Vil du gjøre noe meningsfylt og nyttig i fritiden for framtiden?
•
•
•
•
•

Bli med og skriv tamilenes norske historie på Lokalhistoriewiki!
Tamiler har mer enn 60 års historie i Norge!
Skriv om personer og foreninger eller tamilsk bosetning og kultur i Norge.
Alle tamiler i Norge har en historie å fortelle
Skriv historien om dine besteforeldre eller familien din!

Gjennom prosjektet «Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» får du mulighet til å skrive
om tamilsk historie og kultur i Norge. Slik kan du bidra til at tamilsk historie ikke glemmes, men blir
en del av Norgeshistorien.
Prosjektet «Et mangfold av historier» er et unikt samarbeid mellom en rekke tamilske aktører og
Nasjonalbiblioteket. Arbeidet ledes av en arbeidsgruppe. TRVS er prosjektets fasilitator. Hensikten
med prosjektet er å skrive artikler på nettstedet Lokalhistoriewiki. Artiklene kan enten være
leksikalske og handle om for eksempel en organisasjon, en forening, en skole, en kulturbegivenhet
osv. eller de kan fortelle om en persons minner om livet i Norge, på et norsk sted eller om barndom
og oppvekst i Tamil Eelam og flukt eller flytting til Norge. Her er det mange muligheter, og Norsk
lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket bidrar gjerne med råd, veiledning og kompetanse, slik
at du får registrert deg som bruker og satt i gang med å skrive og redigere artikler.

Samarbeid for et langsiktig formål: Selv-dokumentasjon
Arbeidsgruppen har gjennom dette prosjektet laget en plattform for selv-dokumentasjon av den
tamilske diasporaen i Norge. Med dette sender vi en vennlig oppfordring til det tamilske
samfunnet og tamilske organisasjonene i Norge, som har en organisatorisk myndighet, til å
samarbeide om å arrangere:
1. informasjonsmøte om wikiprosjektet med deres styre (virtuelt møte 30 min-1 time)
2. fysisk wikiverksted med sosialt treff hvor vi samler skribenter for å skrive artikler.
Skribenter kan være unge eller voksne som kan skrive på norsk. (ca. 3-4 timer fysisk
wiki-verksted)
Hele det tamilske samfunnet og tamilske organisasjoner må dokumentere seg selv for å skape en
helhetlig samfunnsdokumentasjon. Du har en verdifull historie å fortelle! Vi håper du vil bidra til å
dokumentere og gi det videre til fremtidige generasjoner.

Neste wikiverksteder @ TRVS lokalet kl. 18:00-20:30
• tirsdag 29.november 2022
• onsdag 14.desember 2022
Du kan lese mer om prosjektet i tidsskriftet Notam (mai 2022):
http://notam.eu/wp-content/uploads/2022/08/notam_22.pdf
og på DiasporA Tamil Archives: https://diasporatamil.no/snofnuggpalmen-lokalhistoriewiki-no/.
Her er veiledning og konkrete forslag til artikler du kan skrive:
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tamilsk_historie_og_kultur/Brukerveiledning
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Malsamtale:Månedens_dugnad_2022-05

Med vennlig hilsen,
Arbeidsgruppe for «Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» - prosjektet
Oslo, 30.10.2022

