
Sri Lanka har taget giftgas i brug i konflikten – flere hundrede har mistet livet. 

Det srilankanske og indiske militær, 
som kæmper mod de tamilske tigre, 
har i de seneste kampe anvendt 
giftige gasser som våben. Sri 
Lankas forsvarsministerium udtalte 
i går at de havde dræbt flere 
hundrede tamilske tigre og på deres 
hjemmeside publicerede de billeder 
af hundrede vis af dræbte. 

Det fremgår ikke af billederne hvem 
de dræbte er, da man har valgt at 
sløre deres ansigter og dække deres 
kroppe. Kilder fra konfliktområdet 
siger at Sri Lankas militær har lidt 

store nederlag i kampene de seneste dage, hvilket 
har været årsag til at deres allierede indiske 
tropper fra basen nær Trincomalle, affyrede 
raketter med giftige gasser. Inden gasangrebet, 
talte militæret over deres radioer om at de skulle 
finde deres gasmasker frem. Overlevende fra 
angrebet, er stadig i livsfare, siger kilderne 
endvidere.  

Et af billederne fra forsvarsministeriet viser en 
dræbt hvis krop ikke er tildækket og som 
afslører tydelige brug af kemiske våben. 
Tamilerne frygter at Sri Lanka vil bruge samme 
våben mod de 300,000 flygtninge der befinder 
sig i den såkaldte sikkerzone og at de derefter 
vil narre omverdenen til at tro at de dræbte var 
tamilske tigre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situation på Sri Lanka: 
 

 
 
Mere end 300.000 civile som har søgt tilflugt i den såkaldte sikre zone, kun en areal på 21,5 km^2, 
som Sri Lankas regering har oprettet, bliver i disse timer udsat for en massakre, uden at omverdenen 
løfter et øjenbryn. De civile er omgivet af 150 000 regeringssoldater der kæmper imod tamilske 
tiger LTTE. Civil tabet har indtil nu været ca. 50 pr. dag. Nu har kampene nærmet sig 
sikkerhedszonen, hvor 300 000 civile befinder sig. Den militære offensive har allerede i dag kostet 
mere end 100 civile livet.  Det næste der sker, er der ingen der tørre at forestille sig. Snart ryger de 
sidste forbindelse til området, hvorved ingen nyheder fra området vil nå ud.  
 
Det internationale samfund som har opfordret de civile til at søge tilflugt i den ”sikre” zone, har 
flere gange anmodet Sri Lanka om ikke at angribe de civile, men Sri Lankas regering har indtil 
videre ignoreret opfordringerne og har i dag startet en offensiv der med sikkerhed vil udrydde 
samtlige civile i den ”sikre” zone. Sri Lankas regering siger at der kun er 50-60.000 civile i ”sikker” 
zonen, men Sri Lankas regerings egen statistik fra 2006 som findes på deres hjemmeside, siger at 
der er mere end 400,000 civile i Vanni området. Sri Lankas regering siger endvidere at der er 
kommet omkring 60,000 civile ud af konfliktområdet og at disse nu befinder sig i lukkede 
detentionslejre drevet af regeringens militær. 
 
Skal disse 300,000 civile have en chance for at overleve de næste dage, kræver det en 
øjeblikkelig indgriben og indsats fra det internationale samfund. 
 
 
 
 
 
 



HVAD SKAL DER GØRES NU 
 

TAMILERNE FRA DANMARK HAR BESLUTTET FØLGENDE: 
 

HUNDREDEVIS AF TAMILKSE CIVILE ER PÅ 1 DAG DRÆBT AF SRI LANKAS HÆR VED 
BRUG AF KEMIKALIE VÅBEN. DET HER SKAL STOPPES OMGÅENDE, INDEN 
ANTALLET BLIVER TIL TUSINDVIS. SIDSTE KALD. DET ER BESLUTTET AT SIDDE 
FORAN UDENRIGSMINISTERIET FRA TIRSDAG DEN 7. KL. 11. INDTIL VI FÅR 
HANDLING AT MÆRKE.  
 
DANMARK SKAL STOPPE KRIGEN ELLER SKAL SRI LANKA ISOLERES FRA ALT 
DIPLOMATISK KONTAKT.  
 
VI GÅR IKKE FRA STEDET FØR. DER ER STADIG 300 000 MENNESKELIV DER STÅR 
VED GRÆNSEN TIL DØDEN. DE SKAL REDDES. MØD OP MED DET MAD/DRIKKE, 
VARMT TØJ, SOVEPOSE OG ALT DET PRAKTISKE DU BEHØVER FOR AT KUNNE 
VÆRE DER IND TIL VI FÅR HANDLINGEN AT SE. VI FORLADER IKKE FØR. SEND 
VIDERE OG OPFODRE ALLE TIL AT MØDE OP!!! SIDSTE MULIGHED.  


