TKO

LYST TIL Å BLI MEDLEM?

TKO har alltid behov for flere aktive medlemmer
og rekrutterer kontinuerlig.

Tamilsk
Kvinneorganisasjon i Norge

Ta kontakt snarest dersom du har lyst til å bli
medlem slik at du kan få realisert dine ideer og
tanker til aktiviteter for kvinner i Norge og
hjemlandet.

Date of publication

LYST TIL Å
SAMARBEIDE?
TKO ønsker å samarbeide med andre
organisasjoner som jobber med samme eller
tilsvarende fokus. Ta kontakt dersom dere har
prosjekter eller aktiviteter hvor vi kan
samarbeide!

LYST TIL Å GI BIDRAG?
Bankkonto: 9001 05 94196

Tamilsk kvinneorganisasjon
Postboks 8, St.Olavsplass
0136 Oslo
E-post:
tamilskkvinne@hotmail.com

Org.nr.: 987 808 020
Telefon: 93246161 / 97661441

-

EN BEDRE HVERDAG FOR
TAMILSKE KVINNER

HVA ER TKO?

BEHOVET

TKO er Tamilsk Kvinneorganisasjon.
Organisasjonen jobber for å ivareta de
norsktamilske kvinnenes interesser.
Organisasjonen jobber med fokus på følgende:

Behovet for organisasjonen forstod flere for
første gang den 8. mars 2001, da Tamilsk Kvinne
Organisasjon arrangerte feiring av kvinnedagen
med taler fra flere kvinner fra det tamilske
samfunnet i Norge. Flere av kvinnene talte bl.a.
om enkene etter de som har falt i konflikten (i Sri
Lanka), og om den etniske undertrykkingen
tamilske kvinner utsettes for på Sri Lanka. Dette
arrangementet var svært vellykket og ble omtalt
på FN-sambandets websider.

1. Norsktamilske kvinners
interesser i Norge knyttet til
levekår og helse.

2. Tamilske kvinners trygghet i
hjemlandet

3. Barn og unges oppvekstvilkår I
hjemlandet

BAKGRUNN
Tamilsk Kvinneorganisasjon ble startet i
november 2000. Flere tamilske kvinner hadde
over lengre tid diskutert behovet for en
organisasjon til fordel for de norsk-tamilske
kvinnene (både yngre og eldre) i Norge.
I november 2000 gikk disse i tillegg til flere andre
kvinner sammen om å starte en tamilsk
kvinneorganisasjon. Responsen fra det tamilske
samfunnet i Norge var svært positiv. Alle mente
at det var uendelig mange fordeler av å utvikle en
slik organisasjon.

AKTIVITETER
TKO driver med flere aktiviteter. En stor del av
aktivitetene er prosjektbaserte.
-

informasjonsseminarer om helse,
barneoppdragelse, politikk m.m for
kvinner

-

innsamlingsaktiviteter for drifting av
barnehjem på Sri Lanka

-

ta vare på tamilske intern flyktninger,
spesielt enslige mødre etter krigen

-

rådgivning og veiledning til kvinner i
vanskelige situasjoner

I NORGE
Etter at styret så at behovet var sterkt for en slik
organisasjon bestemte de seg for å få til en
sterkere/raskere utvikling av organisasjonen.
Flere planer for nødvendige tiltak ble laget og
takket være god innsats fra organisasjonens
aktive medlemmer klarte organisasjonen å
gjennomføre en del tiltak til fordel for
organisasjonens medlemmer og andre.
Organisasjonen har lokallag i de fleste største
byene i Norge samt i byer hvor den
norsktamilske befolkningen er relativt stor.

