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Bakgrunn 
Artiklene om tamilsk historie og kultur på Lokalhistoriewiki har flere røtter. En 
av dem er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke tamilske aktører i det 
tamilske diasporasamfunnet i Norge og Nasjonalbiblioteket som ble satt i gang i 
april 2020. En arbeidsgruppe fungerer som pådriver for prosjektet. TRVS er 
fasilitator for prosjektet, mens Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) har en 
veiledende rolle. En annen rot til artiklene er bokprosjektet til Umapalan 
Sinnadurai, som kom ut i 2016. De godt over tohundre artiklene fra boka som er 
lagt ut på wikien, kan fritt bearbeides videre av brukerne.  

Den 20.09.2021 fikk prosjektet «Et mangfold av historier – norsk-tamilenes 
historie» på Lokalhistoriewiki.no logo med navnet «Snøfnuggpalmen-
!"பன%&பைன». 

Lokalhistoriewiki.no er et nettsted administrert av Norsk lokalhistorisk institutt 
(NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Det er en nettbasert plattform for frivillig arbeid 
med å skrive lokalhistorien til Norge.  

Gjennom prosjektet «Et mangfold av historier – norsk-timelines historie» ønsker 
arbeidsgruppen for dette prosjektet å invitere tamilske organisasjoner i Norge til 
å engasjere og motivere sine medlemmer til å delta i dette dugnadsarbeidet. 

  

Nasjonalbiblioteket
lokalhistoriewiki.no



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:M%C3%A5nedens_dugnad_2022-05 

 

Selvdokumentasjon 

Samarbeid for et langsiktig formål 

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) 

3. ta ansvar for å skrive eller oppdatere artikkelen om sin organisasjon/virksomhet/initiativ 

Viktigheten av wiki-verksted for selvdokumentasjon 

Den første generasjonen migrerte tamiler er utgangspunktet for tamilenes migrasjonshistorie. De er også kilden til den 

internasjonalt kjente identiteten som "Tamil Diaspora". Deres historie er opphavet og grunnlaget for informasjon, bevis, 

hukommelse, identitet og kulturarv til den tamilske diasporaen i Norge og verden over. De er grunnlaget for identiteten til 

andre, tredje og fremtidige generasjoner i ulike land. De er de levende svarene på spørsmålet om "hvem vi er". Når det mangler 

dokumentasjon av sosiale interaksjoner ved tamilske diasporiske organisasjoner, blir selvdokumentasjon enda mer nødvendig. 

Resultatet av en vellykket egendokumentasjon og konsekvensen av manglende egendokumentasjon vil være synlig på sikt. 

Mangel på dokumentasjon eller ingen dokumentasjon i dag vil føre til en status som tapt identitet når fremtidens generasjon 

begynner å søke etter informasjon og bevis for sine røtter i Norge.  

Hvorfor er egendokumentasjon viktig? 

Det er: 

• ingen dokumentasjon som viser en kontinuitet i tamilsk migrasjonshistorie i Norge 

• mangel på dokumentasjon av sosiale interaksjoner ved tamilske organisasjoner 

• manglende tilgang til dokumentasjonen hos tamilske organisasjoner 

• mangel på arkiv etter tamilske organisasjoner ved norske arkiver og biblioteker som kan gi et representativt bilde av 

den tamilske migrasjonshistorien i Norge 

• fragmentert dokumentasjon hos tamilske organisasjoner  

Wiki-workshop motiverer aspekter nevnt nedenfor gjennom Selvdokumentasjon 

• Minner 

• Opplevelser 

• Arrangementer 

• Reiser 

• Prosesser 

• Utviklinger 

• Endringer 

• Røtter 

• Tradisjon, historie, 

kulturLokale og historiske 

fortellinger 


