall, d.v.s. en konflikt som 

bland etniska konflikter klassas som mönsterfall. Huvudorsakerna till konflikten mellan 

tamiler och singaleser är enligt Björn Hettne att singaleserna genom i huvudsak 

diskriminerande politiska beslut skapat polarisering mellan tamiler och singaleser. Men 

tamilernas ändrade krav från federalism till krav på egen stat skapade också polarisering. 

Etniska konflikter är inte statiska utan förändras över tid och det gäller även Sri Lanka-

konflikten. Björn Hettne skriver att både UNP och SLFP har bedrivit en starkt singalesisk-

nationalistisk politik under sina mandatperioder och båda partierna har skapat en ”etnisk 

stat d.v.s. den gynnar systematiskt singaleser och är definitionsmässigt antitamilsk” 

(Hettne 1992:83) 

 

Hettne skriver att den etniska konflikten på Sri Lanka är komplicerad och för att förstå den 

måste en förståelse för hela konfliktutvecklingen finnas. Angående f.d. kolonialstater 

skriver Hettne att fokus ofta är att bli en fri stat innan man funderar på 

statsbildningsprocessen och det kan medföra att nationalistisk grogrund skapas. Jag anser 

att Sri Lankas befolkning inte tänkte särskilt mycket på statsbildningsprocessen utan bara 

ville bli fria från britterna. Det fick konsekvenser i form av konflikt. 
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ORDFÖRKLARINGAR OCH FÖRKORTNINGAR 

 

För att kunna skilja de inblandade parternas bakgrund presenteras tamiler och singaleser 

nedan som en introduktion. Förkortningar använda i uppsatsen samt förklaringar av 

ovanligare ord och uttryck beskrivs också nedan. 

 

Tamiler: av Sri Lankas 18 miljoner invånare utgör tamilerna den största 

minoritetsgruppen. Av totalt 3,3 miljoner tamiler är 6 % plantagetamiler som med 

britternas hjälp invandrade till ön under kolonialtiden för arbete på te och kaffeplantagen. 

De övriga så kallade Sri Lanka-tamilerna har funnits på ön under många sekler, enligt 

egen myt sedan ca 500 f.Kr. Båda tamilgrupperna härstammar från sydindien och har 

starka sociala band med samma språk- tamil/tamilska. Tamilerna är huvudsakligen 

hinduer med ett kastsystem som socialt stratifierar människorna efter kasttillhörighet. 

Norra och östra Sri Lanka betraktas som huvudsakligen tamilska områden på ön. 

 

Singaleser: utgör med 13,5 miljoner majoriteten av befolkningen. De är huvudsakligen 

buddister med klassificerings system liknande det hinduiska med prästerna överst i 

samhälshierarkin. Singaleserna ser sig av arisk nordindisk härkomst och som invandrade 

till ön ca 500 f.Kr och de har sociala band som exempelvis språket singalesiska 

gemensamt. De södra, västra och centrala delarna av Sri Lanka betraktas som 

huvudsakligen singalesiska områden. Inom delar av östra Sri Lanka bor också mindre 

grupper av singaleser. Inom de tamilska och singalesiska grupperna finns mindre grupper 

muslimer och kristna. 

 

Ayurveda: Buddistiskt medicinsk behandlingsform med inslag av meditation som hjälp till 

självhjälp. 

 

Dravidistan: De södra delarna av Indien, främst delstaten Tamil Nadu 

 

Feodalism: Jordbrukssystem där bönder tilldelas eller lånar en bit jord att bruka mot 

erläggande av ränta som t.ex. livsmedel, arbete eller pengar till jordägaren. 

 

Implementering: genomförande, verkställande av t.ex. politiska beslut 



Jaffna: Stad på norra Sri Lanka på Jaffna-halvön som brukar betraktas som tamilernas 

huvudstad. 

 

Kast/Kastsystem: Hinduiskt religiöst system som förenklat kan ses som ett 

klassificeringssystem efter vilken social samhällsklass människor tillhör. 

 

Konflikt: Tvist mellan två parter i frågor där de inte kan komma överens politiskt eller på 

annat förhandlingssätt. 

 

Krig: Med militärt våld och vapen som medel försöka lösa en konflikt eller intressefråga 

inom eller utom landet. 

 

Sydasien: Området som inkluderar länderna; Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, 

Nepal, Pakistan och Sri Lanka 

 

Sangha: Den buddistiska centrala munkförsamlingen. Sanghan är grupper av höga munkar 

som vet hur de buddistiska lagarna skall efterlevas. Sanghan har, historiskt sett, ofta haft 

en stark roll i länder där buddismen haft en central roll i nationen t.ex. Kambodja och 

Bhutan. 

 

Polarisering: Uttryck för när t.ex. politiska partier ökar åsiktskillanden mellan dem i olika 

frågor. Istället för att närma sig varandra i frågor så ökar åsiktsskillnaderna partierna 

emellan. 

 

Provinsstyrelse: Politisk ledning av en delstat på Sri Lanka. Ungefär som 

kommunfullmäktige i våra svenska kommuner. 

 

Använda förkortningar för politiska partier och partigrupper på Sri Lanka: 

 

APC: All Party Congress. Förkortning över kongress föreslagen 1977. 

 

CNC: Ceylon National Congress. Den lagstiftande församlingen under brittiska 

kolonialtiden. 



CWC: Ceylon Workers Congress. Tamilskt parti. Arbetade främst med frågor rörande 

plantagetamiler. 

 

FP: Federal Party. Tamilskt parti. 

 

JVP: Janatha Vimuthi Peramuna. Singalesisk politisk grupp inspirerad av maoism som 

1971 gjorde uppror och revolutionsförsök.   

 

LTTE: Liberation Tigers Of Tamil Eelam. Bildades 1976 när TNT ändrade strategi. 

 

SLFP: Sri Lanka Freedom Party. Singaleseiskt parti. 

 

TC: Tamil Congress. Tamilskt politiskt parti. 

 

TNT: Tamil New Tigers. Föregångsparti/grupp till LTTE 

 

TUF: Tamil United Front. Tamilskt parti. Föregångare till TULF 

 

TULF: Tamil United Liberation Front. Tamilskt parti bildat 1976 när TUF omformades. 

 

UF: United Front. Koalitionsparti av singalesiska partier. 

 

UNP: United National Party. Singalesiskt parti. 
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