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Folkeafstemning blandt tamiler bosat i Danmark – 28. februar 2010
Stemmeberettiget var herboende tamiler og deres ægtefæller og børn over 18 år. Afstemningen blev afholdt
på 33 afstemningssteder rundt om i Danmark. Valgstederne åbnede d. 28. februar kl. 10 og lukkede kl. 18.
Afstemningstemaet var:

Erklæringen til afstemningen d. 28. februar 2010 som udføres blandt tamilerne i Danmark, for at afgøre nuværende validitet af det politiske fundament ved Vaddukoddai Resolution fremlagt af alle tamilske politiske
partier i 1976 med stor tilslutning blandt tamilerne ved parlamentsvalget i 1977 på øen der kaldes Sri Lanka
(Ceylon):
"Jeg giver hermed min fulde støtte til genoprettelse af en uafhængig og suveræn stat Tamileelam i de nordlige og østlige dele af øen der kaldes Sri Lanka (Ceylon) på baggrund af, at Tamilerne på øen udgør en særskilt nation med deres oprindelige hjemland, og med retten til selvbestemmelse"
Ifølge Danmarks Statistik bor der 7.147 borgere fra Sri Lanka i Danmark heraf har 4.147 afgivet deres stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 58%.
Stemmeprocenten har varieret meget rundt om i landet. Det stemmested, der havde den højeste stemmeprocent var Skanderborg med 95%. Der var 13 valgsteder med en stemmeprocent over 70%, 13 valgsteder
med mellem 50% og 69% i stemmeprocent og 6 valgsteder havde mellem 30% og 49% i stemmeprocent og
endelig var der København, der kun havde 16% der afgav deres stemme.
Det foreløbige resultat, efter valgstedet blev lukket kl. 18:00, blev at:
Ja: 98,2%
Nej: 0,5%
Stemte blank 1,3%
TNS Gallup har fungeret som valgstyrer, dvs. der er dels udarbejdet valgsystemet og dels er der gennemført
en række tilsyn med valgsteder, for at sikre at valget var demokratisk.
Gallup har tilset 4 valgsteder og alle har fungeret demokratisk. Gallup vil de kommende dage lave et grundigt tjek af data, for at sikre at valgresultatet er korrekt. Det endelige valgresultat foreligger tirsdag d. 2.
marts 2010.
Hvis der er spørgsmål til valget bedes de rettet til:
Camilla Kann Fjeldsøe, Underdirektør i TNS Gallup, tlf. 2616 5458, camilla.k.fjeldsoe@tns-gallup.dk
Remmon Washington, Talsmand I Dansk Tamilsk Forum, tlf: 61307254, talsmand@dansktamilskforum.dk
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