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Sri Lanka Mikkel W. Kaagaard Hent PDF De Tamilske Tigre er af bl.a. FBI blevet omtalt som verdens
farligste og mest effektive terrororganisation. Medlemmerne af De Tamilske Tigre bærer alle en dødelig
mængde cyanid, og flere hundreder af De Tamilske Tigre har begået selvmord frem for at lade sig tage til
fange. Samtidig har mere end 200 Tigre udført selvmordsaktioner, der har ødelagt fly og krigsskibe for

milliarder, ødelagt landets centralbank og dræbt hundredvis af civile og højtstående politikere som Indiens
tidligere premierminister Rajiv Gandhi og Sri Lankas daværende præsident Premadasa. Siden borgerkrigen i
Sri Lanka startede i 1983 er over 75.000 mennesker blevet dræbt og over 1 million mennesker drevet på flugt.

De primære aktører er Sri Lankas regeringshær og De Tamilske Tigre, som på vegne af landets tamilske
mindretal kæmper for en selvstændig tamilsk stat i det nordøstlige Sri Lanka. Denne bog er en fortælling om

politisk opportunisme, chauvinisme, krænkede menneskerettigheder og kamp om ressourcer som jord,
uddannelse, arbejde og magt. Samtidig er bogen et indlæg i den løbende debat om både terrorismens og

etniske konflikters årsager. Forfatteren Mikkel W. Kaagaard er specialestuderende på Institut for Historie og
Områdestudier ved Aarhus Universitet. Han har de seneste tre år arbejdet med etniske konflikter,

selvmordsterrorisme og menneskerettigheder samt Libanons, Israels og Sri Lankas moderne historie.

 

De Tamilske Tigre er af bl.a. FBI blevet omtalt som verdens farligste
og mest effektive terrororganisation. Medlemmerne af De Tamilske
Tigre bærer alle en dødelig mængde cyanid, og flere hundreder af De

Tamilske Tigre har begået selvmord frem for at lade sig tage til
fange. Samtidig har mere end 200 Tigre udført selvmordsaktioner,
der har ødelagt fly og krigsskibe for milliarder, ødelagt landets

centralbank og dræbt hundredvis af civile og højtstående politikere
som Indiens tidligere premierminister Rajiv Gandhi og Sri Lankas
daværende præsident Premadasa. Siden borgerkrigen i Sri Lanka
startede i 1983 er over 75.000 mennesker blevet dræbt og over 1

million mennesker drevet på flugt. De primære aktører er Sri Lankas
regeringshær og De Tamilske Tigre, som på vegne af landets



tamilske mindretal kæmper for en selvstændig tamilsk stat i det
nordøstlige Sri Lanka. Denne bog er en fortælling om politisk

opportunisme, chauvinisme, krænkede menneskerettigheder og kamp
om ressourcer som jord, uddannelse, arbejde og magt. Samtidig er

bogen et indlæg i den løbende debat om både terrorismens og etniske
konflikters årsager. Forfatteren Mikkel W. Kaagaard er

specialestuderende på Institut for Historie og Områdestudier ved
Aarhus Universitet. Han har de seneste tre år arbejdet med etniske
konflikter, selvmordsterrorisme og menneskerettigheder samt

Libanons, Israels og Sri Lankas moderne historie.
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