
Krigen slutt i kveld 
 

Regjeringssoldater patruljerer ved krigssonen i Vellamullivaikal på Sri Lanka. FOTO: SRI 

LANKAS FORSVARSDEPARTEMENT 

- Alt tyder på at den 26-årige krigen i Sri Lanka er inne i sin aller siste fase, sier diplomatkilde til 

Aftenposten.no  

KRISTOFFER RØNNEBERG  

Kampene har vært så intense de siste dagene i det lille krigsområdet i Sri Lanka at Røde Kors 

ikke har vært i stand til å levere nødhjelp eller hente ut skadede siden lørdag 9. mai. Nå tyder alt 

på at regjeringshæren er like ved å overta kontrollen over området. 

 Varsler sluttoffensiv på Sri Lanka  

 Ban sender representant til Sri Lanka  

 – Vi har nådd et punkt der døden er blitt rutine 

- Det er fullstendig kaos i området nå, og vi har fått klare meldinger om at regjeringsstyrkene nå 

kjemper mann-mot-mann dypt inne i sikkerhetssonen, sier en diplomatkilde med svært god 

kjennskap til konflikten til Aftenposten.no.  

- Slutt allerede i kveld 
Diplomaten, som ønsker å være anonym, sier at mye tyder på at kamphandlingene kommer til å 

ta slutt allerede fredag kveld. 

I så fall vil de 50.-100.000 sivile som befinner seg i området endelig få slippe ut av en kryssild 

der de har vært fanget i mange måneder.  

Fortsatt sporadiske kamper 
Men konflikten mellom singalesere og tamiler tar ikke nødvendigvis slutt selv om 

regjeringshæren får kontroll over området, sier diplomaten til Aftenposten.no.  

Og forklarer:  

- Det kan fortsatt hende at det bryter ut sporadiske kamper i nord, og jeg blir heller ikke 

overrasket om det blir gjennomført geriljaangrep andre steder i landet. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)  

 

Dette bildet viser, ifølge Sri Lankas militære, sivile som har unnsluppet krigshandlingene ved å 

vade over en lagune fredag 15. mai.  

26 år med borgerkrig 
Borgerkrigen i Sri Lanka har vart siden 1983, da de tamilske opprørerne LTTE begynte en 

voldelig kamp for å skape et eget hjemland for landets tamiler. Opp mot 100.000 mennesker har 

trolig blitt drept i konflikten, som har vært spesielt blodig de siste ukene fordi LTTE, også kjent 

som Tamiltigrene, har blitt drevet fra skanse til skanse mens de har trukket med seg 

sivilbefolkningen inn på et stadig mindre område.  

De siste ukene har krigen utspilt seg på et område som trolig er mindre enn fire 

kvadratkilometer. De sivile i området har blitt påført enorme lidelser, både fordi de har blitt 

fanget i kryssilden og fordi de ikke har hatt tilgang på mat, vann, medisiner eller husly. 
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