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Oslo, 10.10.2021 
Thiruvalluvar år 2052 

Invitasjon 
 
Å samle og ta vare på trykksaker og andre håndfaste historiske kilder er én ting. Men erfaringene til 
de første tamilene som bosatte seg i Diaspora og de som ble født her i Diaspora er i liten grad nedfelt 
skriftlig. Hva skjer når den første generasjonen av tamiler ikke lenger er blant oss og kan fortelle om 
hvordan miljøet her oppsto og hvordan det utviklet seg den første tiden? Det er et behov for et arkiv 
for å ta vare på deres minner og opplevelser. 
 
Du er en av disse. Vi håper at du vil fortelle din historie. Din historie er enestående, og det er bare du 
som kan fortelle den. Samtidig er den en av tamilsk diasporas felles historiske arv.  
 

Gjennomføring 
 
Hvis du tar imot invitasjonen, avtaler vi dato for et intervju. Den beste metoden for å ta vare på en 
muntlig fortelling vil alltid være et autentisk lydopptak. Derfor vil det bli laget opptak av din muntlig 
historie.  
 
I utgangspunktet er vi interessert i å høre om: 
 

• hvordan livet ditt var før du forlot hjemlandet  
• hvorfor du dro og hvordan møtet med Norge var 
• hva slags tamilsk kommunikasjon (nettverk) du har hatt og har i Norge  
• hvordan det har vært å ta vare på tamilsk identitet, språk og kultur  
• hva slags forhold du har til storsamfunnet og hvordan integreringsprosessen har vært  
• kontakten din med hjemlandet 
• dine tanker om den tamilske frigjøringskampen  

Personvern og sikkerhet 
 
Det er selvsagt opp til deg hva og hvor mye du vil fortelle. Du får selvsagt god tid til å høre gjennom 
hele lydopptaket, og dersom det er noe du vil slette, vil det bli gjort. Det er den endelige lyd/video 
filen som du har godkjent som blir arkivert og tilgjengeliggjort på DiasporA Tamil Archives.  
 
Hele prosessen, fra intervju til arkivering, vil foregå i tråd med norske lover og regler for 
oppbevaring, offentliggjøring og personvern. Det innebærer blant annet at vi signerer en juridisk 
avtale, og at du undertegner en samtykkeerklæring. Til sammen sikrer disse dokumentene hvordan 
lydfilen kan brukes.  
 
Vi håper du vil takke ja til å bli intervjuet. Da vil din historie bli en del av vår diaspora tamilske 
felleshistorie, til glede for fremtidige generasjoner og alle som måtte interessere seg den.  
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